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Candide, ou l'Optimisme é um conto filosófico em tom de
sátira publicado pela primeira vez em 1759 por Voltaire,
filósofo do Iluminismo. A novela já foi traduzida em centenas
de línguas e, em português, seu título costuma ser Cândido ou
O Otimismo ou simplesmente Cândido. Foi realizado, ao que
parece, em três dias, em 1758, ainda sob a impressão do
terremoto de Lisboa, com assinatura de um pseudônimo,
Monsieur le docteur Ralph, literalmente, Senhor Doutor
Ralph. Narra a história de um jovem, Cândido, vivendo num
paraíso edênico e recebendo ensinamentos do otimismo de
Leibniz através de seu mentor, Pangloss. A obra retrata a
abrupta interrupção deste estilo de vida quando Cândido se
desilude ao testemunhar e experimentar eminentes
dificuldades no mundo. Voltaire conclui a obra-prima com
Cândido — se não rejeitando o otimismo — ao menos
substituindo o mantra leibniziano de Pangloss, tudo vai pelo
melhor no melhor dos mundos possíveis, por um preceito
enigmático: devemos cultivar nosso jardim. Cândido é caracterizada pelo tom sarcástico, bem como
pelo enredo errático, fantástico e veloz. Este romance picaresco com uma história semelhante à de
um bildungsroman mais sério, parodia diversos clichés do romance e da aventura, as lutas das quais
são caricaturadas em um tom que é, mordazmente, matéria de fato. Ainda assim, os eventos
discutidos no livro são muitas vezes baseados em acontecimentos históricos, como a Guerra dos Sete
Anos e o já citado terremoto de Lisboa de 1755. O problema do mal, tema comum aos filósofos da
época, é exposto também neste conto, de forma mais direta e ironicamente: o autor ridiculariza a
religião, os teólogos, os governos, o exército, as filosofias e os filósofos por meio de alegorias; de
maneira mais conspícua, chega a roubar Leibniz e seu otimismo. Conforme esperado por Voltaire,
Cândido desfrutou de grande sucesso e causou grande escândalo. Imediatamente após a sua
publicação secreta, o livro foi amplamente proibido por conter blasfêmia religiosa, sedição política e
hostilidade intelectual escondidos sob um fino véu de ingenuidade. Graças a sua inteligência afiada e
a seu retrato profundo da condição humana, influenciou diversos autores, notavelmente o 1984
(1948) de Orwell, o Admirável Mundo Novo (1932) de Huxley e a reflexão sobre pessimismo e
otimismo em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e Quincas Borba (1891) de Machado de
Assis. Também inspirou artistas como Leonard Bernstein, que compôs música para a opereta
homônima de 1956, com libretto original de Lillian Hellman e, mais recentemente, de Hugh
Wheeler. Além de para ópera, o romance de Voltaire foi adaptado para as telas pelo cineasta
brasileiro Amácio Mazzaropi, no filme Candinho — apresentando, no entanto, uma mensagem oposta
à de Voltaire, com o sambista Adoniran Barbosa no papel do Prof. Pancrácio (uma versão brasileira
de Pangloss, no filme). Nos dias de hoje, Cândido é reconhecido como a magnum opus de Voltaire, e
considerado parte do Cânone Ocidental; é possível, segundo alguns, que tenha transmitido mais
ensinamentos substanciais do que qualquer outra obra da literatura francesa.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.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...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.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]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

O Construtor De Pontes
http://media.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...
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Minha história
http://media.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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O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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After – Depois da verdade
http://media.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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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Memórias póstumas de Brás Cubas
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http://media.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Prisioneiros da mente
http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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A coragem de ser imperfeito
http://media.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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