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RESUMO 

 

Observando as relações da literatura com outras formas de comunicação artística 

que a reescrevem, ressignificando seu conteúdo e atribuindo-lhe uma nova forma de 

realidade, este trabalho intenta analisar o modo como foi realizado o processo de 

adaptação cinematográfica da obra literária O retrato de Dorian Gray, único romance 

escrito por Oscar Wilde, para a obra fílmica Dorian Gray, dirigida por Oliver Parker. 

Para tanto, no que tange à adaptação cinematográfica e ao cinema, este estudo foi 

norteado principalmente pelos postulados de Linda Hutcheon (2011), Robert Stam 

(2006), George Bluestone (2000) e Freud (2009). De maneira mais estrita, busca-se 

analisar o conflito interno na psique da personagem Dorian Gray, culminando na 

oscilação entre a necessidade de sentir prazer e a cobrança social pelo 

comportamento bem ajustado aos preceitos éticos; de acordo com Freud (2009), 

cabe ao sujeito a administração dos instintos para alcançar o equilíbrio psíquico, 

culminando na satisfação pessoal e no bom convívio social. Foi possível observar 

que a característica da dupla personalidade pode ser observada nas duas obras, 

mas cada uma significando-a a seu modo: no cinema, por entre a utilização de 

luzes, jogo de câmera, planos, desfoque; na literatura por seus artifícios linguísticos, 

construção de personagens, narrador, descrição de espaços, relação personagem e 

meio, tempo narrativo, metáforas, hipérboles, ironias.  

 

Palavras-chave: Oscar Wilde. Dorian Gray. Psicanálise. Oliver Parker. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Observing the relations between literature and different ways of artistic 

communication that give a new meaning to literature and a new form of existence. 

This study aims to analyze the cinematographic adaptation Dorian Gray, directed by 

Oliver Parker from a literary source called The picture of Dorian Gray, the only novel 

written by Oscar Wilde. Thus, Linda Hutcheon (2011), Robert Stam (2006) and 

George Bluestone (2000) guided this work. In a closely way, this study analyze the 

internal conflict of the character Dorian Gray, culminating in the oscillation between 

the need to feel pleasure and the social charge for the behavior well adjusted to the 

ethical precepts; according to Freud (2009), the administration of instincts to achieve 

the psychic balance is the responsibility of the subject. This balance is necessary to 

the good living together and the individual satisfaction. So, by the developing of this 

research, was possible to observe that the dual personality aspect could be find in 

both works analyzed to this study. However, each one showing this characteristic by 

his own way: cinema, by the means of lights, camera, shots, blur; in the literature by 

means of linguistic structures, characters, narrator, description, relations between 

characters and the environment, psychological time, metaphor, irony, hyperbole. 

 

Key-words: Oscar Wilde. Dorian Gray. Psychoanalysis. Oliver Parker. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

Na atualidade, a literatura está sendo ressignificada e tendo seu conteúdo 

assimilado por novas práticas, o que a confere um novo modelo de existência. 

Desse modo, uma das artes que muito assimila o conteúdo literário é o cinema, uma 

forma de arte que surgiu no fim do século XIX e que demanda menos tempo de seu 

público para apreciá-la, como argumenta George Bluestone (2000): um filme pode 

levar em torno de três horas para ser assistido, enquanto que um livro leva até 

cinquenta horas para ser lido, o que pode representar uma vantagem para o filme, 

no que diz respeito ao tempo de consumo. Dessa forma, o cinema ganha com a 

contribuição da literatura e ganha por ser uma forma de arte mais compacta, porém 

igualmente rica em substância.  

À vista disso, procura-se estudar a relação estabelecida entre os filmes e 

livros, estritamente na obra O retrato de Dorian Gray, onde buscamos investigar 

como é feita a adaptação do comportamento da personagem Dorian, que se alterna 

entre o princípio do prazer e da realidade, para o filme Dorian Gray (2009). 

Trata-se de uma pesquisa de tipologia qualitativa, em que uma de suas 

principais categorias é a análise de personagem. Este estudo é embasada 

principalmente em teorias da adaptação cinematográfica de Hutcheon (2011), que 

apresentam e defendem as adaptações, Stam (2006), dissertando sobre a 

adaptação como prática intertextual, e Xavier (2003), que explora a cena e a 

construção do olhar no cinema. Ademais, também nutrem este trabalho os escritos 

de teóricos clássicos da adaptação cinematográfica como André Bazin (2000), 

George Bluestone (2000) e James Naremore (2000). No que tange à personagem 

literária e de ficção, pensamentos que colaboram para o desenvolvimento deste 

trabalho são as considerações de Renata Pallottini (1989), Antonio Candido (2007), 

Beth Braith (2006) e James Wood (2011), bem como uma análise psicanalítica 

apoiada nas teorias de Sigmund Freud (2010). 

Em relação à organização desta pesquisa, ela está dividida em três capítulos. 

Antes do primeiro, foi feita uma breve introdução, para apresentar a pesquisa, os 

objetivos, metodologia e delimitá-la, capítulo introdutório. Na segunda seção, 

trazemos discussões acerca das adaptações cinematográficas, dividida em três 

eixos: a teoria da adaptação, a prática adaptativa e a recepção. O terceiro capítulo 

foca na análise do livro, especificamente da personagem Dorian, dividida em quatro 
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itens: a apresentação aos princípios de realidade e prazer, a internalização 

representada através do comportamento, o prazer narcisista e mais extremo, a 

tentativa de voltar a ser bom. O quarto capítulo corresponde à análise dos mesmos 

aspectos analisados no livro, porém buscados no filme, procurando ver como é feito 

o diálogo entre uma mídia e outra. Por último, as conclusões, os resultados obtidos a 

partir da realização desta pesquisa. 

  



9 
 

2 A ARTE DE ADAPTAR  

 

Adaptações estão presentes na sociedade, desde o princípio do costume de 

contar histórias até hoje, como aponta Robert Stam (2006); “A Odisseia remonta à 

história oral anônima, Dom Quixote remonta aos romances de cavalaria [...]” (STAM, 

2006, p. 22). Segundo Walter Benjamin (1994), “Contar histórias sempre foi a arte de 

contá-las de novo [...]” (BENJAMIN, 1994, p. 205). Estas são repetidas, modificadas 

e adaptadas, de acordo com características culturais, de tempo e de espaço, 

conforme a visão do autor e sua intencionalidade, como argumenta Ismail Xavier 

(2003), ao falar sobre as discussões a respeito da fidelidade nas adaptações 

cinematográficas. Segundo ele “[...] nas últimas décadas tal cobrança perdeu 

terreno, pois há uma atenção especial voltada para os deslocamentos inevitáveis 

que ocorrem na cultura, mesmo quando se quer repetir [...]” (XAVIER, 2003, p. 61). 

As condições de produção também influenciam nas adaptações: tanto caso 

da transposição de uma mídia para outra, como a adaptação de uma obra literária 

para o cinema e no caso de uma história oral para o palco, como fez Shakespeare, 

que adaptou histórias de sua própria cultura para o teatro (cf. HUTCHEON, 2006, p. 

22). De acordo com Xavier (2003), deve-se considerar a existência de uma distância 

de perspectivas entre escritor e diretor, e bem como entre tempo e espaço, pois 

 

[...] livro e filme estão distanciado no tempo; escritor e cineasta não têm 
exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo portanto, de 
esperar que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com 
o seu próprio contexto. (XAVIER, 2003, p. 62). 

 

Histórias são recontadas e adequadas à nova cultura, portanto o tempo e o espaço, 

no momento que a adaptação acontece, devem ser considerados. Vale ressaltar que 

essas narrativas internalizam elementos do contexto ao qual pertencem, ou seja, 

absorvem na obra aquilo que é externo e pertencente à sociedade. Antonio Candido 

(2006, p. 13) diz que só podemos entender completamente uma obra se fundirmos 

texto e contexto de forma dialética. Esses ajustes, de acordo com tempo e, 

obviamente, momento de produção e recepção, acontecem com todas as traduções 

intersemióticas.  

Entretanto, tais traduções não se restringem apenas às relações 

estabelecidas por livros e filmes, abrangem também as interações entre poemas, 
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músicas, jogos, histórias em quadrinhos, etc. No Brasil, temos o exemplo do filme 

Faroeste Caboclo, lançado em 2013, uma adaptação da música homônima, lançada 

em 1987 no álbum Que país é este?, do grupo Legião Urbana. Como exemplo de 

adaptação a partir de um jogo pode ser citado o jogo Resident Evil, lançado em 1996 

pela empresa Capcom1, adaptado para o cinema em 2002 e lançado no Brasil com o 

título de Resident Evil: Hóspede Maldito, também adaptado posteriormente para 

histórias em quadrinhos e livros, com diversos spin-offs2, tornando-se uma franquia 

com figuras de ação, roupas e outros acessórios. O Homem Aranha, que teve sua 

origem nos quadrinhos, foi adaptado para um desenho e, posteriormente, para o 

cinema, é considerado, hoje em dia, como um dos maiores sucessos das 

adaptações de quadrinhos para os cinemas3. 

 Dentre as traduções intersemióticas, são as cinematográficas que estão 

obtendo mais popularidade e, como consequência, vê-se um crescente investimento 

da indústria cultural, focando em vários públicos. Como exemplo disto, para o 

público infantil há o filme O Rei Leão, lançado pela Walt Disney em 1994, uma 

releitura da obra Hamlet, de William Shakespeare. Para a audiência adolescente, 

citamos a adaptação cinematográfica da obra literária Emma, da escritora Jane 

Austen, para o filme intitulado As patricinhas de Beverly Hills, lançado em 1995. E, 

para o público adulto, podem ser citadas as peças teatrais de Nelson Rodrigues, 

adaptadas para o cinema, como Bonitinha, mas ordinária, filme de 1963, refilmado 

em 1981 e 2008. Desse modo, conclui-se que adaptação cinematográfica está, 

paulatinamente, ocupando mais espaço, apesar de, no começo, não ter sido vista 

com bons olhos pelos críticos. 

 

2.1 A adaptação cinematográfica  

 

 A adaptação, livre de preconceitos e equívocos, não é um trabalho de 

desvalorização de uma determinada obra (música, texto literário, ópera, peça 

teatral), seja ela do teatro para música, do poema para o teatro, da obra literária 

para o cinema. Não importa qual o meio de partida e o destino, sua qualidade 

                                            
1
 Empresa japonesa, de entretenimento, que desenvolve videogames. 

2
 “[...] romances, filmes, jogos etc. que derivam, ou melhor, ganham relativa independência narrativa 

de suas formas iniciais.“ (HUTCHEON, 2011, p. 26). 
3
 Fonte: Veja: As 10 HQs que fizeram maior sucesso no cinema. Disponível em 

<http://veja.abril.com.br/blog/10-mais/cinema/as-10-melhores-adaptacoes-dos-hqs-para-o-
cinema/10/#ancoratopo>. Acesso em 10 de set de 2014. 
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dependerá do acabamento na arte proposta após o processo adaptativo. Porém, 

uma das possíveis explicações para o preconceito existente no âmbito das 

adaptações pode ter sido o fracasso de adaptações mal sucedidas que não 

agradaram ao público. Essa consideração é apontada por Robert Stam (2006) 

quando diz: “o poder persuasivo da suposta superioridade da literatura ao filme 

possa ser parcialmente explicada pelo fato [...] de que muitas adaptações baseadas 

em romances importantes são medíocres ou mal orientadas” (STAM, 2006, p. 20). 

Um exemplo que ilustra bem esse posicionamento é o filme Dragonball Evolution 

(2009) adaptado da série de mangás Dragon Ball, de Akira Toriyama, que não 

alcançou as expectativas dos fãs e foi criticado negativamente por especialistas e 

fãs. Tal insatisfação foi expressa no site da IMDB (Base de dados de filmes na 

internet) onde foi avaliado por mais de 45 mil usuários e recebeu nota 2,8 numa 

escala que vai de um a dez4. 

 A adaptação de textos literários para o cinema sempre foi comum, apesar de 

ter sido considerada uma marginalização da literatura, e referenciada através de 

termos pejorativos, como expõe Stam (2006): 

 

[...] rica em termos que sugerem que o cinema de alguma forma, fez um 
desserviço à literatura. Termos como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, 
“violação”, “abastardamento”, “vulgarização, e “profanação” proliferam no 
discurso sobre adaptações. (STAM, 2006, p. 19). 

 

O autor também mostra que os preconceitos sofridos pelas adaptações 

cinematográficas constituem, segundo ele, uma “constelação de preconceitos 

primordiais” e são enraizadas no conceito de inferioridade. Os motivos elencados 

por Stam (2006), como responsáveis por essas resistências, são ideias e 

pensamentos equivocados que, de acordo com o autor, não se justificam. São eles: 

antiguidade, pensamento dicotômico, iconofobia, logofilia, anti-corporalidade e a 

carga de parasitismo. (cf. STAM, 2006, p. 21). 

O pensamento dicotômico corresponde ao raciocínio de que uma arte tem 

que se sobrepor a outra, no caso da literatura contra o cinema. Sendo assim, estas 

não poderiam existir de forma que uma não prejudique a outra, em simbiose. Esse 

preconceito é oriundo também da forma arcaica de achar que o ganho de uma arte 

                                            
4
 Fonte: IMDB: Dragonball Evolution. Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt1098327/>. Acesso 

em 7 de out de 2014. 

http://www.imdb.com/title/tt1098327/
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implicaria no prejuízo da outra, a ideia de que uma narrativa literária não poderia ser 

traduzida para as telas, porque seria simplificada.  

Portanto, de acordo com o pensamento dicotômico, ela deve continuar sendo 

literatura. Um equívoco, porque sempre existiram diferentes formas de artes, 

estabelecendo relações entre si sem que houvesse prejuízos. Esse raciocínio radical 

foi defendido pelos próprios literatos, como Virginia Woolf (2009) que, após assistir 

ao filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920), do diretor Robert Wiene, julgou o cinema 

como uma espécie do lado selvagem humano que ainda não havia sido educado. No 

entanto, o pensamento dicotômico já não é mais relevante na questão da adaptação, 

uma vez que os espectadores e os críticos têm consciência de que podem usufruir 

ambas obras literárias e fílmicas, sem que uma prejudique a outra. Logo, é consenso 

que uma narrativa pode complementar e, em alguns casos, ampliar a compreensão 

da outra, independente da mídia em que se apresentem.  

Na iconofobia, as artes visuais são desvalorizadas e sobre elas existe o 

conceito de ser inferior. Há paralelamente também a extrema valorização dos textos 

escritos, chamada de logofilia. Um exemplo do preconceito da iconofobia são as 

diversas reclamações dos leitores em torno dos cenários e das personagens dos 

filmes e livros que utilizam do poder da linguagem para descrever cenas e cenários 

surreais. O segundo preconceito é oriundo das diversas religiões ocidentais que 

privilegiam a escrita: a palavra é tida como sagrada, existe o culto religioso dela, 

enquanto que as artes associadas às imagens são desmerecidas e consideradas 

heréticas.  

Já a anti-corporalidade é a insatisfação com o que saiu do campo de sua 

imaginação e foi materializado. Desse modo, a leitura dependeria da imaginação do 

leitor, pois este, ao ler, imagina cenários, personagens e cenas, ao passo que o 

filme seria a materialização disso e pode não corresponder ao que foi projetado no 

momento da leitura. Apesar de este argumento ser verdadeiro, que uma imagem 

mental dificilmente corresponderá à realização imagética da tela, a crítica não se 

sustenta porque o filme em si também incita a imaginação, e tendo sido adaptado é 

a leitura de um livro feita por seu diretor. 

O penúltimo motivo de resistência, elencado por Stam (2006) e chamado de 

carga de parasitismo, é embasado na ideia de que uma adaptação não seria nem 

uma obra literária nem um filme genuíno, mas, sendo uma espécie de híbrido, seria 

“menos” que ambos. Isto que é desmistificado, porque uma obra cinematográfica 
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cuja fonte é um livro, também é um filme, pois passa pelos mesmos processos: 

elaboração de roteiro, direção, gravação e construção das personagens e dos 

cenários. É uma obra autêntica e só será vista como adaptação se seu telespectador 

conhecer a obra que deu origem a ele. 

Por fim, a antiguidade diz respeito à ideia de que aquilo que é mais velho 

seria superior. Logo, a literatura é mais antiga que o cinema, e por isso melhor que a 

sétima arte. Desse modo, no caso das adaptações cinematográficas, é corriqueiro o 

fato de o livro ser sempre considerado melhor que o filme. Porém, nas décadas de 

1960 e 1970, teve início o período de modificação da forma como eram vistas as 

adaptações: a hierarquia que era imposta entre adaptação fílmica e romance foi 

então quebrada. Os textos começaram a não ser mais tratados como originais e 

cópias, passando a ser considerados como intertextos. Com isso, admitiu-se que um 

texto não é único, ele estabelece relações textuais com outros discursos anteriores. 

Essa visão tem fortes influências de Kristeva, com a noção de intertextualidade, e do 

dialogismo bakhtiniano. Este último defende que “[...] o enunciado é um elo na 

cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes 

que o determinam tanto de fora quanto de dentro” (BAKHTIN, 2003, p. 300).  

Seguindo essa linha de ascendência, os textos literários que precederam 

muitas adaptações tiveram seu prestígio construído, também, através das 

adaptações feitas para o cinema e para outros meios, como mostra Stam (2006): 

 

[...] o prestígio aural do original não vai contra a cópia, mas é criado pelas 
cópias, sem as quais a própria ideia de originalidade perde o sentido. O 
filme enquanto “cópia”, ademais, pode ser o “original” para “cópias” 
subsequentes [...] O “original” sempre se revela parcialmente “copiado” de 
algo anterior; [...]. (STAM, 2006, p. 22). 

 

Toda produção é, de alguma forma e em algum nível, baseada em outra ou 

outras, pois “[...] a criação artística nunca é ex nihilo5, mas sim baseada em textos 

antecedentes.” (STAM, 2006, p. 23). Sendo assim, existe sempre uma relação entre 

o contato que o autor teve anteriormente com o que ele cria.  

Conforme a teoria narratológica, a total originalidade de uma obra literária ou 

cinematográfica é impossível.  

Dessa maneira, Linda Hutcheon (2011, p. 22-23) e Stam (2006) mostram o 

preconceito sofrido pela adaptação, quando falam, em seus textos, que a crítica 

                                            
5
 Expressão latina que significa “surge do nada” 
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acadêmica e jornalística também considera as adaptações cinematográficas como 

inferiores. Ou seja, a adaptação cinematográfica, apesar de todo o trabalho e 

esforço dos cineastas e diretores, ainda permanece uma prática às vezes 

considerada “superficial”, em termos de criação artística. No entanto, elas podem ter 

qualidade e profundidade, e um exemplo disso é o filme brasileiro Abril 

Despedaçado (2001), dirigido por Walter Sales, adaptado da obra literária Prilli i 

Thyer do escritor Ismail Kadaré. Ao adaptar uma história de feudo entre famílias 

passada na Albânia para o sertão nordestino, o filme ganhou o globo de ouro em 

2002 na categoria melhor filme estrangeiro e agradou até mesmo ao escritor da obra 

literária.   

Adaptar não é um trabalho fácil; partindo desse consenso, autores como 

Linda Hutcheon (2011), Dudley Andrew (1985) e Gérard Gennete (1995) elaboram, 

cada um ao seu modo, possibilidades de esquematização para esse diálogo que se 

estabelece entre o texto fonte e sua adaptação. Vale ressaltar que, em alguns 

pontos, essas possibilidades apresentadas pelos três autores mencionados 

dialogam entre si e, em outros distanciam-se de forma considerável, conforme 

veremos a seguir.  

 

2.2 Nova visão sobre as adaptações cinematográficas e intertextualidade 

 

Hutcheon (2011) diz que as artes derivam de outras artes, assim como 

histórias derivam de outras histórias. Além disso, Stam (2006) fala que uma 

adaptação fílmica pode completar a compreensão de uma obra literária. Nessa 

perspectiva, existe uma tradução do escrito para o audiovisual, ou seja, uma “leitura” 

que vai depender do cineasta e de sua forma de interpretar e traduzir para o cinema 

para, posteriormente, ser aceita ou rejeitada pelo público e pela crítica.  

 Além disso, a prática adaptativa é tão antiga quanto o cinema, como mostra 

Andrew (1985) ao dizer que “[...] fazer um filme a partir de um texto anterior é 

praticamente tão antigo quanto a maquinaria do próprio cinema. Bem mais que a 

metade de todos os filmes comerciais saíram de fontes literárias”6 (ANDREW, 1985, 

p. 66, tradução nossa). As adaptações estão presentes no mundo contemporâneo, 

sendo que as cinematográficas estão se tornando cada vez mais populares, e com 

                                            
6
 The making of film out of an earlier text is virtually as old as the machinery of cinema itself. Well over 

half of all commercial films have come from literary originals. 
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boa aceitação pelo público e pela crítica. Assim, muitos dos filmes considerados 

famosos vieram de adaptações. É o caso de Harry Potter, uma série literária escrita 

por J.K Rowlling que se transformou em uma franquia de filmes de sucesso, 

arrecadando bilhões de dólares.  

  É válido considerar que fazer um filme exige muitos recursos financeiros, e é 

esse um dos motivos que o cinema escolhe fazer adaptações cinematográficas de 

livros que tiveram aceitação pública, pois um livro bem sucedido é uma obra já 

“testada” com a recepção e sua adaptação tem grandes chances de também ser 

bem sucedida. Assim, os financiadores correm menos riscos de terem prejuízos com 

o filme (cf. HUTCHEON, 2011, p. 25). É importante pontuar que o cinema pode 

abranger mais espectadores que a literatura; assim, o universo de arrecadação 

torna-se mais amplo. Nesse aspecto, seguramente, uma das formas de 

reconhecimento é o faturamento.  

 Além disso, as adaptações cinematográficas também concorrem e ganham 

prêmios no meio cinematográfico, como mostra Hutcheon (2011), quando defende 

que elas não são inferiores às obras literárias, pois 

 

[...] de acordo com as estatísticas de 1992, 85% de todos os vencedores da 
categoria de melhor filme no Oscar são adaptações? Por que as 
adaptações totalizam 95% de todas as minisséries e 70% dos filmes feitos 
para a TV que ganham Emmy Awards? [...]” (HUTCHEON, 2011, p. 24-25). 

 

Enfim, hoje, as adaptações já são reconhecidas como obras independentes e 

conquistaram seu espaço no mundo do entretenimento. Como prova disso pode ser 

citado que, no ranking “Os 100 maiores filmes de todos os tempos7” do site IMDB, os 

três primeiros são adaptações cinematográficas: em primeiro lugar, O poderoso 

chefão (1972), dirigido por Francis Ford Coppola, baseado na obra literária de 

mesmo nome, escrita por Mario Puzo (1920-1999) e publicada em 1969; o segundo 

é Um sonho de Liberdade (1994), do diretor Frank Darabon, adaptado do conto “Rita 

Hayworth and Shawshank Redemption”, do autor Stephen King, publicado em 1982; 

e em terceiro lugar, A Lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg, adaptado do 

romance homônimo de Thomas Keneally, do ano de 1982. 

Portanto, com base no que foi discutido, dá para notar uma diferença entre 

como era tratada a adaptação cinematográfica e como ela é vista hoje. Houve a 

                                            
7
 Fonte: IMDB: Top 100 Greatest Movies of All Time. Disponível em 

<http://www.imdb.com/list/ls055592025/>. Acesso em 30 de out de 2014. 

http://www.imdb.com/list/ls055592025/
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desmistificação de preconceitos. A questão da fidelidade, antes primordial para os 

críticos, pois os diretores deveriam fazer a tradução intersemiótica da forma que 

mais se aproximasse em imagens e sons ao “original”, hoje já não é considerada 

como elemento principal para o sucesso de uma adaptação, nem sequer ocupa uma 

posição de destaque nas abordagens críticas sobre o tema.  

  

2.3 O cinema como manifestação artística contemporânea 

 

Houve um longo processo até chegarmos no cinema como ele é hoje. A 

busca pelo movimento, cujo o único propósito era a própria animação, já não mais é 

um problema, pois foi alcançada pelos irmãos Lumière, ainda no final do século XIX, 

quando gravaram o filme intitulado L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, em 1895.  

No século XX, não só a maquinaria do cinema foi substituída, mas a forma e 

muito de seu conteúdo. O apelo financeiro massificou a reprodução técnica que 

diminui a distância entre as pessoas e as obras de arte, o que se tornou ainda mais 

intenso no século atual com os serviços de streaming de filmes online pagos, como 

o Netflix e Telecine Play, e gratuitos, a saber, Snag films e Crackle. 

