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Escrito após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1953,
Fahrenheit 451, de Ray Bradubury, revolucionou a literatura
com um texto que condena não só a opressão anti-intelectual
nazista, mas principalmente o cenário dos anos 1950,
revelando sua apreensão numa sociedade opressiva e
comandada pelo autoritarismo do mundo pós-guerra. Agora, o
título de Bradbury, que morreu recentemente, em 6 de junho
de 2012, ganhou nova edição pela Biblioteca Azul, selo de alta
literatura e clássicos da Globo Livros, e atualização para a
nova ortografia.
A singularidade da obra de Bradbury, se comparada a outras
distopias, como Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ou
1984, de George Orwell, é perceber uma forma muito mais
sutil de totalitarismo, uma que não se liga somente aos
regimes que tomaram conta da Europa em meados do século
passado. Trata-se da “indústria cultural, a sociedade de
consumo e seu corolário ético – a moral do senso comum”,
segundo as palavras do jornalista Manuel da Costa Pinto, que
assina o prefácio da obra. Graças a esta percepção,
Fahrenheit 451 continua uma narrativa atual, alvo de estudos e reflexões constantes.
O livro descreve um governo totalitário, num futuro incerto, mas próximo, que proíbe qualquer livro
ou tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído e se rebelar contra o status quo. Tudo é
controlado e as pessoas só têm conhecimento dos fatos por aparelhos de TVs instalados em suas
casas ou em praças ao ar livre. A leitura deixou de ser meio para aquisição de conhecimento crítico e
tornou-se tão instrumental quanto a vida dos cidadãos, suficiente apenas para que saibam ler
manuais e operar aparelhos.
Fahrenheit 451 tornou-se um clássico não só na literatura, mas também no cinema. Em 1966, o
diretor François Truffaut adaptou o livro e lançou o filme de mesmo nome estrelado por Oskar
Werner e Julie Christie.

título

:

Fahrenheit 451

Autor

:

Ray Bradbury

Categoria

:

Ficção científica e fantasia

Publicado

:

28/03/2013

Editora

:

Globo Livros

Vendedor

:

Editora Globo S.A.

Páginas impressas

:

215 páginas

Size

:

987.48kB

Fahrenheit 451 Baixar (PDF or ePub) Ray Bradbury GRATIS

PDF File: Fahrenheit 451

Ler ou baixar Online Fahrenheit 451 PDF, ePub, Mobi Gratis Ray Bradbury Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Escrito após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1953,...

Fahrenheit 451 Baixar (PDF or ePub) Ray
Bradbury GRATIS
Fahrenheit 451 Baixar (PDF or ePub) Ray Bradbury GRATIS
FAHRENHEIT 451 PDF - Are you looking for eBook Fahrenheit 451 PDF? You will be glad to know
that right now Fahrenheit 451 PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Fahrenheit 451 or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Fahrenheit 451 PDF may not make exciting reading, but Fahrenheit 451 is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Fahrenheit 451 PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Fahrenheit 451
PDF. To get started finding Fahrenheit 451, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...

[PDF]

Poder sem limites
http://new.beebok.info/br-1292036667/poder-sem-limites.html

O grande sucesso de Tony Robbins em nova edição. "A estrada do sucesso está sempre
em construção": é o que afirma o autor em Poder sem limites, um dos grandes sucessos
de venda do escritor, empresário e pai do método coaching. Neste...
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Como Steve Jobs virou Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-1019592095/como-steve-jobs-virou-steve-jobs.html

De jovem arrogante e sem limites a um dos líderes mais eficientes e emblemáticos de
nosso tempo. Como Steve Jobs virou Steve Jobs lança luz sobre uma das maiores
realizações do cofundador e CEO da Apple: reinventar-se como o gestor que não só...
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O fascinante império de Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-647926039/o-fascinante-imperio-de-steve-jobs.html

A biografia definitiva sobre o CEO. No livro, o jornalista americano narra a trajetória
desde a infância de Steve Jobs e Stephen Wozniak, como saíram do colégio e fundaram a
Apple, em 1976, e como a empresa saltou de um hobby de garagem para a lista da
Fortune 500. Moritz...
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World Cruising Routes
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LLong established as the bible for long-distance cruisers and a bestseller for more than
25 years, World Cruising Routes is the indispensable planning guide to nearly 1,000
sailing routes covering all the oceans of the world from the tropical South Seas to the
high latitudes of the Arctic and...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Este não é mais um livro de dieta
http://new.beebok.info/br-1446718759/este-nao-e-mais-um-livro-de-dieta.html

&#34;Emagreça de vez sem passar fome, comer menos, se exercitar ou pular de dieta em
dieta. Quantas vezes você já sacrificou seu bem-estar e se frustrou depois de passar
semanas comendo alimentos dos quais não gosta, passando fome, contando calorias, se
exercitando...
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Filosofia para corajosos
http://new.beebok.info/br-1391887848/filosofia-para-corajosos.html

O objetivo deste livro é ajudar o leitor a pensar com a sua própria cabeça. Para tal, o
filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, autor de vários best-sellers, se apoia na história da
filosofia para apresentar argumentos para quem quer discutir todo e...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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