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Sobre o livro 

Mais do que a escrita, foi o domínio da palavra e do 

pensamento que mereceu as preferências de Oscar 

Wilde. Pode mesmo dizer-se que foi à expressão oral 

que ele consagrou o melhor do seu génio. 

Da sua atribulada existência e da sua capacidade de 

análise e crítica resultaram pensamentos e máximas que 

ainda hoje nos cativam pela argúcia, subtileza e pro-

fundidade com que escalpelizou a sociedade londrina do 

seu tempo e que, em muitos casos, facilmente podemos 

transpor para outras sociedades, inclusive a nossa, sem 

perda de actualidade. 

Daí esta colectânea, dividida pelos temas que mais 

suscitaram a sua atenção, como, entre outros, a religião, 

a política, a instrução e a arte, a mulher, o amor e o 

casamento, que ora oferecemos ao público leitor. 

 
Sobre o autor 

Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde nasceu em Dublin a 

15 de Outubro de 1854. Paradigma do dandy, porta-voz 

do esteticismo finissecular e protagonista de escândalos, 

Wilde gozou de enorme reputação como escritor na 

pudorosa sociedade vitoriana. Em 1884 casa com 

Constance Lloyd e nos anos seguintes publica várias 

obras em Londres, entre elas O Príncipe Feliz e outros 

Contos, em 1888, e O Retrato de Dorian Gray, o seu 

único e aclamado romance, em 1891. Wilde notabilizou-

se à época especialmente como dramaturgo, com peças 

como Lady Windermere’s Fan, A Woman of No Impor-

tance, An Ideal Husband e The Importance of Being 

Earnest. É também autor de ensaios como A Alma do 

Homem Sob o Socialismo e O Declínio da Mentira. Em 

1895 move um processo de difamação contra o Marquês 

de Queensbery, de que resulta ser, por sua vez, acu-

sado de comportamento repreensível e condenado a 

dois anos de trabalhos forçados. Depois de cumprir a 

pena, abandona a Inglaterra para sempre. Reside em 

França, Itália, e acaba por se fixar em Paris, onde vive 

modestamente sob o nome de Sebastien Melmoth até à 

sua morte, a 30 de Novembro de 1900. 

 

Destaques 

Colectânea dos melhores pensamentos e citações de Oscar 

Wilde. 
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