O cinema é reproduzido de forma muito intensa, o que, de acordo com 

Adorno & Horkheimer (2006), é capaz de modificar a vida das pessoas. A arte 

cinematográfica é capaz de entorpecê-las, tirá-las do rumo, pode contribuir para a 

alienação de suas experiências e o aumento do consumo desenfreado, pois, não por 

acaso, a maioria dos cinemas está dentro dos shoppings. Contudo, os filmes 

também podem contribuir para a reflexão sobre a vida das pessoas em sociedade, o 

modo como vivem, suas existências, como criam seus filhos, preconceitos, injustiças 

sociais e ideologias, assim gerando o equilíbrio entre humanidade e mecanicidade, 

como mostra Benjamin:  

 

[...] O filme aumenta a compreensão das coerções que regem nossa 
existência – por meio de close-ups, enfatizando detalhes escondidos em 
objetos de cenas correntes, por meio da investigação de ambientações 
banais sob a liderança genial da objetiva -, por outro, ele nos assegura um 
campo de ação [Spielraum] monstruoso e inesperado. (BENJAMIN, 2013, p. 
83) 

 

Assim sendo, o cinema pode nos auxiliar, assim como a literatura, a compreender 

nossa função enquanto seres humanos inseridos em várias esferas de relações, 
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inclusive na interação com as máquinas advindas da revolução industrial, ou seja, o 

cinema é capaz de revelar a relação que existe entre os humanos e máquinas, 

tornando possível a reflexão, que se faz necessária nos dias atuais, sobre o quanto 

somos dependentes de tecnologias e como elas modificam, para o bem e para o 

mal, nossos modos de vida. 

O investimento nesse encurtamento da distância entre as pessoas e as obras 

de arte fez com que a reprodutibilidade técnica tomasse proporções astronômicas, 

tanto que, se Walter Benjamin não tivesse atentado contra a própria vida após ter 

sido capturado, talvez pudesse ter visto a concretização daquilo que profetizou, 

provavelmente de forma muito mais intensa do que poderia atingir sua imaginação:  

 

[...] a técnica reprodutiva desliga o reproduzido do campo da tradição. Ao 
multiplicar a reprodução, ela substitui sua existência única por uma 
existência massiva. E, na medida em que ela permite à reprodução ir ao 
encontro do espectador em situação particular, atualiza o reproduzido. 
(BENJAMIN, 2014, p. 55) 

 

Desse modo, a reprodutibilidade técnica conferiu às artes um novo significado, 

ambíguo em relação ao esclarecimento humano, entre a emancipação e a 

escravização a um sistema que visa exclusivamente o lucro.  

Neste segundo eixo, o cinema tem como principal característica para atingir 

seus propósitos lucrativos a velocidade com que é reproduzido, tanto no sentido de 

apreciação da arte quanto no da vendagem. 

A velocidade com que é reproduzido um filme pode alienar sua apreciação, 

pois “Assistir a um filme sob circunstâncias normais no cinema não é como estar em 

uma galeria ou em um museu de artes”8 (CHATMAN, 1990, p. 407, tradução nossa). 

No entanto, essa afirmativa é válida apenas no que tange à apreciação de um filme 

no próprio cinema, pois, em circunstâncias domésticas, o telespectador tem maior 

controle do tempo dedicado à análise da narrativa; assim, quem irá determinar a 

velocidade da apreciação artística é ele, pois tem a liberdade de pausar, assistir a 

uma cena mais de uma vez, reproduzir em câmera lenta ou acelerar a reprodução. 

Somente tendo o controle da reprodução é que poderá apreciar de forma 

mais profunda tudo o que está nas telas de TV‟s, computadores, celulares ou 

tablets, pois o que constitui as cenas cinematográficas foi minuciosamente 

                                            
8
 [...] watching a movie under normal circumstances in a cinema is not at all like being in a gallery or 

art museum. (CHATMAN, 1990, p. 407) 
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escolhido, cautelosamente posicionado e cuidadosamente tratado: luzes, figurino, 

câmera, cenário, efeitos visuais. Mas, no cinema, talvez não possam ser apreciados 

da mesma maneira, devido à velocidade com que as cenas passam e à limitação do 

olhar humano.  

Dessa forma, nas salas escuras dos cinemas, os componentes visuais podem 

ser ofuscados pela narrativa na mesma medida que a constituem. Do mesmo modo 

ocorre com a literatura, cuja história, em uma leitura rápida, por vezes assume maior 

destaque do que o trabalho técnico em escolher os nomes das personagens, as 

descrições de locais, figuras de linguagem, ritmo, termos usados e tudo que está 

relacionado ao trabalho minucioso e dedicado de criar o sentido e fazer com que ele 

tenha sua beleza artística. 

Assim sendo, o leitor desatento pode não relacionar a caracterização das 

personagens através de seus objetos e funções, como na obra No Coração das 

trevas, cuja narrativa não possui fluidez e foi escrita dessa forma por intenção do 

próprio autor, Joseph Conrad. O próprio nome da personagem Kurtz, cujo termo, em 

alemão, significa curto, baixo, fazendo alusão aos seus atos inescrupulosos, 

também pode não ser compreendido pelo leitor, uma vez que este pode 

desconhecer tal significado. 

Da mesma maneira que na literatura, no filme também pode haver perdas da 

beleza artística que pode não ser compreendida. Dentre elas, as metáforas visuais, 

por exemplo, podem passar despercebidas. É o caso de uma das cenas do filme 

Onde os fracos não tem vez (2008), dirigido por Ethan Coen e Joel Coen, quando 

Anton Chigurh, ao conversar com um vendedor, o encurrala atrás do balcão, o cerca 

com suas perguntas e o obriga a jogar cara ou coroa; mostrando completo domínio 

sobre a situação, amassa a embalagem dos amendoins que estava comendo, ato 

enfatizado por um close-up e que pode representar a situação de opressão entre 

psicopata e vendedor através do lento desamassar.  

Outro fato interessante da narrativa cinematográfica Onde os fracos não tem 

vez é quase não utilizar trilha sonora, um modo de fazer com que os telespectadores 

sintam a frieza do assassino em série, pois “a música oferece equivalentes auditivos 

para as emoções das personagens, e assim, provoca reações afetivas no público; o 

som, de modo geral, pode acentuar, reforçar, ou até mesmo contradizer os aspectos 

visuais e verbais” (HUTCHEON, 2011, p. 48). Assim, o filme transmite a indiferença 

de sua personagem principal. 
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2.3.1 O benefício das adaptações cinematográfica para o cinema e para a 

literatura 

 

Ao longo do século passado, houve uma intensa transformação no que 

concerne à relação filme e livro, uma vez que a própria literatura se nutre do cinema 

e o estimula por meio das adaptações cinematográficas. Se, por um lado, uma 

narrativa literária que fez sucesso é uma obra já testada e poderá tornar-se um filme, 

por outro lado, uma obra cinematográfica adaptada proveniente das páginas 

literárias poderá aumentar a popularidade daquele livro que a inspirou e, ao mesmo 

tempo, tirar proveito do sucesso prévio dele (cf. HUTCHEON, 2011, p. 130).  

Considerando que o cinema é uma arte cara e precisa reverter o investimento em 

lucro para a indústria, suas diretrizes voltam-se primordialmente para essa função, 

como aduz Bazin (2000): “[...] deve se ter consciência de quais os fins das 

adaptações: para o cinema ou para seu público. É preciso saber que a maioria dos 

adaptadores se preocupa mais com o último do que com o primeiro”.9
 (BAZIN, 2000, 

p. 21, tradução nossa). 

No entanto, esse processo carrega um trabalho recíproco entre as mídias, 

contribuindo ambas, pois “as vendas de um livro sempre aumentam após sua 

adaptação às telas”10 (BAZIN, 2000, p. 22, tradução nossa), e os filmes adaptados já 

podem estar predestinados a uma grande recepção: o público que lê o livro talvez 

assista ao filme, e este pode despertar o interesse pela obra escrita. 

Para ilustrar como as artes beneficiam-se mutuamente, pode ser citada a 

série de livros e filmes Harry Potter, escrito por J. K. Rowling (1965-), traduzido para 

cerca de 65 idiomas e adaptado para o cinema oito vezes. O filme Harry Potter e as 

Relíquias da Morte: Parte 2 (2011), dirigido por David Yates (1963-), aparece entre 

os dez com maior bilheteria da história do cinema, segundo o portal R7, arrecadando 

U.S.$ 1,341,655,619,00.11  

                                            
9
 one must first know to what end the adaptation is designed: for the cinema or for its audience. One 

must also realize that most adapter care far more about the latter than about the former. (BAZIN, 
2000, p. 21) 
10

 [...] the sale of a book always increase after it has been adaptated to the screen. (BAZIN, 2000, p. 
22) 
11

 Fonte: Poral R7: Top 10 maiores bilheterias de cinema da história. Disponível em: 
<http://top10mais.org/top-10-maiores-bilheterias-de-cinema-de-cinema-da-
historia/#ixzz42sxMsmjEhttp://top10mais.org/top-10-maiores-bilheterias-de-cinema-de-cinema-da-
historia/>. Último acesso em 13 de março de 2016. 
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Partindo da mídia escrita, o romance mais vendido no mundo é Dom Quixote 

(1615), escrito por Miguel de Cervantes, cuja narrativa passou pelo processo de 

adaptação às telas diversas vezes, e chegou a vender aproximadamente 500 

milhões de cópias12. Os escritores mais populares já tiveram suas obras adaptadas 

para o cinema, como Stephen King, Paulo Coelho e J. K. Rowling; por outro lado, 

famosos diretores já adaptaram livros famosos, podendo ser citados Steven 

Spielberg e George Lucas. 

 É comum a prática de adaptações com o foco no lucro, porém, estas não são 

beneficiadas somente por seu longo alcance democrático, mas também favorecem 

aqueles que não têm acesso às narrativas literárias, ou não dispõem de tempo para 

lê-las, uma vez que o cinema “[...] representa ganho de tempo e redução de esforço, 

que é a grande marca de nossa era”13 (BAZIN, 2000, p. 22, tradução nossa), além 

de poderem apresentar histórias e culturas diferentes das do telespectador, 

propiciando tanto o gosto pela arte e mudanças sociais, quanto a alienação de seu 

público.  

Os adaptadores, para além da quantidade e lucro, podem prezar pela 

qualidade, como é o caso de O vento levou (1939), dirigido por Victor Fleming a 

partir do romance homônimo de Margaret Mitchell, e O nascimento de uma nação 

(1915), do diretor D. W. Griffith, adaptado do romance The Clansman (1905) de 

Thomas F. Dixon Jr. Provavelmente, o fato de terem ganhado prêmios e 

reconhecimento estimulou a vendagem desses livros, é o que Bluestone (2000) 

afirma exemplificando esse processo com outras obras: 

 
Após o surgimento do filme, a edição de bolso do romance O morro dos 
ventos uivantes vendeu 700 mil cópias, várias edições de Orgulho e 
Preconceito alcançaram a terça parte de um milhão de cópias; e as vendas 
de Horizonte Perdido atingiram um milhão e quatrocentas mil. Em 1956, o 
lançamento de filmes como Moby Dick e Guerra e Paz, acompanhada por 
uma relação especial com as vendas de romances, deu continuidade a esse 
padrão.

14
 (BAZIN, 2000, p. 4, tradução nossa, grifos do autor) 

 

                                            
12

 Fonte: Poral R7: Top 10 livros mais vendidos de todos os tempos. Disponível em: 
<http://top10mais.org/top-10-livros-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/>. Último acesso em 13 de 
março de 2016. 
13

 It represents a gain of time and reduction of effort, which is the very mark of our era [...] (BAZIN, 
2000, p. 22) 
14

 After the film‟s appearance, the Pocket Book edition of Whuthering Heights sold 700,000 copies; 
various editions of Pride and Prejudice reached a third of a million copies; and sales for Lost Horizon 
reached 1,400,000. The appearaence, in 1956, of such films as Moby Dick and War and Peace, 
accompanied by special tie-in sales of the novels, has continued this pattern. (BLUESTONE, 2000, p. 
4, grifos do autor) 
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Desse modo, é notável que as duas artes possam coexistir em harmonia, 

beneficiando-se mutuamente em termos de significados ou financeiramente. É 

importante destacar que as mudanças são inevitáveis, mas que, se tratando de 

popularidade, as adaptações beneficiam os dois extremos da prática. No entanto, a 

arte cinematográfica muitas vezes pode ser corrompida por seus propósitos 

financeiros, mas também pode atingir seu potencial artístico, superando a si mesma. 

 

2.4 O processo da adaptação: perspectivas, modos, ordem, duração e 

frequência 

 

 Dentro da teoria da adaptação, para Hutcheon (2011) e também para Andrew 

(1985), existem três perspectivas principais sobre o referido processo. São elas 

“Uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; um ato criativo e 

interpretativo de apropriação/recuperação; um engajamento intertextual extensivo 

com a obra adaptada.” (HUTCHEON, 2011, p. 30).  

A primeira trata-se de uma adaptação explícita de uma obra ou várias que 

ocorre entre um tipo de mídia e outro, havendo a possibilidade de existirem 

mudanças entre os gêneros, de forma que o foco também poderá ser modificado, 

assim como o ponto de vista. Nesta perspectiva, a transposição está apta a ser feita 

do real para o ficcional, como no caso do filme biográfico Cazuza – o tempo não 

para, lançado em 2004 e dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, baseado 

na vida do músico brasileiro Agenor de Miranda Araújo Neto (1958 - 1990).  

A segunda perspectiva, conforme Hutcheon (2011), é um procedimento de 

recriação que é possível ser adaptada a um certo contexto. Essa perspectiva é 

chamada, por Andrew (1985), de “Intersecção”, e nas palavras do autor “[...] Aqui a 

singularidade do texto é preservada a tal ponto que foi deixada intencionalmente não 

assimilada na adaptação”15 (ANDREW, 1985, p. 67). Andrew (1985) também 

acrescenta que nesse modo de adaptação é feita uma refração do texto original.  

Este é o caso de O rei leão (1994), obra cinematográfica baseada na peça 

teatral Hamlet. Na obra da Walt Disney, o rei Mufasa, pai de Simba, é assassinado 

por seu irmão Scar, este com pretensão de assumir o reinado, assim como acontece 

na peça teatral Hamlet, na qual o rei da Dinamarca, pai de Hamlet, é assassinado 

                                            
15

 “[…] “intersecting.” Here the uniqueness of the original text is preserved to such an extent that it is 
intentionally left unassimilated in adaptation” 
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por seu irmão Cláudio para este se tornar rei. Na adaptação as personagens 

mudam, o contexto também, e até o modo como são mostradas as cenas, algumas 

coisas são omitidas outras adicionadas. Tais modificações são justificadas 

principalmente pelo fato de as duas narrativas estarem localizadas em tempos e 

espaços distintos; além disso, são direcionados para públicos diferentes, Hamlet 

para adultos e O rei leão para o público infantil. 

Na terceira perspectiva de Hutcheon (2011), as adaptações são vistas como 

uma forma de intertextualidade. Ela diz que “[...] nós experienciamos as adaptações 

(enquanto adaptações) como palimpsestos16 por meio de lembrança de outras obras 

que ressoam” (HUTCHEON, 2011, p. 28, grifo do autor). Nesse modo de adaptação, 

são mantidas apenas algumas coisas essenciais do texto original, conforme Andrew 

(1985). Aqueles que conhecem os textos anteriores, ou hipotextos, irão ter 

experiências diferentes com os textos posteriores ou hipertextos, em relação 

àqueles que não conhecem, como, por exemplo, as pessoas que leram os 

quadrinhos dos X-men, criados por Stan Lee em 1963, terão experiências diferentes 

com a obra fílmica homônima, lançada em 2000, dirigida por Bryan Singer, daquelas 

que não conheciam os quadrinhos.  

Outras questões importantes, no momento da adaptação cinematográfica, são 

as que Stam (2006) chama de “modificações e permutas da história”. Para esses 

aspectos, Genette (1995) considera que é preciso levar em conta, no momento de 

analisar uma narrativa, os seguintes elementos: ordem, duração e frequência, pois, 

para ele, estes são componentes fundamentais para determinar a forma como é 

estabelecida a relação entre o tempo da história, que é o tempo da coisa-contada, e 

o tempo da narrativa, que, para ele, é o tempo do significado e o tempo do 

significante. 

A primeira questão implica na ordem dos eventos narrados ou mostrados no 

cinema. Para Stam (2006), a história pode seguir a forma como é narrada no texto 

ou pode embaralhar esses eventos. Tais alterações são chamadas de anacronias 

narrativas, que são as “[...] diferentes formas de discordância entre a ordem da 

história e a da narrativa” (GENETTE, 1995, p. 34), como o filme Tropa de elite 2: o 

                                            
16

 Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar outra, que não 
a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no 
sentido figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras 
derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação. (GENETTE, 2006, p. 6) 



23 
 

inimigo agora é outro. Neste caso, a primeira cena é uma cena do final do filme, que 

é cortada, tornando a história circular.  

Segundo Stam (2006), também existem outras alterações de sequência como 

analepses e prolepses, os “[...] flash-backs, ou memória repentina do passado” 

(STAM, 2006, p. 36-37), que são as lembranças das personagens sobre eventos 

ocorridos, como os acontecimentos que vão sendo lembrados ao longo do filme. Um 

bom exemplo para essa ocorrência é a obra Se beber, não case, de 2009, nela as 

personagens participam de uma despedida de solteiro e no outro dia não lembram 

do que fizeram, mas no decorrer da narrativa conseguem rememorar alguns eventos 

e vão reconstruindo as histórias do que fizeram.  

 As analepses são divididas em externas e internas. As externas, de acordo 

com Genette (1995), voltam para um local no tempo antes do início da narrativa 

principal, ou seja, “[...] aquela analepse cuja amplitude total permanece exterior à da 

narrativa primeira” (GENETTE, 1995, p. 47). A série Lost, dos diretores Jack Bender, 

Stephen Williams, Paul A. Edwards e Tucker Gates, utiliza-se deste artifício diversas 

vezes para contar a história das personagens que estão presas na ilha, saindo da 

narrativa principal e voltando cronologicamente a um ponto fora dela, como as 

lembranças da personagem Jack Shephard, que algumas vezes retornam a sua 

adolescência e o seu relacionamento com o pai, ou quando se lembra do momento 

em que estava fazendo uma cirurgia, memórias que estão distantes dele no tempo e 

espaço. Com relação às internas, estas iniciam em um local no tempo dentro da 

narrativa principal, são aquelas que o “[...] campo temporal está compreendido no da 

narrativa primeira.” (GENETTE, 1995, p. 48). São exemplos deste caso as memórias 

que a personagem Sara Tancredi da série Prison break, dirigida por Paul Scheuring, 

tem de seu namorado ao assistir o vídeo que ele deixou-lhe antes de falecer. 

Existem também as analepses mistas, que mesclam as externas e internas, dessa 

forma, conforme Genette (1995), há uma volta para antes da narrativa primeira e um 

avanço posterior ao início dela, que podem ser conferidas na série Lost.  

As anacronias, contrárias as analepses, são as prolepses que, ao invés de 

retomar o passado, adiantam a história ao futuro, são previsões do que irá 

acontecer. De acordo com Stam, elas podem ser, grosso modo, chamadas de “[...] 

flashforwards ou premonições [...]” (STAM, 2006, p. 37). Um exemplo de prolepses 

são as visões do futuro próximo que as personagens do filme Premonição (2000), 

dirigido por James Wong, têm de suas vidas. As prolepses são exclusivamente 
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internas, pois o público se sentiria enganado e desconfortável se as previsões não 

aparecessem na narrativa.  

Já a duração, conforme Genette (1995), diz respeito à relação do tempo do 

discurso com o tempo que leva para assistir ao filme ou ler o livro, e o tempo que 

durou realmente o evento fictício narrado ou mostrado. O autor diz que determinar 

essa relação é uma tarefa árdua, pois:  

 

[..] confrontar a <<duração>> de uma narrativa à da história que conta é 
uma operação mais escabrosa, pela simples razão de que por nada se pode 
medir a duração de uma narrativa. Aquilo que assim se denomina 
espontaneamente não pode senão ser, já o dissemos, o tempo que se leva 
a lê-la. (GENETTE, 1995, p. 85-86) 

 

As adaptações podem mudar o tempo dos eventos; como um evento que 

acontece em anos em uma obra literária pode ser reduzido a dias em sua adaptação 

cinematográfica. Assim, a velocidade normal dos acontecimentos é chamada de 

velocidade constante, e a aceleração máxima da velocidade do tempo é chamada 

de elipse, ou seja, são os cortes de eventos secundários ou principais. Um exemplo 

de tal técnica é mostrado no filme O iluminado, de Stanley Kubrick, quando a 

câmera apresenta as personagens dentro do carro rumo ao hotel e existe um corte 

no plano para que a próxima cena mostre-as chegando ao estabelecimento. Já as 

pausas descritivas correspondem à velocidade mínima, como a pausa que acontece 

no filme Bastardos Inglórios (2009), de Quentin Tarantino, que corta uma cena e 

introduz um narrador para dar explicação sobre os filmes de nitrato, antes de 

Shoshanna Dreyfus colocar fogo em seu próprio cinema para assassinar os nazistas 

que lá estavam.  

Conforme Genette (1995), a narrativa isócrona, aquela em que a duração da 

história e a extensão da narrativa são constantes e iguais, não existe, pois há 

sempre efeitos de ritmos ou anisocronias, que são as alterações da narrativa, o que 

é narrado não é a história completa, ela pode deixar lacunas que podem ser 

preenchidas pela compreensão do leitor ou plateia. 

A frequência, para Genette (1995) é o número de vezes que uma história 

acontece e quantas vezes ela é narrada. Segundo o referido autor, frequência pode 

ser categorizada em quatro principais variantes: a primeira, e mais comum, é um 

único acontecimento, contado uma única vez conhecida por narrativa singulativa, 

como ocorre na maioria dos filmes como Matrix (1999), dirigido por Lilly Wachowski 
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e Lana Wachowski, em que os acontecimentos são mostrados uma única vez. a 

segunda variante, corresponde a um único episódio que é narrado várias vezes, 

uma narração em que um único acontecimento é detalhado através de repetições 

das narrativas dele mesmo. Um exemplo desta variante é o filme Cidadão Kane 

(1941), dirigido por Orson Welles, em que a narrativa é repetida várias vezes, afim 

de entender a vida da personagem principal do filme, Orson Welles Kane.  

Desse modo a narração pode ser feita em diferentes perspectivas e é 

conhecida como narrativa repetitiva. A terceira ocorre quando um evento repetitivo, 

que aconteceu de modo rotineiro, é narrado uma única vez, chamado de narrativa 

iterativa. Pode-se tomar como exemplo o filme Clube da luta (1999), do diretor David 

Fincher, que traz uma única cena mostrando um acontecimento corriqueiro: a ida da 

personagem ao trabalho. Já no caso em que um evento é repetido várias vezes e é 

relatado da mesma forma, esse tipo de frequência é denominado como singulativa 

anafórica (cf. GENETTE, 1995, p. 114-116). É o caso dos diversos encontros de 

Tony Soprano e seus comparsas na Satriale's Pork Store para conversar sobre o 

tráfico de drogas e outros crimes na série Família Soprano, criada por David Chase. 

Portanto, os artifícios aqui citados são utilizados pelos adaptadores e pelas 

narrativas. Sendo a ordem, a duração e a frequência relacionadas diretamente com 

a narrativa, enquanto a perspectiva trata da forma como é visto o hipertexto em sua 

relação com o hipotexto. Desse modo, os pontos aqui abordados serão úteis a 

seguir para a análise das narrativas discutidas neste trabalho. 
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3 DORIAN E O CONFLITO ENTRE A REALIDADE E O PRAZER 

 

 Desde o início do pensamento ocidental, o prazer é um dos principais motivos 

da inquietação humana e uma das principais fontes de fomentação para discussões 

filosóficas, científicas e psicológicas. Na filosofia epicurista e aristotélica, tal 

sensação é vista como uma espécie de ausência da dor do existir, ideia expressada 

em um dos escritos de Epicuro enviado ao seu discípulo Meneceu, dissertando 

sobre a felicidade e como alcançá-la: “Quando então dizemos que o fim último é o 

prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que ignoram o 

nosso pensamento, [...] mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de 

perturbações da alma.” (EPICURO, 2002, p. 43). Porém, a ciência faz observações 

sobre o deleite relacionando-o também a experiências aparentemente negativas, 

uma vez que a dor libera endorfinas, proteínas que diminuem o desprazer e, ao 

mesmo tempo, incitam a sensação de euforia.  

Nesse sentido, a psicanálise, área da psicologia que se ocupa em explicar e 

entender o inconsciente, também relaciona o prazer com a dor de modo que o 

funcionamento primário do aparelho psíquico direciona seus esforços para manter o 

desprazer no nível mais baixo possível ou constante. Dessarte, ao tentar manter a 

quantidade de excitação reduzida, o nível de prazer deve ser amplificado, dado que 

o aumento de um implica na diminuição de outro.  

