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O autor
Oscar Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde) nasceu em Dublin,
na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Era filho de um cirurgião
de sucesso e de uma reconhecida escritora.
Estudou no Trinity College, em Dublin, e ganhou uma bolsa para
estudar em Oxford, onde foi um aluno brilhante.
Finalizada a sua formação universitária, em 1878, mudou-se para
Londres, onde começou a frequentar os meios intelectuais e a
dedicar-se à carreira literária. Nesta cidade, tornou-se famoso pelo
seu sentido de humor, comportamento extravagante e vida boémia.
Em 1882, foi convidado para ir aos Estados Unidos e ao Canadá para dar uma série de
palestras sobre estética. Visitou Paris em 1883 e, posteriormente, instalou-se na Inglaterra.
No ano de 1884, casou-se com Constance Lloyd, filha de um advogado irlandês, e tiveram
dois filhos, que provavelmente foram a fonte de inspiração para os seus contos de fadas.
Em 1895, Oscar Wilde foi condenado a dois anos de trabalhos forçados por atentado ao pudor.
Cumprida a pena e abandonado pela sua família e amigos, refugiou-se em Paris, onde morreu
de meningite, em 30 de novembro de 1900, com 46 anos e na mais extrema pobreza.

A obra
Oscar Wilde foi poeta, ensaísta, romancista e dramaturgo. É considerado um dos maiores
escritores do século XIX.
Após a sua primeira obra (Poemas, 1881), publicou, em 1888, um volume de contos, de tom
sentimental e moralizante (O Príncipe Feliz), continuado em 1891, ano em que apareceram
também as Intenções, uma série de ensaios críticos onde expôs as suas ideias estéticas, e o
seu único romance O Retrato de Dorian Gray, que se tornou uma espécie de manifesto ao
decadentismo.
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É de salientar também a importância da sua produção dramática, composta por brilhantes
comédias de crítica social, das quais destacam Um Marido Ideal (1895), A Importância de se
Chamar Ernesto (1895) e Salomé (1893). Nas últimas obras, A Balada do Cárcere de Reading
(1898) e De Profundis (1905), narrou a sua experiência na prisão.

O Fantasma de Canterville
O Fantasma de Canterville é um conto e foi publicado pela primeira vez em 1887 na revista
The Court Society Review. Em 1891, foi incluído numa série de narrativas curtas tituladas O
Crime de Lord Arthur Saville e Outros Contos.
Oscar Wilde utiliza o fantástico com uma intenção cómica. Recorre ao humor e à ironia para
contrapor os valores britânicos tradicionais e o sentido prático e materialista dos
americanos.

Sinopse
O sr. Hiriam Otis, um ministro americano, compra o castelo de Canterville, uma propriedade
situada a 10 quilómetros de Ascot (Inglaterra), apesar das advertências do antigo
proprietário sobre a existência de um fantasma. A família Otis tem o intuito de viver na
Inglaterra durante um longo período de tempo e muda-se para Canterville no mês de julho.
O fantasma de Canterville decide atormentar os novos habitantes, mas os Otis não são nada
supersticiosos e encontram uma solução prática para cada uma das suas aparições. E, pior
ainda, o fantasma é vitima das suas partidas. Este facto faz com que o fantasma de
Canterville fique furioso com a família e, mais tarde, ao ver que não consegue assustá-los se
deprima.
Um dia, a Virgínia, a filha do meio, vê o fantasma na Sala das Tapeçarias e sente compaixão
por ele. O fantasma explica-lhe que matou a sua esposa e que os irmãos dela como castigo
deixaram-no morrer à fome. Então, a menina decide ajudar o fantasma a encontrar a paz
eterna.

Personagens
As personagens principais são:
Sir Simon de Canterville: é o fantasma. No ano 1575, assassinou a mulher e nove anos mais
tarde desapareceu em circunstâncias misteriosas. O seu espírito atormentado vive no castelo
e assusta há mais de 300 anos a várias gerações de habitantes.
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Sr. Hiriam Otis: é o ministro americano que compra o castelo de Canterville, porque quer
viver na Inglaterra durante uma temporada com a sua família.
Lorde Canterville: é o antigo proprietário do castelo e descendente do sir Simon de
Canterville. Adverte o sr. Otis para a existência do fantasma.
Sra. Otis: é a esposa de Hiriam Otis.
Washington: é o filho mais velho da família americana.
Virgínia: é a filha do meio da família Otis. Ajuda o fantasma a encontrar a paz eterna.
Gémeos: são os irmãos mais novos e os mais travessos da família Otis.
Cecil (duque de Cheshire): é o futuro marido da Virgínia.
Sra. Umney: é a governanta do castelo de Canterville.

Cinematografia
O Fantasma de Canterville foi adaptado várias vezes ao cinema:
• em 1944, realizado por Jules Dassin e interpretado por Charles Laughton e Robert Young;
• em 1986, realizado por Paul Bogart;
• em 1996, Sydney Macartney realizou um telefilme, interpretado por Patrick Stewart e Neve
Campbell e que destacamos pelas semelhanças do guião com a obra original.
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