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RESUMO 

Introdução: Oscar Wilde foi um escritor da Era Vitoriana, conhecido por obras como “The 

Picture of Dorian Gray” ou “The Importance of Being Earnest”, um importante expoente do 

esteticismo. Como muitos outros escritores da Inglaterra Vitoriana, Wilde teve uma vida 

controversa. Foi um crítico ferrenho da código moral vitoriano e do sistema capitalista que 

ganhara força em seu período. Escreveu obras com características próprias e para fins distintos. 

“The Happy Prince and Other Stories” & “The House of Pomegranates”, é um livro de 

compilações que inclui contos e histórias para públicos mais jovens. Objetivo: analisar as 

características dos contos infantojuvenis do autor, considerando o ponto de vista da época e as 

questões que influenciaram o pensamento de Wilde, escritor que viveu no ápice da Revolução 

Industrial e Moral e da Era Vitoriana. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em 

livros, periódicos e sites da internet ligados ao assunto. Resultados e discussão: a literatura 

pode e é adaptada constantemente para outros movimentos artísticos como a música, o cinema 

ou as artes plásticas. Em relação ao trabalho da literatura de Wilde com o apoio das 

manifestações da música, uma possibilidade sugerível para o trabalho com jovens seria a 

utilização de músicas populares que referenciem as obras de Wilde. Considerações finais: As 
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obras dessa autor são poderosas ferramentas interdisciplinares que podem ser utilizadas como 

material de estudo para diversas áreas de pesquisa como a Sociologia, a Filosofia, a Literatura 

e suas respectivas línguas e muitas outras ciências.  É impossível evidenciar uma fórmula 

perfeita que pode ser aplicada em qualquer realidade, mas o ponto crucial que deve ser utilizado 

como pilar do desenvolvimento dessas atividades é a capacidade de adaptação, competência 

desenvolvida quase que constantemente durante as licenciaturas dedicadas à formação de 

profissionais de educação. O profissional das Letras ou Pedagogia, especialmente, recebem a 

formação precisa para abordar e trabalhar essas temáticas com seus alunos. Esse plano não se 

restringe apenas à área das Letras ou da Pedagogia e pode ser utilizado como conteúdo 

interdisciplinar em diversas outras áreas de estudo 
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