À vista disso, quando excitamos o aparelho psíquico, ampliamos o desprazer 

e o acúmulo de energia psíquica, e no momento que se descarrega a excitação, 

através da efetivação dos desejos ou da sublimação desses, o encurtamos junto 

com a energia, de modo que um, o prazer, tende à morte, e outro, o desprazer, à 

preservação da vida. O prazer significa a satisfação, a descarga, a volta a um estado 

no qual a energia psíquica se aproxima de zero, e o desprazer representa a 

sobrecarga de energia. Um, o primeiro, é atingido através da concretização dos 

desejos e da sublimação deles, ou seja, de sua transformação em outra coisa 

diferente do impulso17 inicial; Outro, o segundo, é alcançado através do recalque, da 

não efetivação do que se deseja. (cf. FREUD, 2010) 

Na psicanálise freudiana, o mecanismo responsável por regular a quantidade 

de excitação é conhecido como princípio do prazer, que exerce forte influência ao 

                                            
17

 Optamos pelo uso da tradução do termo em relação a instinto (triebe). 
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que tange o comportamento humano nos primeiros dias de sua existência fora do 

útero. Por isso os bebês agem em favor da satisfação de seus desejos, sem que 

haja a espera, de forma que suas necessidades sejam supridas ao mesmo instante 

em que surgem.  

Assim, existe a restrição do trabalho do aparelho psíquico “que se dirige para 

manter baixa a quantidade de excitação, tudo o que tem a propriedade de aumentá-

la será percebido como disfuncional, ou seja, como desprazeroso.” (FREUD, 2010, 

p. 164). Porém, esse mecanismo, ao mesmo tempo em que impele a ação que leva 

à satisfação, não faz com que o sujeito a alcance de forma que possa extrapolar 

toda sua energia. Desse modo, sempre restará desprazer no aparelho psíquico, em 

razão de que só se tem acesso ao regozijo de forma parcial e substitutiva e à 

moderada, com efeito, sua forma absoluta é inalcançável.  

O prazer pode não ser a ausência da tensão, ou da dor do existir, mas a sua 

baixa a níveis quase imperceptíveis ao consciente. Além disso, o princípio regulador 

da tensão e do relaxamento também sofre alterações de forças internas ou externas 

que podem não resultar na tendência ao prazer, mas em sua inibição, como indicado 

por Freud (2010), ao afirmar que na psique existe “uma forte tendência ao princípio 

do prazer, à qual se opõem determinadas forças ou constelações, de modo que o 

resultado final nem sempre corresponde à tendência ao prazer.” (FREUD, 2010, 

165). Dessa forma, nem sempre a criança irá encontrar as condições adequadas 

para possa suprir suas necessidades. 

O contato com o mundo, as privações do recém-nascido que iniciam-se logo 

ao sair do útero, no qual o parto pode significar o abandono forçado de um local 

seguro, o envoltório que o protege, para viver em um mundo incerto e instável. O 

bebê perde, ao mesmo tempo em que nasce, o benefício de se alimentar através da 

boca de outrem por intermédio do cordão umbilical. Após alguns meses, é tirado do 

infans o prazer do contato da boca com o mamilo, que logo é substituído por seu 

dedo, quando o bebê deixa de buscar o prazer no outro que achava ser o próprio 

Eu, e exige de si o esforço narcísico para conseguir tal prazer através de seu corpo. 

Ao atingir uma idade adequada, a criança se torna responsável pela manutenção de 

sua higiene, buscando independência para cuidar de si e de suas necessidades 

excrementícias que a acompanharão pelo resto de sua vida, ocorre a castração 

anal. (cf. NASIO, 1995) 
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No entanto, apesar de parecerem traumáticas, por implicarem na renúncia e 

na privação de um cômodo prazer que deve ser abandonado à força em favor da 

busca de outro, tais castrações simboligênicas são essências para que o sujeito 

tenha ciência de que sua autossuficiência é ilusória e identifique forças que o 

sobrepujam e o regem. Dessa forma, as privações ajudam no desenvolvimento e no 

controle das vontades e desejos, pois o “prazer erógeno continua presente, mas os 

meios de obtê-lo mudaram” (NASIO, 2009, p. 135).  

Essas abdicações aliadas aos princípios de conservação do Eu fazem com 

que o aparelho psíquico desenvolva uma forma secundária de funcionamento, cuja 

força que o rege faz com que o indivíduo possa adiar o prazer, substituí-lo por outra 

atividade ou reprimi-lo. Assim, além da efetivação dos desejos, movimento ao qual a 

criança se limita no início da vida, surgem mais duas opções: a sublimação e o 

recalque, que acontecem por motivos diversos como princípios morais, 

circunstâncias inadequadas, estado físico, empatia e muitos outros que podem não 

estar sob controle do indivíduo. 

No funcionamento secundário do aparelho psíquico gerido pelo princípio da 

realidade, o sujeito reconhece suas limitações e busca, por meio de brincadeiras 

moldadas por suas vontades, uma forma de ter controle sobre o mundo e de 

percebê-lo; como foi observado por Freud (2010) que, ao acompanhar as relações 

de uma criança com seus pais, notou que a diversão do menino refletia no modo 

como eles interagiam. Dessa forma, em uma de suas primeiras atividades na 

ausência de sua mãe, o menino jogava para longe todos os seus brinquedos de 

forma que eles também se distanciassem dele, como a mãe que estava longe, um 

modo de vingar-se dela, tentando passar a mensagem que não precisa de sua 

presença. 

Posteriormente, o menino ganhou de presente um carro amarrado a um 

cordão, o que lhe conferia mais controle sobre o distanciamento e a sua proximidade 

com o brinquedo. Por conseguinte, garantindo-lhe o domínio tanto do desprazer da 

ausência quanto do prazer da aparição. No entanto, repetia mais vezes a ação que 

lhe gerava tensão, a que o distanciava do brinquedo, não só por sua mãe demorar a 

voltar para casa, mas também para aprender a lidar com a situação desagradável; a 

outra ação era reproduzida para que a criança sentisse a sensação boa, o deleite e 

o alívio de ter consigo o brinquedo novamente que simbolizava também a 

proximidade com sua progenitora. Assim, “existe a tendência a repetir tanto o que foi 
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ruim quanto o que foi bom” (NASIO, 1995, p. 44-45). Portanto, repetir o 

desaparecimento do carro é ruim, mas também bom porque, para a criança, nada 

pior pode acontecer, assim como a ausência de sua mãe; ao mesmo tempo em que 

sua presença é boa, todavia, também ruim, uma vez que ela susta a ideia de que a 

criança tem de seu aparecimento.  

Desse modo, o desaparecimento do carrinho faz com que aja no aparelho 

psíquico impulsos de vida por criar a expectativa, a tensão, o desconforto e impele o 

sujeito a uma ação. Em contrapartida, o seu contrário, a presença, faz com que 

surjam os impulsos de morte, por devolver ao indivíduo um estado anterior, de 

acomodação, alívio e descarga de energia. Dessa forma, já pode ser reconhecido na 

criança o modo como tenta controlar os impulsos de vida e morte, regidos pelo 

funcionamento secundário da psique. 

O princípio de realidade surge para mostrar que seus desejos não são 

absolutos e que estes podem ser recalcados, sublimados ou efetivados. No entanto, 

o primeiro simboliza o acúmulo da energia, enquanto os outros dois implicam na 

descarga. Sendo conhecidos como impulsos de vida e de morte. 

Os impulsos de vida se restringem ao recalque, quando um impulso é 

reprimido pelo princípio da realidade ou por algum outro motivo, a energia continua 

no aparelho psíquico para ser posteriormente dissipada através da sublimação ou 

própria efetivação do desejo antes adiado. 

No que diz respeito aos impulsos de morte, eles representam a descarga do 

prazer alcançada através da efetivação dos desejos impelidos pelos impulsos de 

vida ou através da sublimação que conduz o sujeito a transformar aquele desejo 

incompatível às condições em que se encontra o indivíduo, em um outro que pode 

ser efetivado sem repressão ou censura social.  

No entanto, o gozo só se atinge de forma incompleta, o que significa dizer que 

o desprazer, assim como o prazer, nunca é extinguido do aparelho psíquico, ou seja, 

tanto a excitação, quanto a descarga não são realizadas de forma total, o aparelho 

psíquico tem o dever de manter o desprazer baixo, porém, não o extingue. 

Sendo assim, deve existir o equilíbrio entre recalque, sublimação e efetivação, 

porquanto que um impulso que leva a satisfação pode apresentar o seu oposto, caso 

seja sublimado com muita frequência e raramente efetivado. Da mesma forma, o 

prazer só será prazer se for conquistado com moderação, caso contrário surgirá no 

sujeito um conflito psicótico com a realidade. Por sua vez, o barramento da energia, 
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o seu acúmulo excessivo acarretará ao sujeito os transtornos neuróticos, a 

impossibilidade de extrair o prazer que lhe é acessível em qualquer ocasião. 

 

3.1 Os dois princípios representados através de Henry e Basílio 

 

 Na narrativa, o princípio do prazer e da realidade se apresentam de início à 

personagem Dorian através de Henry e Basílio. Por um lado, o pintor tenta moldá-lo 

aos princípios morais e puni-lo por atitudes inadequadas e usufruir de sua juventude 

para torná-la arte: “No centro do quarto, preso a um cavalete, encontrava-se o 

retrato, em tamanho natural, de um jovem de extraordinária beleza, e, em frente um 

pouco mais afastado, estava sentado o próprio pintor, Basílio Hallward”18 (WILDE, 

1996, p. 13). Ele Usufrui da beleza e da juventude do jovem para torná-la algo 

superior e imortalizar sua figura pura e imaculada, expressando a admiração sublime 

que deseja a conservação do outro.  

Assim, também desperta na personagem a admiração pela arte, uma 

atividade intelectual que sublima os impulsos sexuais, posto que apreciar a música é 

uma atividade que representa um impulso de morte, pois finda no gasto de energia 

psíquica, porém, não censurada socialmente: “Estava sentado ao piano, de costas 

para eles, folheando as páginas de um álbum das Cenas dos Bosques, de 

Schumann. / – Basílio! – exclamou. – Você vai me emprestar. São simplesmente 

maravilhosas.”19 (WILDE, 1996, p. 27). Aqui a obra simula o fascínio de um passeio 

em uma floresta, a inquietude em descobri-la, seus perigos e suas belezas, uma 

espécie de metáfora para os momentos de conforto e desconforto da vida, ocasiões 

de prazer e tensão, canção que exige sensibilidade do apreciador e muita técnica do 

intérprete. Dessa forma, também culmina no impulso de morte; porém, é socialmente 

aceita, um destino plausível e requintado aos impulsos sexuais tidos como 

selvagens e primitivos. 

O outro, o lorde Henry, quer induzi-lo ao comportamento baseado na 

satisfação dos desejos imediatos, argumentando que sua juventude é a única virtude 

de sua vida e que deve ser desfrutada independente das circunstâncias e dos 

                                            
18

 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, Basil Hallward (WILDE, 2001, p. 5) 
19

 He was seated at the piano, with his back to them, turning over the pages of a volume of 
Schumann‟s „Forest Scenes‟. You must lend me these, Basil,‟ he cried. „I want to learn them. They are 
perfectly charming.‟ (WILDE, 2001, p. 18) 
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princípios morais ou de qualquer outra coisa, construída socialmente ou não, que 

possa inibi-lo: 

 

O único meio de nos livrarmos de uma tentação é ceder a ela. Se lhe 
resistirmos, nossas almas ficarão doentes, desejando as coisas que se 
proibiram a si mesmas, e, além disso, sentirão desejo por aquilo que 
algumas leis perversas tornaram perverso e ilegal. Já se disse que os 
grandes acontecimentos acontecem no cérebro. É no cérebro e somente 
nele que também acontecem os grandes pecados do mundo. O senhor 
mesmo, Gray, com a sua juventude cor-de-rosa e a sua adolescência 
alvirrosada, deve ter tido paixões que o amedrontaram, pensamentos que o 
encheram de terror, sonhos despertos e sonhos adormecidos, cuja simples 
lembrança poderia tingir de vergonha as suas faces...

20
 (WILDE, 1996, p. 

30-31) 

 

Em relação a Dorian Gray, Henry quer o contrário do que deseja Basílio. Ao invés da 

sublimação ou do recalque ele quer despertar no jovem a vontade de realização de 

seus impulsos sexuais e não sexuais, o que pode ser observado ao chamá-lo pelo 

seu segundo nome que remete à cor cinza em inglês, assim buscando despertar o 

lado mais obscuro do jovem e argumentando que o pecado é não descumprir as leis 

e respeitar os preceitos morais, uma vez que, para o lorde, a moralidade é o defeito, 

assim tentando desconstruir os princípios que regem os bons costumes. Desse 

modo, o lorde tenta fazer o contrário do que deseja Basílio: ao invés da preservação 

do eu e da transformação do indivíduo buscando sua superação, ele pretende 

induzir no jovem, pelo mesmo motivo que o pintor, a beleza, a vontade de 

transcender a moralidade e se tornar imoral, por acha-lo superior às leis sociais 

devido a seu aspecto físico. 

Dessa forma, as duas personagens assumem o papel de seus pais e são 

responsáveis por seu desenvolvimento, sendo que um quer educá-lo e mantê-lo 

imaculado e o outro deseja a sua corrupção e a transcendência dos princípios 

sociais que se impõem ao indivíduo em qualquer sociedade. Os dois exercem 

influência sobre ele, mas o jovem se sente mais atraído pela filosofia do lorde Henry. 

Assim, Dorian Gray inicia a busca por um ideal de vida na qual o único limite 

deve ser físico; no entanto, não o é, pois seus desejos sexuais narcísicos lhe 

                                            
20

 The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with 
longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made 
monstrous and unlawful. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is 
in the brain, and the brain only, that the great sins of the world take place also. You, Mr Gray, you 
yourself, with your rose-red youth and your rose-white boyhood, you have had passions that have 
made you afraid, thoughts that have filled you with terror, day-dreams and sleeping dreams whose 
mere memory might stain your cheek with shame –‟ (WILDE, 2001, p. 21) 
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concederam a imortalidade e a eterna juventude, possivelmente na primavera 

inglesa, estação marcada pelo reflorescimento da flora, o que pode lhe conceder 

uma nova vida: “Mas este retrato permanecerá sempre jovem. Não será nunca mais 

velho do que neste dia de junho... Se acontecesse o contrário! Se eu ficasse sempre 

jovem, e se este retrato envelhecesse! Por isso... por isso eu daria tudo!”21 (WILDE, 

1996, p. 38). Deste modo, o que lhe impõe, mas com muita dificuldade, algum limite 

é o princípio da realidade que não é extinto completamente, mas que muitas vezes 

não é determinante do modo de comportamento do jovem, pois este é regido 

principalmente pelo princípio do prazer. 

 O que acontece é o procedimento inverso da maturação do indivíduo. Ao 

invés de tender mais aos processos de recalque e sublimação coordenados pelo 

ego que conduz ao comportamento orquestrado pelo princípio de realidade norteado 

principalmente pela razão, a personagem é guiada pelo Id e pela satisfação de seus 

desejos instintivos e selvagens estimulados constantemente pelo lorde Henry, 

findando assim em ações guiadas por outro princípio, o do prazer.  

 Da mesma forma que os impulsos e instintos embatem-se muitas vezes no 

indivíduo, as opiniões de Basílio e Henry eram distintas e chocavam-se diante de 

Dorian: “O pecado é, na verdade, o único elemento colorido da vida moderna. / – 

Você não devia dizer tais coisas diante de Dorian Gray, Harry. / Diante de que 

Dorian? Do que nos serve o chá ou daquele retrato?”22 (WILDE, 1996, p. 41). À vista 

disso, o pintor muitas vezes quer a preservação do jovem e de sua energia psíquica, 

como um impulso de vida, e Henry deseja a concretização do que se almeja, como o 

de morte que tende sempre ao fim da energia. A sua divisão também começa a ser 

apresentada, através da ambígua proposição de que, ao invés de uma, já existiam 

duas personagens Dorian, forma de exprimir sua indecisão entre o prazer e a 

realidade que muitas vezes o reprime e desse modo expor a mudança após a 

influência de Henry.  

Dessarte, a personagem expõe forte tendência a ceder ao princípio do prazer, 

quando demonstra seu interesse em seguir aquele que o estimula a concretizar seus 

desejos e tentações:  

                                            
21

 „How sad it is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. It will never be older than this particular 
day of June.... If it were only the other way! If it were I who was to be always young, and the picture 
that was to grow old! For that – for that – I would give everything! (WILDE, 2001, p. 28) 
22

 Sin is the only real colour-element left in modern life.' / „You really must not say things like that 
before Dorian, Harry.‟ / 'Before which Dorian? The one who is pouring out tea for us, or the one in the 
picture?‟ (WILDE, 2001, p. 29) 
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– Gostaria de ir com o senhor ao teatro, lorde Henry – disse o jovem / – Pois 
então, vamos. Não quer vir conosco também, Basílio? / Não posso, 
realmente. Tenho uma infinidade de coisas para fazer. [...] – Dorian, não vá 
ao teatro esta noite – pediu Hallward. – Fique para jantar comigo. / – Não 
posso – Basílio. / – Por quê? / – Porque prometi a lorde Henry Wotton ir 
com ele.

23
 (WILDE, 1996, p. 41) 

 

Pode-se notar a tentativa de resistência da personagem Basílio em não ir ao teatro e 

preservar Dorian, no entanto, fracassada. Dessa forma, a personagem apresenta 

mais uma vez sua ambiguidade, ao convidar Henry e negar o pedido do pintor para 

que fique, ele demonstra o interesse naquilo que o lorde poderia lhe proporcionar 

por meio de sua filosofia, mas também expõe seu lado envolvido com seus 

compromissos,  assim não quebrando sua palavra.  

No entanto, apesar de assistir a uma peça teatral ser uma atividade comum, o 

artista sabia que Henry iria tentar corromper o jovem com seus conselhos 

hedonistas para não seguir o que ele havia pedido antes com intenção de mantê-lo 

puro: “– Dorian Gray é o meu melhor amigo – declarou. – É de um caráter bom e 

simples.  [...] Não o ponha a perder. Não tente influenciá-lo”24 (WILDE, 1996, p. 26), 

pedido ratificado antes das duas personagens saírem para o teatro: “– E você... 

Harry? / – O que, Basílio? / – Lembre-se do que lhe pedi, lá no jardim, esta manhã. / 

– Já me esqueci”25 (WILDE, 1996, p. 42). Desse modo, enquanto Hallward quer a 

manutenção da energia no aparelho psíquico preservando-a e tentando com que o 

superego desperte em Dorian um ideal de Eu regido pelo aperfeiçoamento da 

personagem, Harry deseja a sua extrapolação, a baixa da energia e o 

comportamento mais selvagem e primitivo resguardado no Id. 

 Henry quer que o jovem seja o ideal do que ele próprio não foi, como um pai 

que deseja para o filho o que ele não teve, talvez por covardia, hipocrisia ou pressão 

social: “Tentaria dominá-lo – na realidade, já quase o conseguira. Tornaria seu 

aquele espírito maravilhoso. Havia algo de fascinante naquele filho do Amor e da 

                                            
23

 „I should like to come to the theatre with you, Lord Henry,‟ said the lad. / „Then you shall come; and 
you will come too, Basil, won‟t you?‟ / „I can‟t, really. I would sooner not. I have a lot of work to do.‟ [...] 
„Don‟t go to the theatre to-night, Dorian,‟ said Hallward. „Stop and dine with me.‟ / „I can‟t, Basil.‟ / 
„Why?‟ / „Because I have promised Lord Henry Wotton to go with him. (WILDE, 2001, p. 31) 
24

 „Dorian Gray is my dearest friend,‟ he said. „He has a simple and a beautiful nature. […] Don‟t spoil 
him. Don‟t try to influence him.  (WILDE, 2001, p. 16) 
25

 'And . . . Harry!‟ / „Yes, Basil?‟ / „Remember what I asked you, when we were in the garden this 
morning.‟ / „I have forgotten it.' (WILDE, 2001, p. 31) 
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Morte”26 (WILDE, 1996, p. 49). Assim, a personagem é definida como um filho do 

amor e da morte dois elemento que levam a morte, e seu comportamento é moldado 

principalmente pelo princípio do prazer através da influência hedonista de Henry, 

que é crucial para a sua definição. Desse modo, na caracterização da personagem 

Dorian, “interessam até mais as forças que o impelem a fazer o que faz” 

(PALLOTTINI, 1989, p. 67). Assim a personagem é fortemente manipulada e 

convencida por Henry a agir de forma autônoma de princípios, baseando-se em sua 

satisfação. 

 A tendência ao prazer também pode ser observada quando o jovem 

internaliza os pensamentos daquele que o influência a ter o seu ideal hedonista: “Eu 

nunca falo, quando estou ouvindo música. Pelo menos quando é música boa. [...] – 

Ah, esta é uma das ideias de Harry, não é verdade, sr. Gray?”27 (WILDE, 1996, p. 

58). Desse modo, o prazer pela música também deve ser considerado como uma 

forma de sublimação, mas só que a ideia não o pertence, ela é uma forma de expor 

o controle que Henry exerce sob Dorian.  

 

3.2 O prazer e a realidade internalizados 

 

Dorian oscila seu comportamento entre o princípio do prazer e da realidade, 

demonstra arrependimento ao ver a degradação de sua alma através do retrato 

mudado: “O retrato mudado ou não, seria para ele o símbolo visível da sua 

consciência. Resistiria à tentação. Não veria nunca mais lorde Henry [...] Voltaria 

para Sibyl Vane, iria pedir-lhe perdão, casar-se-ia com ela”28 (WILDE, 1996, p. 108). 

Desse modo, o jovem tenta resistir à corrupção de sua alma, mostrando também 

tendência a comportar-se de acordo com o princípio da realidade, para se manter 

puro, e expressa seu desejo que considera uma necessidade: “Preciso ser bom. Não 

posso suportar a ideia de ter uma alma feia.”29 (WILDE, 1996, p. 115). Sendo assim, 

o comportamento moralmente bom e adequado regido pelo princípio da realidade 

ainda existia.  

                                            
26

 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, 2001, p. 38) 
27

 I never talk during music – at least, during good music. […] Ah! that is one of Harry‟s views, isn‟t it, 
Mr Gray? (WILDE, 2001, p. 46) 
28

 The picture, changed or unchanged, would be to him the visible emblem of conscience. He would 
resist temptation. He would not see Lord Henry any more He would go back to Sibyl Vane, make her 
amends, marry her, try to love her again. (WILDE, 2001, p. 89) 
29

  I want to be good. I can‟t bear the idea of my soul being hideous. (WILDE, 2001, p. 94) 
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Dorian extrai o prazer também através da autoidolatria, mas se preocupa com 

a degradação de seu retrato que é sua alma. O que pode simbolizar a preocupação 

moral em respeitar os princípios ingleses, porém ambígua porque a corrupção 

significa o apodrecimento do retrato danificando assim sua imagem; no entanto, o 

desejo logo se esvai e Dorian continua imune ao tempo:  

 

Por um momento, pensou em rezar para que desaparecesse o terrível 
vínculo que existia entre ele e o retrato. Um pedido o causara; talvez, agora, 
um novo pedido o tornaria imutável. Quem no entanto, conhecendo um 
pouco da vida renunciaria à oportunidade de permanecer sempre jovem, por 
mais estranha que pudesse ser a oportunidade.

30
 (WILDE, 1996, p. 124) 

 

Dessarte, o jovem se sente indeciso, mas, no entanto, opta pela opção que mais lhe 

trará benefício para usufruir dos prazeres mundanos sem que estes possam 

prejudicar sua imagem física, assim preservando sua integridade e lhe oferecendo 

condições para efetivar seus desejos, culminando sempre nos impulsos de morte 

que seguem o princípio do prazer. 

Desse modo, ao optar pelo princípio do prazer, Dorian se afasta de Basílio por 

ser o pintor quem o estimulava a seguir uma vida moralmente boa, demonstra o 

desinteresse pelo que ele tem a lhe dizer: “– Chega, Basílio! Não quero ouvi-lo – 

exclamou Dorian, pondo-se de pé. – Não me fale dessas coisas. O que está feito, 

está feito. O passado é passado.”31 (WILDE, 1996, p. 128). A correção de sua 

postura para adequar-se à sociedade britânica não mais interessa ao jovem 

narcisista. 

Além disso, o jovem também demonstra clara inclinação que tem ao princípio 

do prazer. Ao se afastar da religiosidade, se isola daquilo que poderia privá-lo de 

sua vida prazerosa: “embora no momento eu não esteja muito interessado em arte 

religiosa”32 (WILDE, 1996, p. 142). Isto também é explicitado quando afirma ter um 

ideal de vida baseado na filosofia hedonista que Henry prega, porém não pratica:  

 

– Harry passa os seus dias dizendo coisa incríveis e as suas noites fazendo 
coisa inverossímeis. Exatamente o tipo de vida que eu gostaria de levar. No 

                                            
30

 For a moment he thought of praying that the horrible sympathy that existed between him and the 
picture might cease. It had changed in answer to a prayer; perhaps in answer to a prayer it might 
remain unchanged. And, yet, who, that knew anything about Life, would surrender the chance of 
remaining always young, however fantastic that chance might be (WILDE, 2001, p. 102) 
31

 „Stop, Basil! I won‟t hear it!‟ cried Dorian, leaping to his feet. „You must not tell me about things. 
What is done is done. What is past is past. (WILDE, 2001, p. 105) 
32

 though I don‟t go in much at present for religious art (WILDE, 2001, p. 116) 
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entanto, não seria Harry que eu iria procurar, se estivesse em apuros. Eu 
me dirigiria a você.

33
 (WILDE, 1996, p. 136) 

 

Desse modo, o jovem faz a distinção de influências exercidas pelos dois amigos, 

mas apresenta forte tendência a seguir aquele que o influencia a agir de acordo com 

o princípio do prazer, e o faz de forma consciente, pois reconhece que o pintor 

poderia guiá-lo a uma vida moralmente boa e adequada aos princípios sociais 

ingleses: “Basílio o teria ajudado a se defender da influência de lorde Henry e das 

influências, ainda mais letais, de seu próprio temperamento. [...] Sim, Basílio teria 

podido salvá-lo. Mas agora era tarde demais.”34 (WILDE, 1996, p. 140). Assim ainda 

podem ser reconhecidos no jovem os princípios de realidade, que o fazem ter 

consciência de sua degradação e da corrupção de sua alma representada através 

do retrato que é ocultado. 

 O retrato é escondido em seu sótão, tendo em vista que tem consciência de 

sua degradação ao supor o peso do quadro, que pode não ser apenas físico, mas 

também espiritual, pois carregava sua alma e toda sua corrupção: “Hoje desejo 

unicamente transportar um quadro para o andar de cima da casa. É bastante pesado 

e queria pedir-lhe dois homens para isso.”35 (WILDE, 1996, p. 142). A seguir, chega 

a lembrar-se do período em que era criança com o espírito imaculado e puro: “À 

medida que observava a sua volta ressurgiam os momentos de sua infância. 

Lembrou a pureza imaculada de sua vida de menino e pareceu-lhe horrível precisar 

ocultar ali o retrato”36 (WILDE, 1996, p. 143). Desse modo, oculta o quadro pela 

vergonha de expor quem realmente é, pois bem sabe que a sociedade exigiu que os 

indivíduos sejam bons ou adequados aos padrões morais, ou pelo menos, 

apresentem bondade: 

 

Mas não existia na casa outro local que estivesse tão a salvo dos olhares 
indiscretos. Só ele possuía a chave, ninguém mais poderia entrar. Sob o 
sudário arroxeado, o rosto pintado na tela poderia tornar-se animalesco, 

                                            
33

 „Harry spends his days in saying what is incredible, and his evenings in doing what is improbable. 
Just the sort of life I would like to lead. But still I don‟t think I would go to Harry if I were in trouble. I 
would sooner go to you, Basil.‟ (WILDE, 2001, p. 112) 
34

 Basil would have helped him to resist Lord Henry‟s influence, and the still more poisonous 
influences that came from his own temperament. [...] Yes, Basil could have saved him. But it was too 
late now. (WILDE, 2001, p. 115) 
35

 'to-day I only want a picture carried to the top of the house for me. It is rather heavy, so I thought I 
would ask you to lend me a couple of your men.‟ (WILDE, 2001, p. 117) 
36

 Every moment of his lonely childhood came back to him as he looked round. He recalled the 
stainless purity of his boyish life, and it seemed horrible to him that it was here the fatal portrait was to 
be hidden away. (WILDE, 2001, p. 118) 



37 
 

inchado, repugnante. Que lhe importava? Ninguém poderia vê-lo. E ele 
mesmo não queria olhá-lo. Para que observar a atroz degradação da sua 
alma? Conservaria a juventude, o que seria o bastante.

37
 (WILDE, 1996, p. 

143) 

 

Assim, o ato de esconder o retrato é regido pelo princípio de realidade, porém, seu 

estado foi provocado pela tendência do indivíduo de ceder ao prazer, de transcender 

a moralidade que lhe é imposta para restringir seus atos. Desse modo, o quadro faz 

com que a personagem tenha raiva e vergonha de si: “Sua própria alma o observava 

daquela tela e o julgava. Uma sensação de dor o invadiu e ele jogou o rico sudário 

sobre o retrato.”38 (WILDE, 1996, p. 141). Entende-se que ele reconhece o 

apodrecimento de seu espírito ao encobri-lo com um pano mortuário, o esconde por 

ser seu lado mais sombrio, sujo e vulgar que existe em cada um dos sujeitos, porém, 

até o mais insano dos seres tenta ocultar. 

À vista disso, ratifica a ideia de que existem dois Dorian, um, antes de 

estabelecer contato com Henry, regido principalmente pelo princípio da realidade; 

outro, após ter o contato com o lorde, conduzido maiormente pela satisfação de seus 

desejos, o princípio do prazer.  

O princípio de realidade age de forma externa, no modo como a personagem 

se apresenta bem arrumada e superficialmente ajustada aos valores impostos pela 

sociedade:  

 

Mesmo os que haviam ouvido as piores coisas a respeito dele e embora de 
vez em quando corressem por Londres rumores estranhos sobre o tipo de 
vida que levava, e chegasse a ser objeto de comentários nos clubes, 
mesmo pessoas, quando o viam, não conseguiam acreditar em seus 
desatinos. Conservava o aspecto de um ser que conseguia manter-se 
imaculado no mundo.

39
 (WILDE, 1996, p. 150) 

 

Ele se aproveita de sua aparência para esconder suas atrocidades, assim como 

utiliza sua beleza para cometer selvajarias e descumprir preceitos morais 

                                            
37

 But there was no other place in the house so secure from prying eyes as this. He had the key, and 
no one else could enter it. 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, 
2001, p. 118) 
38

 His own soul was looking out at him from the canvas and calling him to judgment. A look of pain 
came across him, and he flung the rich pall over the picture. (WILDE, 2001, p. 116) 
39

 Even those who had heard the most evil things against him, and from time to time strange rumours 
about his mode of life crept through London and became the chatter of the clubs, could not believe 
anything to his dishonour when they saw him. He had always the look of one who had kept himself 
unspotted from the world. (WILDE, 2001, p. 123-124) 
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construídos socialmente, pois sabe que a sua semelhança com os anjos faz com 

que a sociedade lhe atribua o que existe de bom e puro. 

Dorian Gray age conforme o princípio do prazer quando traveste-se para 

frequentar tavernas e lugares sórdidos, modo de usufruir das boas sensações sem 

denegrir sua imagem, cobre o rosto que já é uma máscara, sua degradação é 

sobreposta mais de uma vez: “É também verdade que existiam momentos, durante a 

noite, quando ele descansava insone em seu quarto delicadamente perfumado, ou 

no sórdido cubículo da taberna de malafamada que costumava frequentar, 

disfarçado e com nome falso”40 (WILDE, 1996, p. 151). Ele também hesita quanto à 

vida que leva. Tal atitude pode ser indicada pela insônia que ele sente. Porém Gray 

tem momentos de contemplação e adoração por sua própria degradação: “A 

intensidade do contraste tornava mais viva a sensação de prazer que ele 

experimentava. Apaixonava-se cada vez mais pela sua própria beleza e cada vez 

mais se interessava pela degradação da própria alma”41 (WILDE, 1996, p. 150). 

Assim, o jovem desfrutava do prazer narcísico de não ter sua imagem física 

deteriorada e sempre poder se admirar, e do prazer de transcender os limites do 

comportamento moralmente bom em busca da própria sensação de bem estar e 

gozo, extinguindo lhe momentaneamente a inquietação e reduzindo o desprazer no 

aparelho psíquico.  

Desse modo, Dorian buscava também o prazer através das drogas, no cultivo 

de papoula, planta utilizada para produção do ópio, droga viciante, muito usada na 

Inglaterra no século XIX, e que ativa os neurônios produtores de dopamina. Assim a 

papoula pode ser um meio de chegar a sensação de prazer e euforia 

constantemente buscada pela personagem: “– Vou semear papoulas no meu jardim 

– disse Dorian, suspirando. / – Não é preciso – replicou seu amigo. – A vida tem 

sempre papoulas nas mãos.”42 (WILDE, 1996, p. 119),  

O que pode ser interpretado que as papoulas são flores grandes de quatro 

pétalas, mas o que não deixa de fazer referência ao prazer, pois elas são órgãos 

sexuais das plantas. O fato de a vida ter sempre papoulas nas mãos também pode 

                                            
40

 There were moments, indeed, at night, when, lying sleepless in his own delicately-scented chamber, 
or in the sordid room of the little ill-famed tavern near the Docks, which, under an assumed name, and 
in disguise (WILDE, 2001, p. 124) 
41

 The very sharpness of the contrast used to quicken his sense of pleasure. He grew more and more 
enamoured of his own beauty, more and more interested in the corruption of his own soul. (WILDE, 
2001, p. 124) 
42

 „I must sow poppies in my garden,‟ sighed Dorian. / „There is no necessity,‟ rejoined his companion. 
„Life has always poppies in her hands. (WILDE, 2001, p. 98) 
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fazer referência ao carpe diem, filosofia de vida que tenta induzir o sujeito a 

aproveitar o dia, colhê-lo, para que o indivíduo possa extrair prazer e satisfação de 

cada uma de suas experiências, o que Dorian seguia, porém de forma mais 

selvagem e desenfreada: “Quanto mais sabia, mais desejava saber. Tinha apetites 

furiosos, que se tornavam mais vorazes à medida que os satisfazia.”43 (WILDE, 

1996, p. 151). Desse modo, apesar de alguns momentos de reflexão sobre a vida, o 

prazer é o que muitas vezes o guia e o faz extrapolar a energia psíquica tendendo 

sempre aos impulsos de morte. 

No entanto, sempre existirá o desprazer no aparelho psíquico. É ele que faz 

com que o indivíduo aja, tome uma atitude em busca de eliminar a tensão e também 

por existir sempre a disparidade entre a quantidade de excitação e o que é 

descarregado através da efetivação ou sublimação: “o afluxo das excitações é 

constante e excessivo; na saída há apenas um simulacro de resposta, uma resposta 

virtual, que efetua somente uma descarga parcial” (NASIO, 1995, p. 19). Desse 

modo, a fonte das sensações agradáveis se configura também como o seu contrário, 

pois o deleite só pode ser prazer enquanto moderado e alternado com os momentos 

de desprazer. Por conseguinte, o desejo de só sentir prazer é frustrado por ser um 

anseio além de seus limites psíquicos. 

A personagem tem sua obsessão pelo prazer levada a circunstâncias 

extremas, causando-lhe assim o comportamento psicótico, a não aceitação da 

realidade que exerce poder sobre ele e o priva muitas vezes de sua satisfação. 

Como defesa do que lhe é desagradável, o sujeito busca criar uma nova realidade 

na qual ele tenha o pleno domínio e possa efetivar seus desejos: 

 

[...] encontrasse de fato um sutil prazer em pensar que poderia ser 
realmente para a Londres de seus dias o que Petrônio, o autor do Satiricon, 
havia sido para a Roma imperial, sob o domínio de Nero, desejava, no 
entanto, no fundo de seu coração, ser algo mais que um simples “arbitro da 
elegância” [...] Sim! Deveria aparecer, como vaticinara lorde Henry, um novo 
hedonismo que reorganizaria a vida e a salvaria do puritanismo 
desagradável e absurdo que, estranhamente, está renascendo em nossos 
dias. E isto, com certeza, seria obra do intelecto. Contudo, jamais seria 
aceitável uma teoria ou um sistema que, de alguma forma, supusesse o 
sacrifício da experiência passional. Seu objetivo seria, na verdade, a própria 
experiência [...]

44
 (WILDE, 1996, p. 152-153, grifo do autor) 

                                            
43

 The more he knew, the more he desired to know. He had mad hungers that grew more ravenous as 
he fed them. (WILDE, 2001, p. 124) 
44

 […] and found, indeed, a subtle pleasure in the thought that he might really become to the London 
of his own day what to imperial Neronian Rome the author of the „Satyricon‟³ once had been, yet in his 
inmost heart he desired to be something more than a mere arbiter elegantiarum [...] Yes: here was to 
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Dorian Gray deseja ser mais que Petrônio, famoso escritor latino que, na obra 

citada, critica a sociedade romana e sua decadência através das aventuras de 

Encólpio, Gitão e Ascilto, jovens que participavam de orgias com homens e 

mulheres em banquetes dedicados à louvar o prazer, com muito vinho e 

libertinagem. Desse modo, Gray desejava influenciar os jovens para que seguissem 

o que ele pregava e, diferentemente de lorde Henry, praticava. A personagem 

principal pretende criar uma nova filosofia de vida, baseado nos princípios 

hedonistas que tomam o prazer como o bem supremo, postulando que todos os 

esforços devem servir para satisfazer os desejos e manter a energia baixa. Agindo 

assim, ele deseja acabar com o puritanismo que, para ele, é o que envenena a 

sociedade britânica do século XIX, e o priva de suas vontades por vezes 

escravizadoras mas necessárias, ideia derivada do pensamento de Henry. Dessa 

forma, quer extinguir a realidade que o impede disso, que pratica o sacrifício das 

experiências passionais, criando uma nova dimensão social regida pelo prazer, 

baseada em sua própria doutrina o que não passa de uma fantasia neurótica 

daquele que não aceita as imposições sociais e acha que tem poder sobre elas. 

 A vontade, por ter controle sobre a sociedade sobrepujando ao prazer, é 

expressa quando se compara à personagem de um livro, e se sente superior ao 

jovem da narrativa, que pode ser afetado pelo tempo, enquanto Dorian consegue 

preservar sua juventude e, assim, tentar efetivar seus desejos: 

 

Pelo espaço de vários anos, Dorian Gray não conseguiu libertar-se da 
influência daquele livro. Talvez seja mais justo dizer que jamais cogitou de 
livrar-se dela. Chegou até mesmo a encomendar em Paris nove exemplares 
da primeira edição, em formato grande, e mandou-os para serem 
encadernados em cores diferentes, de maneira que se harmonizassem com 
os diferentes estados de espírito que o acometiam e com as diversas 
fantasias de seu caráter, sobre o qual, em determinados momentos, parecia 
ter perdido totalmente o domínio. O herói, o jovem e maravilhoso parisiense, 
no qual os temperamentos romântico e científico se confundiam de forma 
tão estranha, parecia-lhe uma imagem antecipada de si mesmo. Na 
verdade, o livro todo parecia contar a história de sua própria vida, escrita 
antes de ser vivida. Sob certo ponto de vista, ele era mais feliz que o 
fantástico herói da novela. Nunca sentira, e não havia motivo para isso, o 
grotesco terror pelos espelhos [...]

45
 (WILDE, 1996, p. 149) 

                                                                                                                                        
be, as Lord Henry had prophesied, a new Hedonism that was to recreate life, and to save it from that 
harsh, uncomely puritanism that is having, in our own day, its curious revival. It was to have its service 
of the intellect, certainly; yet, it was never to accept any theory or system that would involve the 
sacrifice of any mode of passionate experience. (WILDE, 2001, p. 125-126) 
45

 For years, Dorian Gray could not free himself from the influence of this book. Or perhaps it would be 
more accurate to say that he never sought to free himself from it. He procured from Paris no less than 
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O prazer pela apreciação da arte também é demonstrado no trecho, porém, não só a 

apreciação, mas também o desejo de viver aquilo e de se sentir superior à própria 

arte que o influencia. A falta de limites pelas sensações agradáveis também podem 

ser interpretadas pela abundância de exemplares que o jovem encomenda, uma vez 

que sua condição financeira lhe permite isso. As múltiplas sensações que busca 

usufruir podem ser inferidas pelas diversas cores que encomenda os livros, sendo 

que cada uma indica um estado de espírito da personagem, as cores quentes e frias 

denotam sensações múltiplas e diversificadas. Os temperamentos científicos e 

românticos podem fazer referência aos impulsos e aos sentimentos que, nesse 

caso, se confundem. Para Dorian, não existe distinção entre as necessidades e os 

prazeres, sendo que o prazer surge a partir do satisfação de uma necessidade. 

Talvez para a personagem os prazeres são a própria necessidade. O jovem se 

considera superior à personagem protagonista da novela, pois sua aparência era 

inalterável com o tempo e, ao contrário do herói, ele sentia prazer ao se admirar e 

ser admirado, pois quer para si todas as boas sensações que o mundo lhe oferece. 

 No entanto, atrás da satisfação que deseja, ele também sublima alguns 

impulsos que tendem à sua satisfação, através do estudo da música, dos perfumes, 

de essências e de outras atividades intelectuais. Porém, o estudo e a dedicação as 

sensações servem para compreender como atingir o prazer de forma plena, mesmo 

que este seja inalcançável: “Nunca, porém, incorreu no erro de deter seu 

desenvolvimento intelectual”46 (WILDE, 1996, p. 155). As atividades intelectuais são 

uma forma de sublimação, porém, a personagem sublima para extrair maior prazer 

de suas experiências hedonistas e assim obter maior destaque e continuar com suas 

fantasias ilimitadas por sua ganância: “Esta tendência dominou-o por muitos anos e 

pode-se afirmar que realmente nunca o abandonou. Era frequente que passasse 

dias inteiros a arrumar e a desarrumar em seus estojos as várias pedras que havia 

                                                                                                                                        
nine large-paper copies of the first edition, and had them bound in different colours, so that they might 
suit his various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have 
almost entirely lost control. The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the 
scientific temperaments were so strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of 
himself. And, indeed, the whole book seemed to him to contain the story of his own life, written before 
he had lived it. In one point he was more fortunate than the novel‟s fantastic hero. He never knew – 
never, indeed, had any cause to know – that somewhat grotesque dread of mirrors (WILDE, 2001, p. 
123) 
46

 But he never fell into the error of arresting his intellectual [...] (WILDE, 2001, p. 128) 
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reunido [...]”47 (WILDE, 1996, p. 157). A inclinação para se comparar a reis e homens 

poderosos o acompanha, sendo uma maneira de se auto afirmar como um deles e 

assim se inserir em um mundo ilimitado guiado por seus desejos. Assim, a 

personagem tenta dar forma às suas fantasias, buscando alienar tudo o que possa 

limitá-lo de alcançar o prazer. 

 Por isso, por tanta procura pelo prazer Dorian acaba buscando o em suas 

diferentes formas: “Assim, durante um ano inteiro, Dorian Gray dedicou-se a 

colecionar os exemplares mais estranhos que pôde encontrar de tecidos e 

bordados”48 (WILDE, 1996, p. 161). Nesse comportamento de colecionador da 

personagem podem ser notados o exagero e a obsessão na busca por aquilo que o 

satisfaz uma forma também de fugir de sua notável decadência, outra maneira de 

demonstrar sua consciência e medo da repressão social:  

 

[...] todas aquelas preciosidades que colecionava em sua bela moradia tão 
repleta de atrativos nada mais eram que recursos de que lançava mão para 
esquecer do medo que, muitas vezes, se lhe afigurava demasiado grande 
para ser suportado [...] Em determinadas noites, porém, de repente, 
abandonava, sorrateiro, sua casa e dirigia-se aos lugares sórdidos próximos 
de Blue Gates Field e ali permanecia dias e dias, até ser expulso. Ao 
regressar, sentava-se diante do retrato, muitas vezes odiando a si mesmo, 
mas algumas outras cheio desse orgulho próprio do individualista que é a 
quase fascinação do pecado [...]

49
 (WILDE, 1996, p. 163) 

 

É notada a ambiguidade da personagem dividida entre o prazer e a realidade. Ele 

sabe que está se corrompendo e tenta se esconder daquilo, porém uma das formas 

de se esconder é ocultando seu retrato e tentando se esquecer o que o atormenta, 

mas que também o causa fascínio, assim provocando o embate entre os dois 

princípios, agindo “como o modo de funcionamento dos instintos sexuais, que são 

difíceis de “educar”, e volta e meia sucede que, a partir desses instintos ou no 

próprio Eu, ele sobrepuja o princípio da realidade. (FREUD, 2010, p. 166). Muitas 

vezes a personagem se submete a experiências sexuais agradáveis por não ter total 

                                            
47

 This taste enthralled him for years, and, indeed, may be said never to have left him. He would often 
spend a whole day settling and resettling in their cases the various stones that he had collected 
(WILDE, 2001, p. 130) 
48

 And so, for a whole year, he sought to accumulate the most exquisite specimens that he could find 
of textile and embroidered work (WILDE, 2001, p. 133) 
49

 […] and everything that he collected in his lovely house, were to be to him means of forgetfulness, 
modes by which he could escape, for a season, from the fear that seemed to him at times to be almost 
too great to be borne. [...] some night he would creep out of the house, go down to dreadful places 
near Blue Gate Fields and stay there, day after day, until he was driven away. On his return he would 
sit in front of the picture, sometimes loathing it and himself, but filled, at other times, with that pride of 
individualism that is half the fascination of sin […] (WILDE, 2001, p. 135) 



43 
 

domínio dos dois instintos, e tais experiências estarem sempre à disposição por sua 

juventude e beleza.  

Nota-se a repetição buscada pela criança quando seu comportamento ainda é 

regido pelo princípio do prazer, ao frequentar locais de prostituição e consumo de 

ópio e só sair de lá após ser expulso: “[...] nas vivências prazerosas a criança é 

saciada pelas repetições, insistindo implacavelmente para que a impressão seja 

igual” (FREUD, 2010, p. 200). Porém, é a substituição de um princípio por outro que 

provoca a sensação desprazerosa que a personagem experimenta. Assim, de modo 

constante existe o embate interno da personagem, pois “uma outra fonte de origem 

do desprazer, não menos regular, acha-se nos conflitos e cisões dentro do aparelho 

psíquico, enquanto o Eu [ego] perfaz seu desenvolvimento rumo a organizações 

mais complexas” (FREUD, 2010, p. 166). Se não existisse tal conflito, a consciência 

da personagem não seria afetada; porém, em algumas ocasiões, a moralidade faz 

com que ele se sinta dividido entre o bem e o mal, assim como sua condição de 

invulnerável ao tempo o faz se sentir acima de qualquer uma das duas forças. 

Assim, é possível inferir através da descrição do quadro de que ele não está 

totalmente em decadência ou regido completamente pela satisfação de seus 

instintos: “A devassidão [...] não tinha conseguido corromper de todo aquela 

maravilhosa beleza. Ainda se viam alguns cabelos dourados na cabeça e a boca 

sensual era ainda vermelha. Os olhos, inchados, conservavam algo de seu azul tão 

puro”50 (WILDE, 1996, p. 180). Porém, sua degradação é o que tem maior destaque 

na representação de sua alma, o que provocou em Basílio repugnância e aversão. 

Portanto, a personagem consegue manter alguns traços de quando ainda não havia 

se corrompido, mas é a corrupção que predomina em sua alma, como reconhece 

Dorian, ao afirmar em um breve momento de lucidez, em que conversava com 

Basílio, que o quadro o havia devastado: “– Você me disse que o havia destruído. / – 

Estava enganado. Foi ele quem me destruiu.”51 (WILDE, 1996, p. 181). Isso mostra a 

personagem entre os dois princípios, só que pendendo mais para o que conduz ao 

prazer. Desse modo, Dorian quer se afastar do que é, uma forma de covardia 

conduzida pela moralidade, mas também quer sua proximidade, para ter seu 

                                            
50

 The horror, […] had not yet entirely spoiled that marvellous beauty. There was still some gold in the 
thinning hair and some scarlet on the sensual mouth. The sodden eyes had kept something of the 
loveliness of their blue (WILDE, 2001, p. 149) 
51

 „You told me you had destroyed it.‟ / „I was wrong. It has destroyed me.‟ (WILDE, 2001, p. 150) 
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segredo guardado e auto afirmar seu poder, sua transgressão aos limites morais e 

temporais. 

 

3.3 Dorian e a busca pelo prazer 

  

Dorian teve a infância marcada pela morte e sofrimento, pois viveu com seu 

avô, que não gostava dele: “lorde Kelso havia mandado construir especialmente 

para seu neto, para aquele menino cuja estranha semelhança com a mãe, e também 

outros motivos, o haviam feito odiar e mantê-lo a distância”52 (WILDE, 1996, p. 143). 

Passa a infância e o resto da vida sem família, seu avô havia falecido após ter 

mandado matar o pai de Dorian, e sua mãe havia morrido um ano após a morte de 

seu marido: 

 

Disseram que Kelso pagou a algum infame aventureiro, a algum belga 
incivil, para insultar o seu genro publicamente. Pagou-lhe, sim, senhor, 
pagou-lhe para fazer isso. E o indivíduo espetou o homem como se fosse 
um pombo implume [...] A moça morreu também, após um ano. Deixou, 
então, um filho? Tinha-me esquecido disto.

53
 (WILDE, 1996, p. 45) 

 

Assim, os impulsos de morte estão presentes nele mais do que os da vida. Sua vida 

é marcada pela morte dos que se envolvem com ele, uma forma de repetir 

experiências traumáticas da infância e se vingar daqueles que foram embora quando 

ele ainda estava em seu desenvolvimento; um fenômeno neurótico, porém, presente 

nos não neuróticos: “um destino que as persegue, de um traço demoníaco [(força 

superior)] em seu viver, [...] e a psicanálise sempre viu tal destino preparado por elas 

mesmas e determinado por influências da primeira infância.” (FREUD, 2010, p. 181),  

Esta é uma maneira de ter controle sobre a morte, pois tenta lidar com os 

acontecimentos e “[...] repete a vivência desprazerosa porque sua atividade lhe 

permite lidar com a forte impressão de maneira mais completa do que se apenas 

sofresse passivamente. Cada nova repetição parece melhorar o controle” (FREUD, 

2010, p. 200). Domínio também expresso por sua imortalidade. A ausência e o óbito 

marcam sua infância e também são determinantes de seu comportamento.  

                                            
52

 Which had been specially built by the last Lord Kelso for the use of the little grandson whom, for his 
strange likeness to his mother, and also for other reasons, he had always hated and desired to keep 
at a distance. (WILDE, 2001, p. 117) 
53

 They said Kelso got some rascally adventurer, some Belgian brute, to insult his son-in-law in public, 
paid him, sir, to do it, paid him, and that the fellow spitted his man as if he had been a pigeon. [...] The 
girl died too, died within a year. So she left a son, did she? I had forgotten that. (WILDE, 2001, p. 35) 
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 Um modo de prazer narcísico que inferioriza as pessoas para sentir-se 

superior, pode ser identificado quando o jovem usa as pessoas como um modo de 

reafirmar sua supremacia e satisfazer-se. Isso é refletido em ações extremas e em 

ações de pouca significância: “[...] olhou em volta. Dorian, à extremidade da mesa”54 

(WILDE, 1996, p. 49), ocupar a extremidade da mesa é se colocar em uma posição 

central no banquete e desse modo sentir prazer em ser admirado.  

O desejo de admiração é refletido em seu amor por Sibyl Vane, pois só a ama 

enquanto ela representa bem. O desejo acaba quando a jovem atriz não 

corresponde à sua expectativa, e o envergonha diante de seus amigos:  

 

− Como representei mal esta noite, hein Dorian? Disse. / − Horrivelmente! 
respondeu ele, observando-a com perplexidade. – Horrivelmente! Foi 
assombroso. Está doente? Não pode imaginar como foi. Não faz ideia de 
quanto sofri.

55
 (WILDE, 1996, p. 101).  

 

Este é um sentimento definido como amor de vaidade, para enaltecer o eu, 

conceituado por Stendhal (2009): “A grande maioria dos homens, especialmente na 

França, desejam possuir uma mulher da moda, do mesmo modo que possuem um 

belo cavalo – como uma luxúria condizente com sua juventude.” (STENDHAL apud 

POPOVA, 2012)56. Assim, o amor também é rebaixado pelo prazer em ser admirado 

por si e pelos outros: “Eu a amava porque era maravilhosa, porque possuía talento e 

inteligência, porque realizava os sonhos dos grandes poetas e dava forma e 

substância às sombras da arte”57 (WILDE, 1996, p. 103-104). Desse modo, entende-

se que a vaidade da personagem, a busca pela satisfação de seus instintos e o 

enaltecimento de sua imagem é o que o motiva a amar a atriz. 

 A atriz julgava Dorian como o próprio amor: “− Por que ele me ama tanto? Sei 

por que o amo. Amo-o porque ele poderia ser o próprio Amor.”58 (WILDE, 1996, p. 

                                            
54

  […] looked round to see who was there. Dorian bowed to him shyly from the end of the table 
(WILDE, 2001, p. 38) 
55

 „How badly I acted to-night, Dorian!‟ she cried. / „Horribly!‟ he answered, gazing at her in amazement 
– „horribly! It was dreadful. Are you ill? You have no idea what it was. You have no idea what I 
suffered.‟ (WILDE, 2001, p. 83) 
56

 Vanity-Love. The great majority of men, especially in France, both desire and possess a fashionable 
woman, much in the way one might own a fine horse – as a luxury befitting a young man. (POPOVA, 
2012, Disponível em: <https://www.brainpickings.org/2012/11/29/stendhal-on-love-crystallization/>.) 
57

 I loved you because you were marvellous, because you had genius and intellect, because you 
realized the dreams of great poets and gave shape and substance to the shadows of art. (WILDE, 
2001, p. 85) 
58

 why does he love me so much? I know why I love him. I love him because he is like what Love 
himself 
should be. (WILDE, 2001, p. 60) 
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74) se rebaixava elevando ainda mais o amor narcísico de Dorian e seu prazer em 

se configurar também como seu próprio objeto sexual. Pois, para Freud (2009), 

amar alguém é esquecer-se de sua personalidade enquanto o outro passa a amar-

se mais, extraindo assim, o prazer de ter alguém submisso a suas vontades e 

desejos.  

Desse modo, usufrui também do deleite narcísico de decidir sobre a vida dos 

outros, e mais uma vez demonstra o prazer extraído de uma situação desagradável 

em que ele é um dos participantes: “[...] Parece-me apenas o empolgante desfecho 

de um drama maravilhoso tem toda a terrificante beleza de uma tragédia grega, 

tragédia essa em que eu tive um importante papel, mas da qual saí ileso.”59 (WILDE, 

1996, p. 118). Compara sua experiência a uma tragédia grega, cujo a principal 

função é provocar a catarse, a extrapolação das forças, como o impulso de morte 

que leva ao quase esgotamento da energia psíquica, ou seja, o prazer, nessa 

situação, é o que domina o comportamento de Dorian, independente das 

circunstâncias. Assim, mais uma vez ele rebaixa a atriz para se sentir superior, se 

julga no papel principal e imune ao que aconteceu. 

Para a personagem, a própria satisfação é mais importante do que qualquer 

outra coisa, pois se importa mais como ela, a qual não pode ser interrompida pelo 

fato do falecimento da mulher que jurou amá-la. Dessa forma, os instintos presentes 

no Id sobrepõem a moralidade e a personagem reage ao acontecimento de forma 

egoísta. Mais uma vez a personagem expressa que seu sentimento é por si, quando 

ela proporcionava-lhe o prazer de servir-lhe como um adorno, enaltecendo-o e 

despertando-lhe o prazer em ser amado e amar-se: “Uma vez, travessura infantil de 

Narciso, havia beijado ou fingira beijar, aqueles lábios pintados que agora lhe 

sorriam tão cruelmente. Quantas manhãs não passara sentado diante do retrato, 

maravilhado com sua beleza”60 (WILDE, 1996, p. 124).  

No entanto, após o término do relacionamento, o jovem continua sua busca 

por prazer, mas de outras formas, através da bebida, da embriaguez, e de 

prostíbulos: “Mal soube por onde andou. Lembrou-se obscuramente de ter vagado 

por ruas pouco iluminadas e de haver passado por baixo de arcadas sóbrias e diante 

                                            
59

 It seems to me to be simply like a wonderful ending to a wonderful play. It has all the terrible beauty 
of a Greek tragedy, a tragedy in which I took a great part, but by which I have not been wounded. 
(WILDE, 2001, p. 98) 
60

 Once, in boyish mockery of Narcissus, he had kissed, or feigned to kiss, those painted lips that now 
smiled so cruelly at him. Morning after morning, he had sat before the portrait wondering at its beauty, 
almost enamoured of it, as it seemed to him at times. (WILDE, 2001, p. 102) 
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de casas de aspecto hostil. Mulheres de vozes roucas e risos estridentes o 

chamavam”61 (WILDE, 1996, p. 105). A falta de consciência dos locais por onde 

andou indica a ebriedade; já o aspecto hostil das casas dá indícios de que 

frequentou locais suburbanos que podem ser casas de prostituição, local onde existe 

a procura pelo prazer sexual direto, que também o coloca em posição de 

superioridade em relação à pessoa que se vende.  

Após saber da morte de Sibyl, uma das poucas personagens que poderiam 

ajustá-lo a viver uma vida livre do fracasso que o esperava e que poderia corrigir lhe 

a postura, a personagem reage de forma cínica e indiferente, mostrando que se 

importa novamente em satisfazer mais uma vez seus desejos egoístas:  

 

− Então fui eu que matei Sibyl Vane – murmurou Dorian Gray, para si 
mesmo. – Matei-a, sim, como se tivesse cortado sua frágil garganta como 
uma faca. Mas, apesar disso, as rosas não são menos belas. Os pássaros 
cantam no meu jardim como a mesma alegria. E esta noite jantarei com 
você, depois irei à opera, e depois, suponho, iremos cear num lugar 
qualquer.

62
 (WILDE, 1996, p. 117) 

 

Não se sensibiliza com a morte, pois ele é imune a ela e reage como se fosse capaz 

de decidir sobre a existência dos outros, como se estivesse acima do bem e do mal, 

uma maneira de se igualar a um deus.  

A ideia é ratificada quando, ao conversar com Basílio sobre a corrupção de 

sua alma, afirma ter a capacidade de ver de forma externa o que acontece nela, 

mais uma maneira de se comparar a um deus, ou, no caso da religiosidade inglesa 

cristã, ao próprio Deus:  

 

Teria de ver a sua alma. 
 – Ver minha alma?  
– Sim – respondeu Hallward [...] mas somente Deus pode fazê-lo [...] Uma 
risada amarga e zombeteira escapou dos lábios do jovem  
[...] – Você vai ver o que, segundo se acredita, apenas Deus pode ver.

63
 

(WILDE, 1996, p. 176-177)  

 

                                            
61

 Where he went to he hardly knew. He remembered wandering through dimly-lit streets, past gaunt 
black-shadowed archways and evil-looking houses. Women with hoarse voices and harsh laughter 
had called after him. (WILDE, 2001, p. 86) 
62

 „So I have murdered Sibyl Vane,‟ said Dorian Gray, half to himself – „murdered her as surely as if I 
had cut her little throat with a knife. Yet the roses are not less lovely for all that. The birds sing just as 
happily in my garden. And to-night I am to dine with you, and then go on to the Opera, and sup 
somewhere, I suppose, afterwards. ((WILDE, 2001, p. 96) 
63

 I should have to see your soul.‟ / „To see my soul!‟ „Yes,‟ [...] But only God can do that.‟ A bitter 
laugh of mockery broke from the lips of the younger man. [...] You shall see the thing that you fancy 
only God can see.‟ (WILDE, 2001, p. 151) 
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Ele se coloca na posição de Deus diante daquele que desejava conduzi-lo ao bom 

comportamento e incentivá-lo à sublimação ou mesmo ao recalque de seus 

impulsos.  

À vista disso, seu comportamento é reiterado quando age acreditando ter os 

poderes de Deus, atuando de maneira premeditada como a força que sobrepuja 

vidas e exerce poder sobre elas decidindo sobre seu fim ou continuidade. Agindo 

assim, o jovem quebra mais uma vez o contrato social matando uma pessoa, 

justamente a que desejava a sua preservação do ponto de vista moral, logo quando 

Basílio desejava mais uma vez corrigir lhe a postura e salvar sua alma vendo a no 

retrato que pintara:  

 

Em algum trecho da Bíblia, não há um versículo que diz assim: “Ainda que 
vossos pecados sejam escarlates, eu os tornarei brancos como a neve”? 
– Essas palavras já não têm sentido para mim.  
– Cale-se! Não diga isso! Já praticou muito mal em sua vida! Meu Deus! 
Não vê como esse maldito retrato nos olha de soslaio? [...] Os instintos 
enlouquecidos de uma fera acuada despertavam nele e detestou aquele 
homem sentado junto à mesa, como nunca havia odiado a ninguém em toda 
a sua vida [...] Hallward mexeu-se na poltrona, como se fosse levantar-se. 
Dorian lançou-se sobre ele e enterrou-lhe a faca na carótida, atrás da orelha, 
empurrando a cabeça contra a mesa e vibrando-lhe repetidos golpes.

64
 

(WILDE, 1996, p. 182-183) 

 

Ação que também pode trazer prazer e enfatizar a ideia de se igualar a um deus, 

com sua própria doutrina filosófica, expressa na falta de sentido nas palavras 

proferidas pelo pintor para a protagonista, o que mostra também a consciência que 

tem de seu afastamento da religião e sua transgressão. Assim, ele se sente superior 

à vítima e decide sobre sua vida, ato que simboliza também a não aceitação daquele 

que se opõe a suas vontades, como a criança que deseja a efetivação imediata de 

seus desejos por aquilo que lhe traz satisfação, destruindo o que lhe priva disso. Isto 

posto, o ato de matar é um impulso de morte, tanto para o outro, que culmina em 

sua morte seguindo o curso natural da vida, no qual as células tendem sempre ao 

movimento de busca da morte, quanto para ele, que deseja aliviar a tensão e o faz.  

                                            
64

 Isn‟t there a verse somewhere, „„Though your sins be as scarlet, yet I will make them as white as 
snow‟‟?‟ / „Those words mean nothing to me now.‟ / „Hush! don‟t say that. You have done enough evil 
in your life. [...] The mad passions of a hunted animal stirred within him, and he loathed the man who 
was seated at the table, more than in his whole life he had ever loathed anything [...] Hallward stirred 
in his chair as if he was going to rise. He rushed at him, and dug the knife into the great vein that is 
behind the ear, crushing the man‟s head down on the table, and stabbing again and again. (WILDE, 
2001, p. 151) 
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Desse modo, a personagem que o aconselhava é assassinada por Dorian, 

uma forma direta e extrema de prejudicá-la, realizando assim seus desejos sádicos 

que buscam a satisfação sexual através da dor, do terror e do sofrimento dos outros. 

O que ratifica a ideia de que a personagem obtém prazer da situação 

grotesca é a tentativa de aproveitar aquele momento de dor e crueldade. Após 

matar, a personagem se deleita ao escutar o sangue cair e ver a figura imóvel:  

 

Alguma coisa começou a pingar sobre o assoalho. Deteve-se um instante, 
ainda premindo a cabeça caída. Depois, atirou a faca sobre a mesa e pôs-
se a escutar. Não mais ouviu o ruído do sangue que caía, gota a gota sobre 
o tapete puído. [...] O cadáver permanecia sentado na poltrona, inclinado 
sobre a mesa, a cabeça caída [...] Se não fossem o orifício rubro que se via 
no pescoço e as poças negras que se formavam lentamente sobre a mesa, 
poder-se-ia dizer que aquele homem estava simplesmente adormecido. 
Como tudo aquilo havia acontecido rapidamente! Sentia-se estranhamente 
tranquilo e, indo até a janela, abriu-a e debruçou-se

65
 (WILDE, 1996, p. 184) 

 

A personagem não sublima ou recalca seus impulsos mais selvagens, seus 

prazeres, muito pelo contrário, ela os articula e os experimenta de forma fria e 

prazerosa, mais uma vez se configurando como um psicótico. Assim passa pelo 

processo contrário daquele que não consegue extrair prazer de situações 

prazerosas, o neurótico que frequentemente recalca seus impulsos: “a repressão 

transforma uma possibilidade de prazer numa fonte de desprazer, [...] certamente 

todo desprazer neurótico é desse tipo, é prazer que não pode ser sentido como tal.” 

(FREUD, 2010, p. 167).  

Em relação à personagem Dorian Gray, o prazer é frequentemente 

conquistado de diferentes maneiras através da extrapolação da energia, do 

comportamento psicótico, que cria seu próprio mundo onde seus desejos são 

necessidades e o deleite deve ser conquistado de múltiplas maneiras, pois uma 

atividade que traz satisfação ao sujeito só será prazerosa enquanto moderada. 

Desse modo, a personagem busca sensações agradáveis de diferentes maneiras, 

através do uso de álcool e outras drogas, das relações sexuais, do estudo das artes 

e até de experiências radicais como o assassinato de Basílio e o suicídio de Sibyl 
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 Something began to trickle on the floor. He waited for a moment, still pressing the head down. Then 
he threw the knife on the table, and listened. He could hear nothing, but the drip, drip on the 
threadbare carpet. [...] The thing was still seated in the chair, straining over the table with bowed head, 
and humped back, and long fantastic arms. Had it not been for the red jagged tear in the neck, and the 
clotted black pool that was slowly widening on the table, one would have said that the man was simply 
asleep. How quickly it had all been done! He felt strangely calm, and, walking over to the window, 
opened it, and stepped out on the balcony. (WILDE, 2001, p. 152) 
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Vane o que lhe enaltecem o Eu. Porém, em alguns momentos, também sente o peso 

de tais atividades e tenta se reestabelecer na sociedade, agindo de forma 

moralmente boa. 

 

3.4 O arrependimento como fagulha de realidade 

 

O desejo de não envelhecer da personagem é uma forma de constatação da 

realidade inerente a todo ser humano, a negação da morte. A vontade de Dorian de 

ser invulnerável ao tempo é uma maneira de querer permanecer jovem e negar 

aquilo que impossibilitará a personagem de concretizar suas ânsias: “Se 

acontecesse o contrário! Se eu ficasse sempre jovem, e se este retrato 

envelhecesse! Por isso... por isso eu daria tudo! Sim, não há nada no mundo que eu 

não desse! Daria até a minha própria alma!”66 (WILDE, 1996, p. 38). Dessa maneira, 

Dorian Gray atesta a realidade, no entanto, almeja transcendê-la, mostrando que o 

impulso de morte é maior do que o de vida, no sentido que esta é a preservação da 

energia e a morte é o esgotamento da força psíquica. 

No romance, a personagem Sibyl Vane pode ser interpretada como uma 

referência à mitologia greco-romana, pois seu nome corresponde a Sibila, figuras 

mitológicas com poderes proféticos, tendo suas imagens pintadas na Capela Chigi67 

pelo artista Rafael Sanzio, ou Rafael, com o tema ressurreição. Outra associação 

que pode ser feita entre Sibyl e o mundo grego é o teatro onde o protagonista a 

encontra: “[...] ornamentado, todo cheio de cupidos e de cornucópias”68 (WILDE, 

1996, p. 62), onde o número de cupidos faz referência ao amor e as cornucópias 

simbolizam a abundância e fertilidade. Sendo assim, a atriz é quem poderia dar ao 

jovem Dorian uma nova vida, longe dos excessos do hedonismo, mesmo não 

cumprindo essa tarefa eficientemente. 

Todavia, em alguns momentos, o princípio de realidade volta à tona, quando 

Dorian tenta sublimar os prazeres através do amor por Sibyl Vane e tenta, inclusive, 

influenciar seu amigo Henry: [...] Quando Sibyl surgir no palco, você irá adquirir uma 

                                            
66

 “If it were only the other way! If it were I who was to be always young, and the picture that was to 
grow old! For that––for that––I would give everything! Yes, there is nothing in the whole world I would 
not give! I would give my soul for that!” (WILDE, p. 25, 2006) 
67

 Capela situada em Santa Maria del Popolo, Roma 
68

 “It was a tawdry affair, all Cupids and cornucopias” (WILDE, 2006, p. 44) 
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nova concepção de vida”69 (WILDE, 1996, p. 94). Dorian Gray tenta fazer com que 

Henry deixe sua filosofia hipócrita, um modo de demonstrar preocupação e 

despertar em seu companheiro um desejo de mudança para deixar de ser um sujeito 

cínico e, de fato, ter um sentimento mais profundo do que aquilo reservado por sua 

vida burguesa. A personagem sente-se apaixonada e demonstra-se preocupada 

com o seu amigo, enquanto Lorde deseja que o amor seja desfeito para não correr o 

risco de perder a juventude e a companhia daquele pelo qual resguardava uma 

paixão marcada pelo desejo de contagiar-lhe com suas ideias; sendo assim, Henry 

transforma Dorian em uma metonímia de sua personalidade. 

Dorian, quando manifesta a intenção de casar-se com Sibyl, reconhece que o 

relacionamento requer renúncias e obrigações em relação ao matrimônio: “Vocês 

verão a jovem a quem entregarei a minha vida, a quem já dei tudo de bom que 

existe em mim.”70 (WILDE, p. 98, 1996). Assim, novamente identifica as forças que o 

regem e a possibilidade de seus prazeres individuais conciliarem-se com as regras 

do bom comportamento na vida em sociedade.  

Ao lembrar-se do rompimento, Dorian sente remorso por tê-la abandonado:  

 

E, contudo, um sentimento de profunda pena dominou-o, lembrando-se dela 
deitada a seus pés, soluçando como uma criança. Lembrou-se da frieza 
com que ele a olhara. Por que havia feito aquilo? Por que possuía uma alma 
assim? Mas ele também sofrera.

71
 (WILDE, p. 107, 1996) 

 

A personagem arrepende-se do que havia feito, sentimento de remorso expressado 

de maneira mais clara pelo termo regret no original em inglês, porém, tenta justificar 

seus atos porque Vane o havia decepcionado no teatro. Dorian age de maneira 

desmedida e dá um fim ao relacionamento por um simples deslize, o que mostra  

preocupação com sua aparência perante a sociedade e o desejo de ser admirado, 

sentimentos acima de seu amor pela atriz. Desse modo, o jovem narcisista expõe 

sua empatia de uma forma cínica ou, até certo ponto, sem realmente preocupar-se 

com os sentimentos do outro, porquanto, a princípio, Dorian Gray demonstra maior 

inquietação com sua imagem exposta no quadro em detrimento do sentimento da 

                                            
69

 “When Sibyl comes on the stage you will have a new ideal of life” (WILDE, 2006, p. 69) 
70

 “and you will see the girl to whom I am going to give all my life, to whom I have given everything that 
is good in me.” (WILDE, 2006, p. 71) 
71

 “And, yet, a feeling of infinite regret came over him, as he thought of her lying at his feet sobbing like 
a little child. He remembered with what callousness he had watched her. Why had he been made like 
that? Why had such a soul been given to him? But he had suffered also.” (WILDE, 2003, p. 79) 
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atriz:  

 

[...] a estranha expressão que percebera no rosto do retrato permanecia 
nele, mais nítida ainda. A luz ardente e vibrante mostrava traços de 
crueldade nos cantos da boca, tão claramente como se fosse ele próprio 
que se olhasse num espelho, depois de ter praticado algum ato hediondo.

72
 

(WILDE, p. 107, 1996) 
 

Porém, a preocupação com o quadro não deixa de ser uma inquietude sobre a 

subversão de sua alma, pois aquele objeto é o reflexo de seu espírito: enquanto não 

cometia atos de perversidade, mantivera-se intacto; todavia, quando despertou a 

praticar atos desmedidos e de crueldade, o retrato começou a degradar-se. Nesse 

sentido, a tormenta de Dorian também dá-se em relação à sua aparência e à sua 

posição social perante a sociedade puritana britânica, uma maneira de perceber a 

moralidade e comportar-se de acordo com os preceitos morais. 

 Destarte, a personagem chega a hesitar sobre o que poderia acontecer ao 

refletir sobre o estado de sua alma aprisionada no quadro: “Possuía o segredo da 

sua vida e revelava a sua história. Ensinara-o a amar a própria beleza. Iria também 

ensiná-lo a odiar a própria alma?”73 (WILDE, p. 108, 1996). Dorian tem medo do que 

está se tornando e reflete sobre sua vida e a degradação de sua alma, preocupação 

imposta ao sujeito desde o princípio de suas interações com a sociedade. Ele almeja 

o bom comportamento para ser aceito pela sociedade, pois, a boa aparência física 

não é o suficiente para agradar até mesmo a coletividade mais superficial.  

O jovem continuou aflito sobre seu aviltamento, aflição expressa quando ele 

acorda e olha para o biombo onde ocultava o quadro representante de sua alma 

corrompida: “De repente, seu olhar caiu sobre o biombo que pusera diante do 

retrato, e estremeceu. [...] Teria o retrato mudado realmente? Ou era um simples 

efeito de sua imaginação que lhe fizera enxergar uma expressão de maldade”74 

(WILDE, p. 112, 1996). De início, Dorian preocupa-se com o que acontece com sua 

alma, pois cobre o retrato para esconder sua degradação e manter seus atos de 
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 But the strange expression that he had noticed in the face of the portrait seemed to linger there, to 
be more intensified even. The quivering ardent sunlight showed him the lines of cruelty round the 
mouth as clearly as if he had been looking into a mirror after he had done some dreadful thing. 
(WILDE, 2003, p. 116) 
 
73

 t held the secret of his life, and told his story. It had taught him to love his own beauty. Would it 
teach him to loathe his own soul? (WILDE, 2006, p. 79) 
74

 Suddenly his eye fell on the screen that he had placed in front of the portrait, and he started. [...] 
Had the portrait really changed? Or had it been simply his own imagination that had made him see a 
look of evil. (WILDE, 2003, p. 81) 
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crueldade omissos. Dessa forma, busca omitir o que havia feito, demonstrando o 

reconhecimento das cobranças sociais que pregam o bom comportamento dos 

sujeitos:  

 

Dorian Gray não se mexia. Procurava reunir os fios escarlates de sua vida e 
tecer com eles um roteiro, para orientar-se naquele labirinto de paixões em 
que se sentia perdido. Não sabia o que fazer, nem o que pensar. Por fim, foi 
até a mesa e escreveu uma carta apaixonada à jovem a quem havia amado, 
implorando-lhe perdão e acusando-se de loucura.

75
 (WILDE, p. 114, 1996) 

 

Portanto, o jovem ainda conserva um pouco de sua inocência e inquietação com seu 

comportamento. Embora tenha agido de maneira egoísta, ele tenta se redimir com 

Sibyl Vane e atesta o remorso que sente e a precaução em ter algum sentido ético 

moral em sua vida, um guia para orientá-lo e livrá-lo daquilo pregado por Henry: a 

loucura a qual se acusa pode ser interpretado como a divisão entre o bem e o mal, a 

incerteza perante a vida, a ambiguidade ao seu redor, pois todas as paixões eram-

lhe permitidas, tinha o acesso aos vícios, às virtudes. 

 No entanto, a degradação só é reparada quando mancha sua imagem e ele 

reflete sobre o mal comportamento somente quando afeta o quadro, evidenciando 

novamente o egoísmo, mas válido como um reflexo de sua consciência. Assim, as 

aparências têm mais importância, pois sua imagem omissa ao público, após o início 

do apodrecimento, é vista apenas por Hallward assassinado por Dorian como uma 

forma de manter seu segredo mascarado com a camuflagem de seu corpo e atingir 

o ápice de sua corrupção moral na narrativa. 

Diante do crime, Dorian novamente opera sob os impulsos de realidade ao 

chantagear Allan Campbell para ocultar o corpo de Basílio, contudo, também 

procede sob influência dos princípios do prazer, pois, para Freud (2009), o indivíduo 

extrai prazer quando age através das mãos de outro, quando outrem lhe satisfaz as 

vontades. Além disso, não queria ser reconhecido como um assassino nem ser 

punido por tal feito, para isto induz Allan Campbell a ocultar o cadáver:  

 

Já escrevi uma carta. Veja o endereço. Se você não me ajudar, serei 
obrigado a enviá-la. Já conhece as consequências que disso poderão 

                                            
75

 but Dorian Gray did not stir. He was trying to gather up the scarlet threads of life and to weave them 
into a pattern; to find his way through the sanguine labyrinth of passion through which he was 
wandering. He did not know what to do, or what to think. Finally, he went over to the table and wrote a 
passionate letter to the girl he had loved, imploring her forgiveness and accusing himself of madness. 
(WILDE, 2003, p. 123) 
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resultar. Mas você vai me auxiliar, é impossível que se recuse agora.”
76

 
(WILDE, 1996, p. 196). 

 

Através da manipulação, de maneira absolutamente arquitetada e maquiavélica, 

Dorian Gray consegue a realização de seu desejo sombrio e mantem-se isento da 

acusação de assassinato. Desse modo, o jovem transcende as leis, porém, 

reconhece que é subjugado por elas, pois, neste caso, só excede por conseguir 

livrar-se de sua culpa diante da lei, mas existente em sua consciência. 

Apesar da impunidade, o jovem narcisista demonstra arrependimento sobre o 

que havia feito com o pintor, uma das poucas pessoas que poderia ajudá-lo, o que é 

notado por Allan: “Quando o relógio bateu uma hora, Campbell virou-se e, ao olhar 

para Dorian Gray, viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Havia alguma 

coisa de tão puro e distinto naquele rosto entristecido que Campbell ficou 

exasperado”77 (WILDE, p. 197, 1996). Ao arrepender-se do feito, o jovem oscila 

novamente entre a maldade e a bondade, porém, tal sentimento é incapaz de 

superar a atrocidade cometida, visto que não há mais volta, pois o único sujeito 

invulnerável à morte é ele mesmo.  

Dorian, então, reflete sobre sua transformação, uma fagulha de realidade 

percebida como o consciente coletivo, ditando o que é moralmente bom ou ruim. O 

comportamento inadequado contraposto pelo desejo de estabelecer-se no meio 

social e a corrupção de sua alma refletida no retrato e no descrédito da personagem 

são evidenciados por Basílio, ao olhar o quadro:  

 

– se isso representa o que você fez da sua vida, deve ser muito mais 
perverso do que acreditam aqueles que o difamam [...] a putrefação de um 
cadáver em um túmulo não seria tão horrenda [...]  
– Santo Deus, Dorian, que lição! Que tremenda lição! Não obteve resposta, 
mas pôde ouvir o jovem que soluçava próximo à janela.

78
 (WILDE, p. 182, 

1996) 

 

A personagem mostra remorso diante do quadro putrificado através do choro: 

                                            
76

 I have a letter written already. Here it is. You see the address. If you don‟t help me, I must send it. If 
you don‟t help me, I will send it. You know what the result will be. But you are going to help me. It is 
impossible for you to refuse now. (WILDE, 2006, p. 144) 
77

 As the chime struck one, Campbell turned round, and, looking at Dorian Gray, saw that his eyes 
were filled with tears. There was something in the purity and refinement of that sad face that seemed 
to enrage him. (WILDE, 2006, p. 145) 
78

 if it is true,‟ he exclaimed, „and this is what you have done with your life, why, you must be worse 
even than those who talk against you fancy you to be! [...] The rotting of a corpse in a watery grave 
was not so fearful. [...] Good God, Dorian, what a lesson! what an awful lesson!‟ There was no answer, 
but he could hear the young man sobbing at the window. (WILDE, 2006, p. 133) 
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“Dorian virou-se lentamente, fitando-o com os olhos cheios de lágrimas: – É tarde 

demais, Basílio –”79 (WILDE, p. 182, 1996). As lágrimas, além de expressarem a 

inocência e o arrependimento da personagem, podem representar o desejo de 

mudança, renovação e purificação. Tal desesperança pode ser proveniente do 

princípio de realidade imposto ao sujeito independente de sua condição financeira, 

religiosa, humana, pois o homem é um ser social que adquire, em maior ou menor 

grau, as construções sociais do meio onde está inserido.  

No entanto, tal arrependimento pode ser identificado também como 

desfaçatez, uma vez que não deixa de ter atitudes causadoras desse sentimento, 

ocasionando o apodrecimento de sua alma e tornando sua imagem social 

desgastada e desonrada.  

A perturbação também é uma forma de ter consciência da realidade que o 

oprime. Em boa parte da narrativa a personagem é viril, porém, após o assassinato 

de Basílio, sente-se abatido: “Encontrando-se de novo em casa, voltou a 

experimentar a sensação de terror que o abandonara [...] Quando terminou, sentiu-

se fraco e doente”80 (WILDE, p. 209, 1996), o que demonstra novamente o 

reconhecimento de seu comportamento inadequado. Assim como a personagem 

Raskólnikov da obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, sua doença e fraqueza não 

são físicas, mas psicológicas, estão relacionadas à consciência. Nesse sentido, 

como a vida de Dorian é imperecível ao tempo, apenas sua consciência pode 

degradar-se e isto acontece através da corrupção de sua alma e do conhecimento 

dos princípios a serem seguidos pregados pela sociedade. Em outras palavras, é o 

princípio da realidade que estimula o jovem a arrepender-se de suas ações guiadas 

pelo princípio do prazer.  

 Porém, é o seu remorso que faz sua degradação aumentar, uma forma de 

fugir das lembranças do que havia feito, mas de se manter aprisionado não só ao 

quadro, mas também aos vícios, de seus reais pesadelos, o que foi aprendido com 

seu amigo Henry:  

 

Curar a alma através dos sentidos, e curar os sentidos através da alma [...] 
Existiam lugares onde se fumava ópio e onde se podia comprar o 
esquecimento, antros horrorosos em que a lembrança de antigos pecados 
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 Dorian Gray turned slowly around, and looked at him with teardimmed eyes. „It is too late, Basil,‟ he 
faltered. (WILDE, 2006, p. 133) 
80

 As he drove back to his own house he was conscious that the sense of terror he thought he had 
strangled had come back to him [...] At the end he felt faint and sick. (WILDE, 2006, p. 154) 
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podia ser destruída com a loucura de novos pecados.
81

 (WILDE, p. 211, 
1996) 

 

Desse modo, a contrição poderia ser superficialmente recalcado, mas sempre 

voltava à tona. Porém, ele também representa o princípio de realidade da 

personagem Dorian Gray, pois, se o sentimento não existisse, a personagem seria 

indiferente, sem inquietações. Sendo assim, o princípio de realidade é capaz de 

conduzir Dorian ao princípio do prazer e vice-versa, prazer e a realidade podem ser 

supridos ao mesmo tempo, existe um ciclo que estabelece uma relação dialética 

entre os princípios.   

  

                                            
81

 To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul [...] There were 
opium-dens, where one could buy oblivion, dens of horror where the memory of old sins could be 
destroyed by the madness of sins that were new. (WILDE, 2006, p. 155) 



57 
 

4 O PRAZER E A REALIDADE TRADUZIDOS PARA O CINEMA NA ADAPTAÇÃO 

DE 2009 

 

4.1 As primeiras caracterizações 

 

 É importante destacar que para analisar a narrativa fílmica optamos por seguir 

o enredo da obra. Escolha justificada pelo fato de que existem artifícios narrativos 

utilizados pelo diretor para reproduzir a confusão psicológica e a caracterização de 

Dorian Gray. 

 Como característica fundamental para identificar a personagem Dorian, a 

ambiguidade não poderia ser descartada em sua adaptação cinematográfica, 

mesmo que já não exista mais a necessidade de fidelidade entre o livro e o filme. O 

que é considerado na atualidade é a obra adaptada como um filme independente 

que se utilizou do livro como base para sua narrativa. 

 Nesse sentido, é analisado como são traduzidas as características já 

estudadas no livro, de qual forma são feitas as permutas, os empréstimos, as 

apropriações e as adaptações para outro sistema de significação, outra linguagem 

com uma sintaxe diferente, mas igualmente perpassada pela necessidade de 

comunicação e expressão assim como a própria escrita. 

 O filme inicia com uma prolepse que pode indicar a confusão psicológica 

vivida pela personagem Dorian, pois é apresentado no momento do assassinato do 

pintor Basílio, flashfoward, mostrado também no início do livro de Oscar Wilde, 

porém de forma sútil, sem identificar o autor do crime, sendo este descoberto ao 

longo do romance: “Um pouco mais afastado, estava sentado o próprio pintor, 

Basílio Hallward, cujo súbito desaparecimento, alguns anos antes, provocara, 

naqueles dias, enorme emoção pública, e dado origem a numerosas e estranhas 

conjeturas.” (WILDE, 1996, p. 13-14) 

No filme, ao mostrar o assassino, o espectador que assiste à narrativa 

cinematográfica pela primeira vez pode não reconhecer Dorian como a personagem 

protagonista. Assim, logo no início, ele pode ser identificado como o antagonista. A 

técnica usada pelo diretor pode servir para criar a confusão nos telespectadores 

além de identificar o conflito interno de Dorian.  

A cena é acompanhada por uma trilha sonora de notas graves com o objetivo 

de despertar sensações de tensão e suspense para o telespectador sentir o que se 
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passa naquele momento: uma atmosfera pesada, marcada predominantemente por 

pouca luz e muita sombra, o domínio das trevas e do mistério na caracterização da 

personagem Dorian, ratificado por seu baú onde oculta o cadáver do pintor (figura 

1). 

 
Figura 1 - O mistério marcado pelas sombras 

 
Fonte: Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 1, pode-se verificar a existência de um distanciamento da luz e a falta de 

vida nas cores, cuja cena é marcada por tons mórbidos. A luz amarela está muito 

longe do jovem narcisista. Em relação ao espaço e, no posicionamento horizontal, 

na construção da imagem, é possível notar que a luz está mais ao centro, o que é 

percebido antes mesmo da personagem Dorian, posicionada em frente à cidade de 

Londres.  

Na cena, existe um distanciamento entre Dorian e a sociedade, pois acaba de 

cometer um crime e tenta ocultar o cadáver em um lago, o que pode representar o 

medo da sociedade, mesmo sentindo-se superior a ela por transcender suas leis 

sociais e jurídicas. A água, na biologia, pode representar o surgimento da vida, 

todavia, nesse caso, é o seu contrário, onde a vida acaba, em um lago escuro e 

sombrio.  

A luz, que pode simbolizar a esperança e a iluminação, está fraca e localizada 

na cidade, que representa a sociedade, mas o jovem é incapaz de alcançá-la, pois o 

pier exibido na imagem não é capaz de levá-lo até lá, o que pode ser interpretado 

como a falta de pertencimento, o deslocamento: a conexão entre o jovem e a 

sociedade, que representa o princípio de realidade, está quebrada, significando 

assim o rompimento de um contrato social. Desse modo, o jovem não está afastado 

da sociedade apenas geograficamente, mas também no sentido comportamental. 

Além disso, o cadáver que tenta ocultar é de quem queria adequá-lo ao corpo social 
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e exaltar suas qualidades como a beleza e o bom comportamento, intensificando, 

assim, sua corrupção.  

Logo após a prolepse, o jovem é, mais uma vez, demonstrado deslocado da 

sociedade, porém, por ser um sujeito inocente e não corrompido. É feita a volta no 

tempo cronológico da história, a narrativa retrocede um ano. Sua inocência é 

mostrada por sua expressão facial, como se não estivesse entendendo o mundo a 

sua volta, desentendimento evidenciado pelo desfoque das pessoas ao seu redor, 

sua boca entreaberta e sua posição descentralizada (figura 2).  

 

Figuras 2 a 4 – Chegando em Londres 

  
 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 3, pode-se observar a pureza através da cor branca do baú sem 

manchas de sangue, em contraste com aquele que esconde o cadáver de Basílio. É 

percebida também a leveza do objeto que, ao invés de ser arrastado, tem rodas e 

movimenta-se de forma fácil, contrário ao peso físico e simbólico da corrupção de 

Dorian, cuja bagagem carrega um segredo. Desse modo, sua mala representa as 

vivências e ajuda a identifica-lo como um ser ora corrompido, ora puro. 

Logo após um homem carregar a mala de Gray, ele é visto no centro da cena 

posicionado de costas, ou seja, em posição indefesa, enfatizando sua ingenuidade 

diante da abordagem de dois meninos enquanto outra criança o rouba. O contraste 
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nessa cena é marcado pela música que continua grave e dá um tom de suspense e, 

ao invés de estar fazendo o mal, Dorian encontra-se na condição de vítima de um 

pequeno furto cometido por crianças. Segundo Rousseau: “não há nenhuma 

perversidade originária no coração humano. Não se encontra nele nenhum vício do 

qual não se possa dizer como e por que caminho penetrou ali” (ROUSSEAU, 1969, 

p. 322). Ou seja, neste caso, as crianças podem ser interpretadas como um reflexo 

da zona urbana capaz de subjugar, oprimir e corromper o sujeito, enquanto Dorian é 

um indivíduo que está tendo seu primeiro contato com essa zona tortuosa e 

opressora (Figura 4).  

Nessa perspectiva, o jovem Dorian Gray é retratado como quem não está 

acostumado ao ambiente urbano de Londres no século XIX, no ápice da revolução 

industrial. Quem tenta moldar o seu comportamento à cidade são Basílio e Henry, 

um desejando que o jovem aja de forma moralmente boa, o outro querendo que 

proceda baseado na satisfação dos desejos. Ambos o idolatram, Basílio o desenha 

como se criasse um ideal para o sujeito e Henry tenta convencê-lo a fazer tudo 

aquilo que o próprio lorde não pôde fazer, um ideal de vida hedonista, dedicada 

exclusivamente à satisfação do Eu. 

 

4.2 O desejo de ser bom em conflito com a busca por satisfação 

 

Ao longo da narrativa, Dorian fica dividido entre os dois amigos, Henry e 

Basílio, porém, com fortes tendências a ceder às tentações e comportar-se de 

maneira inadequada. No entanto, a princípio, ele aparenta refletir sobre o que é 

necessário fazer e o que é apenas para lhe dar prazer. Desse modo, tenta associar 

as duas coisas, a prática de ações prazerosas aliadas a um modo de viver aceito 

pela sociedade (figura 5). 
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Figura 5 – Dorian apresenta-se 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Partindo do introspectivo, do ambiente domiciliar, para o público, Dorian 

começa a tocar o piano em casa e a cena muda para o palco onde se apresenta em 

um evento destinado a arrecadar fundos para uma instituição de caridade de 

pessoas órfãs como ele, uma forma de empatia e de reconhecer-se no outro. Desse 

modo, ele começa estabelecendo-se socialmente e sublimando os impulsos sexuais 

através da arte e da caridade. Entende-se que, agindo assim, o jovem renuncia à 

sua satisfação egoísta por uma atividade considerada mais nobre. 

Ele é visto em posição de superioridade pelo foco narrativo, e admirado não 

só por sua beleza, mas também pelo dom artístico, uma atividade intelectual que se 

apresenta como forma de sublimação dos instintos selvagens. O jovem e o piano 

foram minuciosamente posicionados ao centro da imagem, e a câmera adquire o 

olhar de um telespectador para que a plateia do cinema sinta-se como plateia do 

próprio espetáculo, a música é calma e transmite a sensação de leveza, nesse caso, 

a trilha está em harmonia com a cena.  

Assim, a beleza é usada não só pelo mero prazer estético da admiração, mas 

de forma mais profunda e metafísica que ultrapassa os limites do que é material 

através das sensações causadas pela música, o respeito à moralidade e o amor em 

relação aos marginalizados e desprivilegiados. Neste caso, a personagem Dorian 

transcende a sociedade, enquanto a serve, ele é um instrumento da arte, 

transcendência que ocorre não só no sentindo de sua posição enquanto toca piano, 

mas também em sua espiritualidade (figura 5).  

Todavia, ser admirado pode levar ao envaidecimento, o que é socialmente 

aceito e cultuado até certo nível. Os símbolos mais notáveis da admiração social que 

as pessoas têm por Dorian Gray são as personagens de Basílio e Henry. No 

entanto, um respeita os preceitos e regras sociais e quer o aperfeiçoamento moral 
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do sujeito, enquanto o outro o enxerga como um possível Eu inalcançável que 

concretizará todos os desejos não efetivados devido à sua covardia. 

 
Figura 6 – Entrega do primeiro esboço 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

A câmera sai do plano americano e vai para o médio através do movimento 

travelling-in, aproximando-se para dar ênfase às personagens. Aqui, o telespectador, 

novamente, é colocado como participante da cena. Dorian é enquadrado de maneira 

a ocupar um terço da imagem, conferindo-lhe um melhor posicionamento no quadro 

em relação aos outros integrantes da cena. Apesar de estar de costas, é quem 

aparece com a imagem maior na passagem, mostra-se superior às pessoas 

presentes naquele momento e, ademais, está além do campo que ocupa na cena, 

pois a câmera não consegue enquadrá-lo totalmente (figura 6). 

Na mesma situação, ao entregar um de seus primeiros esboços, Basílio 

demonstra algo identificado como o desejo de educá-lo, de aprimorar sua aparência, 

ratificado ao pintar o quadro, materializando sua admiração através do simulacro, 

uma imagem mais fantasiada e aprimorada do que a original.  

Na figura 6, o cuidado prestado pelo pintor ao jovem recém-chegado em 

Londres é fortalecido. O homem aparece arrumando um pequeno detalhe da roupa 

de Dorian, mostrando a preocupação com o seu amigo, em uma festa na casa do 

jovem que ocorreu a contragosto, pois, possivelmente, queria mantê-lo longe do 

Lorde Henry.  

Novamente, o plano médio serve para enfatizar a condição do sujeito, ao 

mostrar o neto de Kelso superior ao pintor, com menos espaço acima de sua 

cabeça, porém, moldando-se à situação. Além disso, a expressão da personagem 

protagonista já é mais séria e não existe o desfoque no fundo da imagem, 

demonstrando entendimento acerca do que se passa naquele ambiente e o 
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sentimento de pertencimento àquele grupo social. 

Ainda na figura 6, o ambiente onde se encontram é caracterizado pela música 

dos violinos e pelo barulho das pessoas conversando, possivelmente um baile da 

burguesia inglesa. A imagem levemente amarelada remete não só à um tom clássico 

do século XIX, mas também ao ouro, à luxúria, a riqueza e abundância da elite, 

diferente da palidez de sua face e os tons azulados, retratados na figura 2, de 

quando Dorian chega em Londres, assim, expondo a mudança da personagem, um 

avanço em seu relacionamento com o meio. 

É em uma festa, ambiente dedicado ao prazer de encontrar os amigos e ter 

contato com substâncias estimuladoras do estado de euforia, onde o jovem conhece 

Lorde Henry, o homem que tenta despertar seu desejo pela satisfação das vontades 

sem considerar as circunstâncias. 

Henry apresenta a Dorian o que para ele é o “prazer perfeito”, pois, sempre 

deixa o sujeito insatisfeito, ou seja, a sensação deve ser sempre buscada. No 

entanto, o deleite só o é enquanto moderado, por este motivo o cigarro é tão 

satisfatório pois, à medida que satisfaz, estimula a vontade de fumar mais. Uma 

metáfora para a filosofia hedonista que prega a busca do prazer de forma 

indiscriminada. Aqui, importa ressaltar a simbologia do cigarro como objeto fálico 

remetendo à lascívia e não só ao ato de fumar. 

 

Figura 7 – O primeiro contato com o prazer incitado por Henry

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Henry e Dorian aparecem com um cigarro em suas bocas, enquanto que 

Basílio está sem a droga. O fogo aqui simboliza o renascimento, porém, nesta 

situação, tem conotação sexual, porquanto é obtido através da fricção do ato de 

roçar o fósforo na caixa. Desse modo, Dorian é apresentado a uma nova vida, mas, 

ao contrário do renascimento divino, tem o primeiro contato com aquilo que pode 
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levá-lo à degradação. 

Na construção da imagem, pode-se notar que Dorian está ao centro, porém 

abaixado, menor que Henry e Basílio; é o Lorde quem ocupa maior parte do quadro 

e faz contato direto com Gray através do fogo, a conexão é estabelecida por meio do 

elemento que remete ao prazer sexual.  

Além disso, o domínio da situação por Henry é mais explícito por sua cabeça 

ultrapassar a imagem e por ser apresentado maior do que os outros integrantes da 

cena, são Henry e Dorian que estão praticando ações, enquanto Basílio não exerce 

influência sobre esse momento. O ato de acender o cigarro simboliza o início do 

conhecimento dos prazeres mundanos, uma chama acendida pela mão do amigo de 

Basílio e Dorian. (figura 7) 

Nota-se que o primeiro contato de Dorian com Basílio é diferente do 

estabelecido entre o jovem e o Lorde. O pintor tenta ajustá-lo e cria um esboço do 

que ele poderia ser; o lorde quer apresentá-lo a um mundo mais ilimitado, onde o 

prazer apresenta-se como o objetivo de qualquer esforço. Dorian ainda demonstra 

inocência ao tentar tragar o cigarro e engasgar-se com a fumaça, porém diz que a 

sensação é boa, demonstra-se não adaptado, mas tentando adequar-se. 

Assim, através do contato com o pintor e o Lorde, o jovem começa a nutrir o 

amor por si, a prezar por sua imagem e a gostar de tudo que a reflete, até mesmo 

um espelho velho e empoeirado. Desse modo, ele quer apresentar-se de forma 

impecável, mas se vê fragmentado no espelho quebrado, uma maneira de 

caracterizá-lo como dividido: o desejo por estabelecer-se socialmente e o prazer de 

admirar-se (figura 8): 

 
Figura 8 – Uma tentativa de se ver bem 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 
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O ato de tentar reconstruir o espelho mostra que os acontecimentos não dependem 

apenas da sua vontade de ser bom, bem ajustado ou poder efetivar o prazer, pois 

um desejo muitas vezes contradiz o outro. Por isto, o jovem Dorian fica dividido não 

só em seu reflexo, mas no que aquele objeto representa, sua consciência. Neste 

sentido, suas ações contrapõem-se, levando-o à falta de controle. Logo, o 

autodomínio almejado torna-se ausente na maior parte da narrativa.  

A divisão também é explicitada pelo fato de o espelho mostrar somente um de 

seus olhos encarando a si mesmo de forma incisiva, enquanto o outro está incapaz 

de ser refletido, devido à escuridão. Ele é incapaz de ver seus dois olhos, signos 

representantes da entrada de sua alma, em um objeto que simboliza a autoanálise. 

A fragmentação é intensificada pela inclinação do objeto interpretando a falta de 

compreensão, ou desvio (tilt) na leitura. 

Ele começa a ter apreço por sua imagem, uma forma de internalizar o amor 

externo. Seu deslumbre por si só existe por conta da admiração que outras pessoas 

têm por ele. Em consonância, o envaidecimento começa a surgir logo no contato 

com a sociedade Londrina e é demonstrado no sótão que viveu quando criança, a 

câmera faz um travelling in para dar ênfase ao ato. Nesse caso, tornou-se 

contraditório, pois as lembranças que tem ao entrar no local, os flashbacks externos 

à narrativa, a recordação de quando era maltratado por seu avô marcam a 

personagem psicológica e fisicamente. 

 
Figura 9 e 10 – Finalizando o retrato 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 9, Basílio demonstra a pretensão de proteger Dorian, ao evitar a 

aproximação de Henry do quadro, cujo objeto é a materialização da admiração 

sentida pelo pintor em relação à personagem. As mãos do artista indicam uma 

posição de alerta, e são elas que tentam exercer o controle. O dedo levantado indica 
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a intenção de manter a ordem, o que também pode simbolizar o cuidado ao falar 

para Henry não se aproximar da imagem enquanto a retoca, segurando dois pincéis 

para enfatizar a vontade de moldar o caráter da personagem. Simultaneamente, 

Basílio está querendo afastar o Lorde dali a fim de evitar qualquer perigo ao que 

está sendo pintado. Nesta perspectiva, Basílio tenta fazer Henry sair e deixá-los a 

sós para impedir de criar a curiosidade que culmina na confusão psicológica da 

personagem Dorian. 

O pintor aparece com sua criação protegendo-a e é mostrado ocupando 

quase a tela toda na vertical. O quadro preenche todo o espaço, caracterizando-se 

não como um retrato, mas algo mais importante, sendo, naquela cena, o ponto 

central da discussão, no entanto misterioso por não aparecer novamente durante o 

restante daquele momento, deixando em suspense suas tendências ante o conflito 

(figura 9).  

Dessa forma, Henry consegue convencer este a sair para expô-lo ao deleite, 

ação que faz enquanto oferece-lhe um cigarro, incitando, dessa maneira, ao prazer 

sexual. O jovem personagem demonstra a vontade de sair com Henry, enquanto 

Basílio é novamente ignorado na cena e só acompanha os outros personagens 

porque se oferece. Novamente, há o desejo por preservação da moralidade e pureza 

em contraste com o despertar da vontade de efetivação dos prazeres, contudo, nota-

se que Basílio não consegue impedir que Dorian saia com o lorde (figura 10). 

Na figura dez, as personagens aparecem alinhadas na forma de um triângulo 

e existe uma hierarquia entre elas. Dorian aparece maior do que todos os outros, 

mostrando superioridade naquela situação, pois é mostrado do ombro para baixo, 

enquanto Basílio é apresentado dos pés à cabeça e Henry da cintura para cima.  

Dessa maneira, a câmera exibe cada um em uma dimensão diferente. Do 

ponto de vista das relações entre as personagens, Dorian está mais próximo de 

Henry e distante de Basílio e, apesar de estar maior na cena, encontra-se 

encurralado entre os dois amigos, tendo que decidir qual deles deve seguir, pois 

oferecem ideias opostas. No entanto, Henry encontra-se mais perto e não existe 

nenhum objeto que os separe como a mesa que está à frente de Basílio. Na 

verdade, eles estabelecem uma conexão através do cigarro oferecido pelo Lorde, as 

mãos da personagem Henry exercem poder diretamente sobre Dorian. Por outro 

lado, as mãos de Basílio tentam preservar a personagem dos atos do Lorde, 

expondo certa exasperação do pintor.  
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Desse modo, antes mesmo de ser presenteado com o retrato, o conflito entre 

realidade e prazer é apresentado quando Dorian demonstra, mais uma vez, a 

tendência ao gozo no momento em que acompanha Lorde Henry a uma região 

suburbana de Londres, um local sujo onde existem tavernas e pontos de prostituição 

e consumo de ópio.  

Na cena, percebe-se que a imagem está novamente escura e quase não se 

vê o rosto de Dorian Gray, ele usa roupas escuras e segue Henry. Há, então, um 

tom de mistério em sua identidade. A dificuldade em ver seu rosto enfatiza seu 

psicológico oculto, não dá para saber se está feliz ou triste, empolgado, 

desapontado ou indiferente naquela ocasião. O ambiente é marcado por gritos e 

barulhos que realçam a situação selvagem. Incitado por Basílio, a personagem 

Dorian tenta refletir sobre o contexto e demonstra o desejo de mudança, mas é 

repelido pelo lorde, falando de modo irônico que apenas se preocupa com o tempo 

da cidade. 

 

Figura 11 a 14 – Região suburbana de Londres 

    
 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura onze, nota-se Dorian mais próximo a Henry e ambos aparecem maiores do 

que Basílio. O lorde aparece ao centro, caracterizando-se como um sujeito 
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egocêntrico e, novamente, no controle do que se passa naquele momento. As luzes 

caem apenas sobre o pintor. Este aparece com uma luva branca na altura de seu 

coração, cujo objeto pode significar a pureza e a castidade, ou seja, em meio às 

trevas e à escuridão, Basílio ainda consegue preservar sua iluminação.  

Ademais, Henry e Dorian vestem chapéus escuros, adorno que pode 

simbolizar a dignidade, contudo, neste caso, possivelmente representa um contraste 

entre a existência ou não dessa qualidade. O de Basílio é claro, enaltecendo o 

significado do acessório. De resto, Dorian e Henry estão ofuscados pela sombra. Na 

continuidade da cena eles são apresentados sem chapéu enquanto Basílio continua 

usando o dele, detalhe equivalente à perda da dignidade (figura 12). 

 No estabelecimento, há uma ocasião que divide Dorian entre o prazer e o 

comportamento racional relativo à moralidade, ao ter contato com uma circunstância 

nunca vivenciada: o consumo de álcool estimulado por Henry e as investidas de 

Basílio orientando a moderação e evitando o aliciamento por parte das prostitutas a 

fim de manter a pureza de seu amigo, explicando a este o que estava acontecendo 

no local como se estivesse falando com uma criança (figura 13). 

No entanto, Henry expõe suas reflexões apontando o prazer como o 

verdadeiro objetivo do homem, pois, embora a sociedade deseje que ele seja um 

indivíduo virtuoso, a bondade é diferente da felicidade. Esta, em sua concepção, 

resume-se à realização dos desejos. Gray o interroga sobre o preço pago por isso, 

de forma a refletir sobre sua consciência, ao passo que Henry ironiza dizendo não 

ser tão caro. Ao referir-se à prostituição, Henry afirma ter uma vida libertina, ser 

adepto do ocultismo, das religiões difusoras da liberdade como principal finalidade e 

explana acerca da vontade ser a força propulsora das ações do indivíduo. Porém, tal 

discurso poder ser considerado facilmente mentiroso, visto que é casado e não 

pratica muito do que prega. 

Nesse sentido, Dorian aparece formando um triângulo com as outras duas 

personagens, uma tríade equivalente ao corpo material por vezes submetido aos 

impulsos e às tentações, a alma consciente das sensações e ávida pelo prazer, e o 

espírito ligado a um mundo transcendental. A figura geométrica remete à pirâmide, 

simbolizando a existência, a terra, o mundano; bem como também sua base 

representando a duração, a mortalidade: e os lados traduzindo as trevas e a luz. 

Aqui, a ideia de divisão é, novamente, retratada. 
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Atenta-se para a presença de outras personagens em práticas de prostituição 

pública, simbolizando uma contravenção moral, cuja ação dá-se de frente a Dorian e 

Henry, ao mesmo tempo que Basílio encontra-se de costas para o acontecimento e, 

novamente, é quem pode ser visto claramente mais nítido na imagem, posto que a 

personagem acha-se no meio de um triângulo, cercado por luzes. A forma 

geométrica novamente aparece e traduz o desejo do artista de ter seu espírito liberto 

da matéria, pois está do lado oposto às outras personagens que assistem ao ato, 

denotando oposição diante daquela situação de degradação.  

O lado ocupado por Henry e Dorian tem apenas dois pontos de luz, sendo um 

deles fraco e fazendo referência ao prazer, enquanto o outro está distante e sua luz 

não alcança as duas personagens. A vela presente em um ambiente destinado à 

efetivação dos prazeres, provavelmente corresponde à morte, fato firmado devido ao 

fogo, elemento alusivo ao ato sexual, à fricção e aos desejos ardentes (figura 14). 

Todavia, o desejo de Basílio por idealizar um bom caráter em relação a 

Dorian, mesmo que sua influência seja ofuscada pelo poder de controle exercido por 

Henry, é materializado não mais através de um esboço, mas por meio do retrato 

pintado por ele e ofertado como presente (figura 15). 

Desse modo, Dorian Gray continua a apresentar-se bem estabelecido 

socialmente através do quadro pintado por Basílio e apresentado à sociedade 

burguesa da Inglaterra, ele ainda é alvo de admiração e parece estar inserido 

naquele meio: 

 

Figuras 15 e 16 – Exposição do quadro 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray 

 

Na figura quinze, o quadro aparece ao centro, visto de baixo para cima. A câmera 

subjetiva simula a admiração do próprio telespectador e de todas as outras pessoas 

que estão no recinto. Ele é colocado em posição de superioridade para que todos o 
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idolatrem, como se estivesse em uma outra dimensão. Porém, no quadro, existem 

tons claros e escuros podendo representar novamente a ambiguidade, embora haja 

a predominância de cores mais claras, apesar das sombras presentes na imagem. 

 As pessoas são vistas através da subjetiva do quadro. Elas estão diminuídas 

do ponto de vista do retrato. A lente grande-angular sugere a distorção do olhar do 

quadro, o de um monstro, personificando o objeto, enaltecendo a ideia do 

aprisionamento da alma de Dorian. Surge, aqui, novamente a ideia de superioridade 

entre a personagem e as outras pessoas que, em relação ao quadro, são mortais, 

mas representam a admiração por aquilo que, até então, havia sido moldado por 

Basílio. Concomitante a isto, Dorian parece não tão envaidecido, porém em 

processo de cultivo de sua idolatria através da influência da personagem Henry. 

Assim, aparece mais uma vez distante de Basílio e próximo do lorde, estando o 

pintor próximo apenas de sua criação artística (figura 16). 

É Basílio quem tenta criar o Eu ideal para Dorian Gray, representado através 

de sua pintura e do modo como quer educá-lo. Entretanto, tal esforço obtém 

sucesso até certo ponto; o lorde é quem exerce influência mais significativa sobre 

seu comportamento, e o jovem, novamente, encontra-se dividido, mas o diálogo é 

estabelecido apenas entre Henry e Gray, enquanto Basílio é ignorado.  

 

Figura 17 a 19 – Dois Dorian 
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Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 17, ele é apresentado junto com o quadro. A personagem está em posição 

de superioridade em relação a sua representação, e existe uma luz na imagem 

representando um pouco de iluminação do jovem. Dorian começa a internalizar a 

filosofia hedonista de Henry e repete suas palavras de quando estavam na taverna, 

invocando as trevas: “Eu deveria pregar a minha alma no altar do diabo.” Tal atitude 

expressa o desejo do medo da morte para aproveitar o que a vida lhe dá. 

O desejo parece atendido, pois o retrato é enfatizado quando Dorian expressa 

a vontade de pregar sua alma no altar do diabo. Na figura 18, ele aparece 

desfocado, enquanto o retrato é destacado, um artifício escolhido possivelmente 

para mostrar que o quadro recebeu sua alma e irá simbolizá-la, como se o objeto 

ganhasse vida. A mudança de foco também pode representar uma troca do espírito 

pela matéria. Desse modo, o quadro permite indicar o anseio de Basílio por corrigir 

sua postura. Ao contrário disto, cria em Gray a noção de mortalidade e 

envaidecimento, qualidade e ação desenvolvidas devido à interferência de lorde 

Henry.  

A influência fica mais clara quando o lorde é mostrado queimando uma rosa 

no fogo de uma vela (figura 19). A queima da flor, objeto que simboliza a alma, 

remete à perda da virgindade, nesse caso, o início da corrupção de forma mais 

profunda; o fogo alude à degradação ou renascimento da alma em nível que tende à 

decadência, ratificado pela da ausência de quem tenta conduzi-lo ao bom 

comportamento.  

Além disso, essa situação exprime a fugacidade da vida, uma metáfora visual 

para mostrar a sensibilidade da existência. O ato, ao ser conduzido pelas mãos de 

Henry, indica a indução ao experimento do hedonismo, o carpe diem, resumido no 

seguinte trecho:  

 

A vida escoa fugaz e a juventude com ela, não consentindo que se 
alimentem, em tão breve tempo, longas esperanças. [...] a morte ensina a 
viver e viver o dia que passa sem contar com o dia de amanhã que, se 
chegar, será um lucro. Eis a máxima orientadora: carpe diem, goza o dia, 
colhe-o como se fosse um fruto que talvez amanhã não se possa colher 
(TRINGALI, p. 25, 1995) 

 

Ou seja, a vida acontece de forma tão breve quanto uma rosa queimada por uma 

vela, o fogo logo se espalha e acabará quando a rosa tiver sido transformada em 
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cinzas, não sobrará rosa ou fogo, a vida é tão frágil quanto tal atitude. O lorde quer 

contagiar Dorian com a ideia da efemeridade do tempo e da necessidade de viver 

enquanto a vida esvai-se.  

 Portanto, é notável que Henry atua na narrativa cinematográfica como aquele 

que influencia Dorian a comportar-se de acordo com os desejos, conduta egoísta e, 

de acordo com os preceitos sociais ingleses, imoral. No entanto, é tal influência que 

também o faz refletir sobre a degradação, sobre o que é aceitável e o que não é.  

Por outro lado, é Basílio quem o persuade a tentar viver de uma maneira 

moralmente boa, porém, o quadro feito por este desperta em Dorian um amor 

próprio exacerbado e a inclinação para a satisfação dos desejos. Assim, o 

movimento é ambíguo: de um lado, o bem, a ação de agradar a moralidade vigente 

pode denotar a insatisfação pessoal e, por outro lado, o mal, representando a 

realização do desejo através do sacrifício da moralidade.  Eis o dilema enfrentado 

por Dorian Gray durante toda a narrativa.  

A influência exercida por Lorde Henry acontece de forma gradual no enredo, 

as primeiras vezes que Dorian Gray cede ao prazer é por intermédio dele, como 

pode ser visto a seguir: 

 

Figura 20 a 22 – Dorian e o ópio 

  
 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 
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Na figura 20, a personagem aparece em um local dedicado à prostituição, 

consumindo ópio, uma substância alucinógena. Tal atitude configura-se como uma 

forma de aproximar-se do deleite e render-se à tentação, pois o cachimbo, um objeto 

fálico, semelhantemente ao cigarro, incita à sexualidade.  

 No momento em que Dorian leva o cachimbo, entregue por Henry, à boca, o 

fundo da imagem é distorcido representando a corrupção e a parcial perda de 

consciência. É percebida também a ausência de quem poderia tentar controlar 

Dorian e contê-lo dos prazeres degradantes do ambiente. Logo, a falta de Basílio na 

cena simboliza o afastamento do protagonista de seu amigo, a inexistência de 

comportamento moral, a rendição aos prazeres e a mudança de conduta.  

A câmera torna-se a subjetiva de Dorian e mostra o cenário ao redor 

desfocado para enfatizar o estado de alucinação, com um tom onírico estimulando 

as fantasias, neste caso, sexuais, o que é fortalecido pelas palavras de Henry: “A 

única forma de se livrar de uma tentação é ceder a ela. Sempre procure novas 

sensações, Dorian.”82 (PARKER, 2009). Na situação, aparece uma cornucópia, outro 

objeto fálico que tanto pode fazer referência ao pênis quanto à vagina. 

O tom onírico continua presente na cena em que Dorian efetiva o prazer 

sexual, indicando a permanência do efeito do ópio e o deleite em concretizar suas 

fantasias sexuais (figura 22). O jovem narcisista não consegue resistir ao prazer e 

transgride os preceitos morais ao efetivar seu desejo, desrespeitando o juramento 

feito a Sibyl. Na cena, o excesso é representado por duas mulheres, destacando a 

corrupção, pois o sexo não acontece somente com uma pessoa, atitude considerada 

contrária à moralidade das sociedades cuja religião é a judaico cristã. 

Do mesmo modo que acontece na narrativa literária, Dorian conhece Sibyl 

depois de Henry leva-lo para a lascívia, o que ocorre enquanto busca pela satisfação 

nas áreas suburbanas de Londres. A influência feita por Henry referente ao desejo 

de Dorian por Sibyl é mostrada na cena em que os dois estão na taverna, pois é 

onde Gray a viu pela primeira vez. Seu companheiro o estimula a buscar o que 

almeja e, provavelmente, este é o motivo de retornar à área que havia visitado com 

seus amigos.  
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 “The only way to get rid of a temptation is to yield to it.” Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 
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Desse modo, a ambiguidade de Dorian também é mostrada em sua paixão 

pela atriz. O amor da personagem pode ser interpretado como um desejo de ser 

mais enaltecido, a julgar por ele não a conhecer direito, apenas viu no palco a 

personagem interpretada por Sibyl e foi isto o que despertou seu interesse, não 

exatamente pela atriz, mas pelo que ela representa, o movimento catártico do teatro. 

Para Dorian, a moça seria um objeto de satisfação contemplado pelos burgueses, 

uma espécie de adorno para seu regozijo e o embelezamento do Eu, em 

detrimento do grande Outro, sendo este apresentado como pequeno outro. A 

confusão é representada quando da contemplação de Dorian através do espelho, 

uma mescla de timidez com vaidade: 

 

Figura 23 a 25 – Sibyl e Dorian 

  
 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 23, Dorian mostra-se inseguro, sua posição desalinhada verticalmente 

causa um desconforto visual, exibe-o inadaptado àquela situação; ele ocupa o canto 

da imagem e aparece apenas uma vez. Enquanto Sibyl é apresentada duas vezes 

na passagem, caracterizando-a como sendo um pouco mais centrada do que Dorian 

e, embora não apareça tão bem enquadrada, já que a câmera parece estar ao seu 

lado, encontra-se melhor posicionada.  
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Os dois evitam trocar olhares, em um momento de inocência e vergonha. São 

mostrados através do espelho, objeto símbolo da pureza, do apreço pela própria 

imagem e do egoísmo, tanto que seus reflexos são apresentados em espelhos 

diferentes, podendo representar também a separação. Um está sentado e outro em 

pé e inclinado, podendo a posição indicar, neste caso, o lugar ocupado por cada um 

na sociedade e o modo como estão se sentindo naquele momento.  

O reflexo das personagens, além disso, pode servir para exprimir a 

curiosidade de Dorian em saber como ficaria ao lado da atriz. O ambiente é escuro e 

fechado para dificultar a noção do que está acontecendo, um de forma introspectiva 

de caracterização. Porém, as duas personalidades demonstram o interesse mútuo, 

desejo confirmado ao longo da narrativa. 

 Sibyl apresenta-se como uma mulher mística, não só por seu nome remeter a 

uma figura da mitologia grega, mas pela sensibilidade em enxergar além do que vê, 

como o espanto perante o quadro. Neste momento, figura 23, a personagem 

aparenta reconhecer o símbolo da degradação de Dorian, o objeto responsável por 

despertar a autoidolatria em demasia. Ela enxerga a pintura de maneira diferente 

dos outros.  

A atriz vê o quadro com uma expressão de espanto em sua face, parece 

reconhecer algum mistério naquele objeto. A música calma e tranquila é mesclada 

com batidas tensas que fazem lembrar os batimentos de um coração assustado. 

Sibyl logo evita fitar novamente o quadro, talvez por não se sentir bem diante do 

objeto que estabelece relações místicas com forças ocultas e pelo espanto de não 

acreditar no que está acontecendo com ela, o relacionamento com Dorian que é de 

uma posição social diferente (figura 25). 

No momento em que olha o retrato, Sibyl é encenada de forma superior, com 

um fundo branco representando e enaltecendo sua pureza. Suas mãos quase 

cruzadas parecem o esboço de quem quer fazer uma oração. A câmera está posta 

de baixo para cima para aumentá-la, mostrá-la maior do que é. A personagem 

aparece entre dois pilares, termo cuja etimologia significa segurar com força, uma 

evidente analogia à sua base psicológica. As sombras, na imagem, não aparecem 

ao redor dela, apenas abaixo, sua posição é acima da corrupção. Ademais, Sibyl 

encontra-se em posição superior em relação ao quadro levando a concebê-la como 

um ser iluminado (figura 25). 

Contrário à situação da atriz, o retrato de Dorian Gray aparece repleto de 
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sombras e quase imerso na escuridão, as duas luzes ao lado do quadro não 

iluminam a imagem, nem pertencem à constituição do retrato, podendo representar 

o desejo de Gray por tornar-se uma pessoa virtuosa. Entretanto, a escuridão produz 

um tom de mistério e incerteza, situando-o novamente entre a luz e as trevas.  

O objeto é mostrado com a câmera de cima para baixo, diminuindo-o do seu 

real tamanho. Esse movimento descendente é feito quando o foco é o retrato. Já 

quando a atenção é voltada para a atriz, há um travelling-in de baixo para cima, 

ascendente. Tais movimentos podem denotar a decadência de quem é representado 

no quadro e a elevação de Sibyl, respectivamente. É dada notoriedade também ao 

posicionamento físico, pois Sibyl encontra-se no andar de cima da casa e o retrato 

está no pavimento de baixo, mostrando mais uma vez superioridade da moça em 

relação àquela figura que simboliza a alma de Dorian Gray (figura 24). 

Desse modo, é Vane que apresenta a Dorian uma possibilidade de resistir ao 

seu destino destrutivo. É ela quem pode despertá-lo para o altruísmo, para o amor 

ao próximo, outrora voltado ao Eu. A jovem é mais uma que deseja o bem de 

Dorian. A liberdade de ambos e a redenção podem ser representadas na cena em 

que aparecem em um campo aberto. 

 

Figuras 26 e 27 – Dorian e Sibyl em um campo aberto 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

Na figura 26, os dois estão ao centro da imagem, uma das poucas cenas em que a 

câmera mostra o filme em plano geral, Eles são o ponto branco, cuja cor caracteriza 

a pureza e a bondade, ratificado pelo fato de ser uma das poucas passagens em 

que ele aparece vestindo roupas claras. 

 Além das roupas e do plano geral (figura 26), eles se encontram à beira de 

um lago, cuja água simboliza a purificação, a vida, a renovação e o retorno ao útero, 

e as árvores ao redor indicam a ascendência espiritual rumo ao céu. Ademais, a cor 
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verde, predominante na cena, representa a esperança e a liberdade. 

No entanto, os cavalos pretos presentes na imagem, embora estejam 

distantes das personagens, constituem a cena e fazem parte desta, remetendo à 

ideia de instinto selvagem e incontrolável. Desse modo, o animal pode representar a 

ambiguidade, o triunfo e a destruição, a renovação cíclica, os componentes 

irracionais, o Id.   

O momento com Sibyl é calmo e pacífico (figura 26). Na situação, pode-se 

ouvir o canto dos pássaros, transmitindo a noção de liberdade. Também não há tons 

alusivos às trevas, porém, o céu nublado pode indicar que o clima não está favorável 

para os dois, fato enaltecido pela trilha sonora, ao criar um pouco de tensão e 

atribuir à imagem uma seriedade contrária àquilo assistido. Desse modo, mesmo 

marcado pela ambivalência, o encontro entre Sibyl e Dorian é assinalado por 

elementos que mencionam a liberdade. 

Na figura 27, as personagens são retratadas em sintonia, ambos estão bem 

enquadrados, representando uma possível conectividade amorosa. A flor branca 

entregue por Sibyl a Dorian Gray simboliza a pureza, a entrega do amor, a 

materialização do sentimento. Novamente o lago aparece, denotando a proximidade 

entre eles.  

No entanto, o amor por Sibyl Vane é complexo, o envolvimento entre o prazer 

e a realidade, a mistura das influências que exercem poder sobre Dorian Gray. É por 

este motivo que Dorian a abandona, pois o desejo da efetivação do matrimônio e de 

constituir uma família podem ser, para ele, um empecilho aos prazeres selvagens 

que muitas vezes orientam o seu comportamento. Assim, a personagem opta por 

não se casar com Sibyl, mesmo após ter dormido com ela e efetivado seu desejo 

sexual. 

 

Figuras 28 a 31 - O olhar indiferente 
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Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009). 

 

 Na figura 28, a personagem Henry e Dorian conversam com a atriz e são 

questionados pelo motivo de não terem comparecido à peça e respondem que 

estavam no clube, por isso não foi possível assistir ao espetáculo. No entanto, a 

continuação da cena denuncia a mentira de ambos e mostra Dorian ao lado de 

Henry, em oposição à sua esposa.   

A personagem também mostra ter internalizado os hábitos do lorde quando 

toma sua bebida em um único gole, assim como tentou, sem sucesso, quando 

estavam na taverna. Ele procura mudar o assunto, quando Henry comenta de forma 

cínica sobre o noivado, pois este já sabia que havia corrompido Dorian Gray. Sibyl, 

demonstra interesse e amor por Gray e tenta dar continuidade à conversa iniciada 

pelo lorde, no entanto Gray manifesta cinismo, ao engasgar-se, debochar e rir de 

forma irônica.  

Desse modo, Dorian Gray desiste do casamento, sem nenhuma razão 

convincente, apenas pelo anseio de dedicar-se ao prazer apresentado por Henry. O 

jovem descumpre sua palavra e quebra um contrato social e amoroso antes 

estabelecido com Sibyl Vane. Henry sai de cena por notar que já havia logrado êxito 

em corromper o rapaz e, consequentemente, fazê-lo desistir de casar-se com a 

moça.  

Nesse momento, o jovem casal discute. A câmera se afasta de Gray como se 

o evitasse, desenquadrando-o e, às vezes, encurralando-o, sem dar espaço em 

suas costas. Ele demonstra querer sair daquela situação, mas vê-se incapaz. Dorian 

bate em um bumbo de modo descompassado e sem ritmo, mostrando um pouco de 

sua inocência, pois não sabe ser tão cínico quanto o Lorde, comportamento 

facilmente reconhecido por Sibyl devido à sua capacidade de ler as pessoas e por 

desejar preservar seu amado: “Ele mente melhor que você. [...] Não deixe ele fazer 
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isso, Dorian.”83 (PARKER, 2009). Nota-se, nessa ocasião, a distância estabelecida 

por Basílio perante Dorian, o que mostra novamente a tendência ao prazer, aos atos 

sem reflexão. (figura 29) 

Na figura 30, é explícita a manipulação bem arquitetada de Henry; ele age 

como se fosse o diretor da peça. Sua mão segura um cigarro, remetendo novamente 

aos prazeres. A cena é escura e Dorian já não está mais sendo visto e Henry, do 

auge do seu sentimento de superioridade, extrai prazer de uma situação 

desagradável: admira a solidão de Sibyl, observando-a em posição inferior, pois 

situa-se em um assento mais alto da plateia.  

Na narrativa cinematográfica, existe uma metáfora visual que representa a 

situação de opressão envolvendo Dorian Gray e Sibyl Vane, planejada pelo Lorde 

Henry. Na figura trinta e um, é possível observar a flor, lembrança entregue por Sibyl 

a Dorian, símbolo de pureza e amor, já murcha, ao lado de um cinzeiro repleto de 

cinzas, cuja representação remete ao fim. É possível também ver a mão de Dorian 

como a responsável por isto: ao apagar o cigarro, objeto com uma pequena chama 

em sua ponta, abre mão de renascer do pó, de livrar-se da situação em que se 

encontra. Este desfecho é enfatizado pela mosca, ao indicar o princípio do 

apodrecimento.  

Além disso, a personagem encontra-se diante do retrato que representa sua 

corrupção e, mais uma vez, está em um local fechado, a música aumenta a tensão 

da cena. Dorian olha para a efígie e vê uma mancha em seu olho, parte do corpo 

considerada a entrada da alma. A mácula percebida simboliza sua corrupção, cujo 

resultado afetou profundamente aquela que o amava.   

 

Figura 32 a 35 – Olhos 

  
 

                                            
83

  “He's a better liar than you. [...] Don't let him do this, Dorian.” Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 
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Fonte: Dorian Gray (2009) 

 

Dorian demonstra preocupação com sua imagem. O retrato, que representa a sua 

consciência, está começando um processo de putrefação: a mosca, inseto 

associado ao demônio, à belzebu, está em contato direto com o quadro; ela pousa 

em seu olho, expondo a proximidade entre as trevas e sua alma. 

 Na figura 32, o olho tocado pela mosca está mais nítido do que o outro, o foco 

é dado para o olho sujo, como se o limpo não importasse naquele momento, mas 

sim aquele cujo pecado estava representando. Diferente de quando Dorian vê seu 

retrato pela primeira vez, nessa cena, o desfoque se estende ao quadro e à sua 

volta, sendo o ponto de atenção a entrada de sua alma, tendo esta sido manchada 

pelo que ocorreu no prostíbulo, enfatizado pela música de tons sombrios 

acompanhando a cena.  

O toque dado no quadro não mais é parecido ao de Narciso, mas com o de 

quem se preocupa e, em um primeiro momento, não entende o que está 

acontecendo, desejando inconscientemente limpar sua corrupção. Essa percepção é 

ratificada pela câmera, ao enquadrá-lo de baixo para cima e desalinhado, o que 

enfatiza a parcial falta de compreensão daquela situação.  

Tal circunstância revela novamente a ambiguidade do quadro de Dorian Gray: 

o objeto é responsável por seu envaidecimento, pelo enaltecimento de sua 

qualidade física, pela materialização do cuidado e afeto de Basílio, ao mesmo tempo 

em que representa sua corrupção e consequente apodrecimento de sua conduta 

moral. 

Assim, do mesmo modo que a personagem gosta do que acontece, também 

demonstra preocupação, por exemplo, quando estava na taverna com Henry e 

Basílio. Contudo, sua aflição é mais superficial do que o desejo de realmente mudar 

sua vida e tentar adequar-se aos princípios da sociedade inglesa. Dorian atesta isto 
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ao ocultar o quadro e buscar os prazeres que almeja, às vezes, de forma escondida, 

outras de maneira mais explícita.  
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Figura 36 – Quadro escondido 

 
Fonte: Dorian Gray (2009) 

 

Basílio nota que Dorian está se afastando de sua idealização. O pintor é quem 

primeiro percebe a ausência do quadro do local onde estava exposto, inclusive 

questiona seu amigo sobre isto, tendo justificado a retirada do quadro de maneira 

hipócrita, pelo excesso de claridade no lugar: “A luz estava muito forte aqui.”84 

(PARKER, 2009). Esta atitude pode ser entendida como o desejo de se afastar da 

luz e ir para escuridão, assim como simboliza a vontade de permanecer jovem, além 

de guardar seu segredo. 

Basílio observa que Gray internaliza as ideias de Henry, proposições que nem 

o próprio lorde acredita, e o pintor tenta aconselhar Dorian: “Não deve acreditar em 

tudo que Harry diz. Ele não acredita”85 (PARKER, 2009). O pintor tenta protegê-lo 

evitando que ele ceda às tentações, mas reconhece a dificuldade de controla-lo e 

observa seu cinismo e indiferença em relação à morte de Sibyl Vane, a mulher que 

Dorian jurou amar: “Eu poderia perdoar os caprichos do luto se você parecesse estar 

de luto.”86 (PARKER, 2009). Desse modo, Gray denuncia a brevidade de sua 

tristeza, tendo esta sido causada ou pelo susto de ter perdido a mulher que ele 

mesmo abriu mão, ou pelo medo de ter seu nome relacionado ao suicídio. Ato 

simbólico, porque, para Freud(2009), amar uma pessoa significa renunciar sua 

personalidade, enquanto o sujeito amado se envaidece e sente o prazer de ser 

idolatrado, assim como aumenta sua idolatria por si.  

Na figura 36, Dorian omite o quadro, a parede sem o retrato se torna mais 

clara e a lareira ganha um tom mais branco, dando a impressão de que o objeto 

                                            
84

 “The light was too strong in here.” Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 
85

 “You shouldn't believe every word Harry says. He doesn‟t.” Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 
86

 “I could forgive the vagaries of grief if you actually seemed to be grieving.” Diálogo do filme “Dorian 

Gray (2009)” 
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estava afetando aquele local. A forma indiferente como conversa com Basílio é 

identificada pela falta de trilha na cena. Este olha para o lugar onde o retrato estava 

e a câmera desfoca Dorian, denotando a falta de compreensão e o afastamento 

daquilo de ambos, principalmente no que diz respeito às expectativas de Basílio em 

relação ao seu amigo. Assim, o pintor tem a sensibilidade de perceber as mudanças 

comportamentais e morais de Dorian, e tenta mudá-las; já Henry quer o 

agravamento de sua postura moral, o incita, através dos prazeres a sua decadência.   

  Tal comportamento pode ser observado na cena em que corrompe lady 

Radley e Celia, mãe e filha, respectivamente, na ocasião da festa de quinze anos da 

moça:  
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Figura 37 a 40 – Sexo, álcool e corrupção 

  
 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009) 

 

Na cena (figura 37), Dorian se relaciona sexualmente com uma menina virgem no 

mesmo dia em que a conheceu e, na sequência, com sua mãe, lady Radley, mulher 

casada com lorde Radley, pessoas de posição social mais elevadas do que a dele. 

O ato, fruto de uma aposta feita com Lorde Henry, ocorre na casa do Senhor e da 

Senhora Radley e na própria festa de quinze anos de Celia.  

Dorian Gray, incitado por Henry, transcende novamente as regras sociais 

para se auto afirmar como capaz de ir além dos limites da moralidade e para não ter 

somente o prazer sexual, mas o deleite de ser admirado pelas mulheres e por 

satisfazer o Lorde, sem saber que este o manipula e se satisfaz com sua 

degradação sem qualquer remorso. Henry comunga da mesma sensação 

experimentada por Dorian ao se sentir superior àquelas mulheres, porém, ao 

contrário do jovem rapaz, continua ocupando o mesmo espaço na sociedade 

londrina sem ter seu nome difamado.  

Na figura 37, os tons amarelados remetem ao prazer, a câmera fecha o plano 

para mostrar as expressões faciais da personagem e a música ganha um tom 

erótico e deleitoso. Desse modo, Dorian usa as mulheres para sua satisfação, seu 

objetivo é ter seu desejo sexual obedecido, independente da classe social da qual 
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fazem parte, haja vista suas experiências com aquelas pertencentes à elite, com as 

prostitutas e com a mulher que o amou.  

Em uma posição neutra está Basílio, como pode ser visto na figura trinta e 

oito. Ele aparece com um olhar vago entre Lady Radley, que o pergunta por sua filha 

Celia, e Henry, cuja satisfação reside em insinuar que a garota está no andar de 

cima, após Basílio dizer, em uma tentativa de proteger Dorian, que eles estavam no 

jardim. Sua posição entre as duas personagens indica que não ocupa nem um lado 

nem o outro. Ele está encolhido e cercado. Sua presença é ignorada enquanto as 

duas personagens conversam, assinalando o abandono da razão tanto pela mulher, 

prestes a ser seduzida e trair o marido, quanto pelo homem cujo empenho tem-se 

concentrado em despertar o desejo de Dorian pelos prazeres. Além disso, sua 

bondade pode ser interpretada pela claridade da cena em que está presente. No 

entanto, ao fundo da imagem, passando por trás deles, é possível notar uma pessoa 

com a silhueta de Dorian Gray, totalmente escuro, podendo isto apontar para sua 

degradação. 

Lady Radley também é seduzida por Dorian Gray (figura 39). Apesar de tentar 

resistir, cuidando em sair do quarto, o rapaz a impede e a mesma sucumbe aos seus 

encantos. Embaixo da cama está Celia, esperando pelo fim dessa situação para, 

então, terminar o que havia sido interrompido. Nesta circunstância, existe a 

transgressão da moralidade praticada pelas três personagens, sendo que mãe e 

filha são manipuladas por Dorian a extrapolarem os limites do bom comportamento. 

Enquanto isto, percebe-se que o prazer do rapaz consiste em corromper duas 

mulheres na casa destas, momento marcado pela supremacia de Dorian: Celia 

ocupa uma posição de inferioridade, ao encontra-se aos pés do jovem, expondo sua 

completa submissão, enquanto sua mãe, ao terminar o ato, encaminha-se para o 

andar de baixo, levando consigo sua honra manchada por ter desrespeitado a festa 

da filha e o matrimônio, embora tenha se satisfeito sexualmente (figura 41). 

 

4.3 A paranoia e o conflito interno como forma de arrependimento e desejo de 

ser bom 

  

Mesmo aparentando não se importar com as construções sociais, com a 

moralidade e a sociedade, a personagem muitas vezes expõe sua consciência não 
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só através do quadro que a simboliza, mas também do arrependimento, como 

quando volta a Londres e se apresenta em público: 

 

Figura 41 a 43 - Tocando no Toynbee Hall 

  
 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009) 

 

A música tocada pela personagem é sem ritmo, harmonia, sincronia e tranquilidade 

nas notas. Basílio aparece na plateia ensanguentado, indicando a consciência de 

Dorian, a preocupação com o crime. Ele não se sente mais pertencente àquele local, 

não por sua ingenuidade no começo, mas, pelo contrário, por sua decadência moral, 

não consegue reconhecer-se naquele meio filantrópico. 

 A personagem é colocada em condição de superioridade para mostrar sua 

posição social, no entanto, dessa vez, não faz o mesmo efeito de idolatria, ele tem 

medo de que as pessoas saibam do ocorrido, pois muitos boatos havia sobre ele. A 

música não flui, a câmera é parada e não faz um travelling na vertical. Como as 

pessoas, a câmera parece não sentir interesse na personagem. Existe também tons 

acinzentados e ele não está mais centralizado na imagem; vê-se cadeiras vazias na 

plateia, assim como algumas personagens preferem sair do local (figura 42).  

 As mãos sujas de sangue indicam a culpabilidade. Quando volta ao local 

onde tudo começou, a consciência de Dorian parece carregada e começa a criar 

ilusões a partir do que ele havia feito anteriormente e começa, então, a ficar 
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paranoico. As mãos sujas podem ser uma metáfora para dizer que a música flui 

bem, quando a consciência está limpa, que viver é tocar uma canção composta por 

suas próprias mãos (figura 41). 

O transtorno aumenta quando vê Basílio ensanguentado em meio à plateia, 

sua consciência perturbada distorce a realidade quando tenta se readequar a ela, 

mas vê que é incapaz, pois sua busca pelo prazer pode ter sido mais profunda do 

que pôde aguentar a alma. Concomitante a isto, seu desejo em ser bom ainda 

existia, no entanto, já não via mais como se recuperar, e começou a considerar o 

valor das coisas por sua finitude, como Freud afirma que o prazer só é prazer, 

enquanto moderado, e a personagem acrescenta ao enxergar que o prazer e a 

felicidade são sentimentos diferentes: “Eu posso te garantir, prazer é bem diferente 

de felicidade”87 (PARKER, 2009). 

Outro momento de demonstração do arrependimento de Dorian é quando tem 

lembranças de Sibyl Vane, logo após alimentar seu vício em ópio:  

 

Figura 44 a 46 - Lembra-se de Sibyl 

   
 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009) 

 

Como consequência de sua penitência, visita o cemitério onde se encontra o túmulo 

da atriz, o que indica a falta daquela que havia morrido em decorrência do abandono 
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 I can assure you, pleasure is very different from happiness. Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 
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por ele provocado. Seu desejo por ser uma boa pessoa permanece e é explicitado 

pela carência que sente das pessoas que poderiam tê-lo salvo da decadência, a 

saber, Sibyl e Basílio. Seu infortúnio é agravado, ao reconhecer-se como causador 

da desgraça de seus verdadeiros amigos, e acaba por não enxergar qualquer 

possibilidade de ser salvo.  

 A música é triste e misteriosa. Dorian Gray aparece novamente abatido, não 

pelos anos, mas pela consciência. Ele chora como se buscasse a purificação e o 

perdão de todo o feito através de suas lágrimas; quer a renúncia, mas reflete sobre a 

impossibilidade da volta daqueles atingidos por sua maldade e o fato de que não 

morrer não lhe conferia o direito de estragar a vida de quem queria a preservação da 

sua. A neve cai sobre seu corpo, enfatizando o momento. Ela remete à pureza, à 

candura, mas também ao frio, à indiferença e à intangibilidade, ou seja, aquilo 

inalcançável e impalpável, naquele momento (figura 44). 

 A figura de Sibyl alterna nas lembranças de Dorian entre uma mulher bonita e 

pura e uma personagem sem vida e com aparência cadavérica. Talvez se sinta 

culpado por isso. A música dramática acompanha a cena, assim como, de repente, 

surge uma tempestade na lembrança de Dorian, o que significa a transformação que 

passou a atriz antes e depois do contato com ele. A incompreensão de sua própria 

maldade é marcada pelo desfoque do fundo da imagem, assim como enfatiza a 

expressão de sua tristeza e da letargia de Sibyl (figuras 45 e 46).  

 A personagem reconhece sua corrupção, admite isso à filha de Henry: “Minha 

vida tem sido uma corrupção monstruosa”88 (PARKER, 2009) e pede para que ela se 

afaste dele, indicando o medo de corrompê-la ao pressentir que poderá fazer mal a 

ela, como fez com Sibyl e com Basílio. Sua consciência perturbada e paranoica 

começa a ouvir vozes lhe chamando. O jovem começa, então, a sentir medo, o que 

Henry denomina como a razão da moralidade e remorso. O pavor de ter seu 

segredo descoberto parece fazê-lo perder o controle sobre tudo o que antes parecia 

ter poder.   
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 My life has been a monstrous corruption. Diálogo do filme “Dorian Gray (2009)” 



89 
 

Figura 47 a 48 - Aprisionado 

  
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009) 

 
A personagem se apresenta entre as grades que guardam seu próprio segredo. 

Aprisionado a elas, seu rosto não aparece completamente, mostrando a 

ambiguidade de um sujeito dividido entre a bondade, o desejo de restabelecer-se e 

não corromper mais ninguém e a maldade já enraizada. Enquanto Dorian despede 

seu mordomo, um ato de defesa e crueldade desprezando os esforços do 

empregado em ter servido sua família e tentando preservar seu segredo, ele escuta 

os barulhos do quadro, porém, não há como saber se é somente ele quem escuta os 

grunhidos de sua decadência ou se Vitor também é capaz de escutá-los. A 

corrupção do quadro, assim como a influência de Dorian Gray, ultrapassa os limites 

da moldura e interferem também o cômodo onde está.  

 Desse modo, a personagem demonstra que não mais suporta sua 

consciência, o saber de sua degradação e esboça a vontade de acabar com aquele 

objeto, uma maneira de extinguir o mal que existe ali e foi cultivado e muitas vezes 

cultuado por ele. A câmera mostra-o de baixo para cima em meio às trevas onde 

pouca luz entra e existe a falta de alinhamento entre os elementos que compõem a 

imagem, a vergonha é representada pelo pano amarelo que está cobrindo o quadro 

e indica a repulsa que a personagem sente por si mesmo. Nesse caso, a cor que 

remete à luxúria e aos prazeres está remetendo à putrefação, pois está suja, 

indicando que o que antes era prazer se transformou em outra coisa diferente como 

a decadência, os ratos na imagem servem para enfatizar a situação da alma que 

estava apodrecendo. A personagem está em posição de ataque o que pode 

demonstrar seu desejo em acabar com o mal, um esboço de que deseja extinguir o 

símbolo, a causa, e a consequência de sua degradação, o desejo em ser bom 

(figura 48).  
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 A personagem anseia ser bom, porém não sabe como, se vê distanciado e 

sem esperança, pois suas lembranças o perseguem, mas, mesmo assim ainda tenta 

mudar sua vida para amenizar sua corrupção. Ele tenta se confessar, busca ajudar 

ao irmão de Sibyl que morre ao pretender matá-lo. Ele também procura a cura pelo 

amor, ou seja, quando um sujeito deseja as características que não consegue 

alcançar, mas vê o que almeja em outro sujeito. Porém, fracassa por interrupção de 

Henry. 

 

Figura 49 - Suicídio 

 
Fonte: O retrato de Dorian Gray (2009) 

 

Assim, Dorian se suicida, o que pode representar o desejo de ser bom, pois o ato é 

ambíguo, ele faz o bem, ao mesmo tempo em que pratica o mal, pois na narrativa 

tudo o que acontece depende dele, o bem e o mal. A personagem deseja fazer o 

bem, mas o modo como alcança tal desejo é através de uma atitude desprezada na 

sociedade e é vista na psicologia como o desejo de reestruturação social, ou como o 

que foi por muito tempo guardado, reprimido e que aparece como uma forma de 

acting out. Pois ao praticar ações que lhe davam prazer, ele se privava da realidade 

que por muito tempo foi desprezada por ele, mas que a consciência daquilo pode-lhe 

ter sido muito dura para suportar. 

Na imagem o fogo representa a purificação, ou seja, sua alma está se 

libertando daquela aprisionamento, a imagem só chega a esse ponto devido a 

consciência da personagem, por ser um sujeito social, ele internaliza os preceitos 

morais que só existem na vida em sociedade. Um sujeito criado sozinho não irá 

internalizar dicotomias nem atribuir valores a suas ações, pois faz o que é útil para 

sua sobrevivência independente da reflexão.    

 Por fim, infere-se que Dorian, assim como na narrativa literária, passa por um 

processo de degradação. Oscilando entre o bem e o mal, ele tenta estabelecer-se e 
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restabelecer na sociedade, porém, não consegue e dá prosseguimento a sua vida 

desregrada. Assim, de forma gradual, sua deterioração vai intensificando-se durante 

a narrativa, a personagem começa provando ópio e finda suicidando-se, depois de 

corromper outras pessoas que estavam em seu convívio, não sendo ele o único 

prejudicado por suas ações. É importante considerar que houve modificações nas 

narrativas, no entanto, tratando-se do psicológico de Gray, ele é retratado de 

maneira muito próximas.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, conclui-se através desta pesquisa que a personagem Dorian Gray 

comporta-se de acordo com os dois princípios elencados por Freud (2009), nas duas 

obras utilizadas para análise. Assim, representando a ambiguidade de ser a vontade 

e a oposição e, dessa forma, é igualmente possível inferir que a realidade 

apresenta-se como uma máscara para nossa natureza selvagem e que na verdade 

tal princípio representa o recalque humano buscando negar sua origem indômita. 

Também, é possível afirmar que a personagem analisada, Dorian Gray, 

apresenta a característica ambígua. O funcionamento da psique de Dorian é normal, 

porém, seu problema é não conseguir equilibrar os impulsos e a quantidade de 

prazer presentes no aparelho psíquico, o que se configura como a fonte de seu 

descontrole. Por esse motivo, a personagem oscila o comportamento, não sabe 

como enfrentar as frustrações e se apresenta simultaneamente na narrativa como 

antagonista e protagonista. 

Assim, a personagem tem seu comportamento definido por seu psicológico, 

suas vivências e as influências de seu meio e daqueles com quem troca 

experiências. Fundamentalmente composta pela influição de Henry e de Basílio; 

assim, sendo uma metonímia do Lorde, pois está em consonância com seu ideal de 

eu, e uma antítese de Hallward, em razão de se apresentar como oposto ao Eu ideal 

do pintor. 

Dessa forma, é possível notar que a personagem começa bem ajustado à 

sociedade, tendo seu comportamento adequado à moralidade inglesa, momento em 

que sua convivência é restrita a Basílio. No entanto, a adequação consegue 

permanecer por um curto intervalo, mas atinge um ponto que Dorian não mais 

apresenta resistência, o momento em que cede às influências de Henry e passa a 

comportar-se de acordo com o que ele quer. Existe a decadência moral gradual que 

vai se aprofundando, porém a influência de Basílio permanece até o instante em que 

Hallward é assassinado por Dorian, marcando assim a incapacidade da personagem 

recuperar-se do que havia se tornado, atingindo o ápice da corrupção no momento 

em que comete o crime.   

Nas obras literária e cinematográfica, a decadência da jovem personagem 

Dorian é retratada através da permanência em prostíbulos e tavernas utilizadas para 

usar ópio e consumir bebidas alcóolicas, pela rejeição social e por meio da 
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transcendência das leis britânicas. No entanto, é importante destacar que as obras 

analisadas internalizam aspectos de seu tempo, tendo em vista que o livro é do final 

do século XIX, e o filme é do início do século XXI. Apesar de retratar o século XIX, o 

filme mostra muito sobre a época em que foi feito, como padrão de beleza e 

comportamento.  

Porém, nosso objetivo não foi criar uma hierarquia entre as obras analisadas, 

mas sim verificar as diferenças, modos e técnicas que existem no processo de 

adaptação. Não obstante, mídias diferentes implicam em diferentes métodos de 

expressão. Por isso, os aspectos escolhidos para a análise foram cuidadosamente 

analisados de formas diferentes, tendo em vista que cada uma das formas de 

expressão artística requer uma maneira específica de ser analisada. 

Destarte, as mudanças nas narrativas são imprescindíveis, pois a 

comunicação artística está conectada com o mundo que a circunda e com a 

comunidade que pretende atingir em sua função de criar sentido. Isto posto, conclui-

se que este trabalho serve como exemplo de que a antiga discussão sobre 

fidelidade, mais uma vez, não se sustenta e que as obras foram escritas para serem 

reinterpretadas, como foi argumentado por meio das teorias de Bakhtin (2003), Stam 

(2006) e Hutcheon (2011), no capítulo que trata das adaptações cinematográficas, 

arguindo que os textos estabelecem, em diferentes níveis, relações com outros 

textos que os precedem e que os sucedem. 

Em última análise, infere-se que a realidade apresenta-se não como inerente 

ao sujeito, mas segundo uma dissimulação cuja função é encobrir os instintos 

selvagens, a realidade é que somos selvagens, e não sujeitos bem adequados ao 

meio social, o que provavelmente criou a confusão e a ambiguidade da personagem 

Dorian Gray. 
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