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Ray Bradbury (22 agosto 1920, Waukegan, Illinois— 5 junho, 2012, Los Angeles, Califórnia),
frequentemente considerado como um autor de ficção científica, afirmava no entanto que Fahrenheit
451 era o seu único livro de ficção científica, e que a sua escrita radicava na fantasia e mistério. Os seus
romances e contos fortemente imaginativos têm um estilo poético que revela a nostalgia da infância,
a crítica social e o alerta para os perigos do crescente avanço tecnológico. Cresceu na Califórnia e a
sua educação formal ficou-se pelos estudos secundários. Na sua juventude vendia jornais durante a
manhã e passava as tardes e noites na biblioteca pública a escrever as suas histórias. A partir de 1943
dedica-se exclusivamente à escrita, publicando os seus contos em diversos jornais e revistas.
A consagração como escritor surge em 1950, com a publicação de Crónicas Marcianas. Seguiu-se-lhe a
coletânea de contos O Homem Ilustrado, e em 1953, Fahrenheit 451, que é considerada a sua obra‑prima.
Outros títulos como País de Outubro, Cidade Fantástica,
Algo maligno vem aí, Cântico à humanidade, comprovam a
qualidade da sua escrita. No total Bradbury publicou mais
de 30 livros, e perto de 600 contos, bem como poemas,
ensaios, argumentos para filmes e peças de teatro. Como
argumentista trabalhou com John Huston no filme Moby
Dick e colaborou nas séries Alfred Hitchcock apresenta e
Twilight Zone. Adaptou 65 dos seus contos para o programa
Ray Bradbury Theatre que passou na televisão entre 1985 e
1992. Foi galardoado com diversos prémios, entre os quais o
Pulitzer pelo conjunto da sua carreira.
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As crónicas Marcianas (1950)

Publicadas originalmente em revistas de pulp fiction, as Crónicas Marcianas foram
reunidas e publicadas em livro no final de 1950. Este conjunto de contos breves relata
a chegada do homem a Marte e a colonização do planeta pela espécie humana, uma vez
que uma guerra nuclear tinha destruído a Terra.
Os colonos levam consigo o sonho de refazer em Marte a realidade que tinham na Terra,
cómodos sofás, cachorros quentes e limonada ao entardecer no alpendre das suas casas.
Mas levam também medos ancestrais que se traduzem no ódio pela diferença. Bradbury
instala-se no futuro para iluminar o presente e explorar a natureza humana. Escritas na
década de quarenta, estes deslumbrantes e intensos contos constituem um libelo contra
o racismo, a guerra e a censura, destilando nostalgia e idealismo.
Ray Bradbury consagrou-se como escritor com esta obra, atualmente considerada como
um clássico das letras norte-americanas, com o seu estilo rico, direto e comovedor, que
lhe valeu ser apelidado de poeta da ficção científica.
BMAG 82-311.9 BRARc | BPMP N3-6-358[15] | BPMP 82-311.9 BRAD1cr

O Homem ilustrado (1951)

O Homem Ilustrado, The Illustrated Man, integra 18 contos interligados nos quais um
narrador anónimo conhece o Homem Ilustrado, um curioso personagem com o corpo
coberto de tatuagens. O mais extraordinário e inquietante é que as ilustrações estão
magicamente vivas e cada uma delas começa a contar a sua própria história, como em
A Pradaria onde as crianças levam um jogo de realidade virtual para além dos seus
limites, ou em Caleidoscópio, relato de um astronauta que se dispõe a regressar à
atmosfera terrestre sem a proteção de uma nave espacial. Cada um dos contos que
integram o livro revelam a mestria narrativa de Bradbury, e o tempo não lhes retirou
nem vigor nem atualidade. The Illustrated Man foi adaptado para o cinema em 1969, com
o mesmo título, dirigido por Jack Smight com Rod Steiger e Claire Bloom nos papéis
principais e como uma adaptação para a televisão pelo canal britânico Channel 4.
BMAG 82-311.9 BRARa | BPMP 8a 000977 | BMAG 82-311.9 BRARm

Fahrenheit 451 (1953)

Este clássico da ficção científica condena não só a opressão e perseguição nazi, mas todo
o cenário político norte-americano da década de 1950 onde vigorava uma sociedade
opressiva regida pelo autoritarismo do pós-guerra. O livro descreve um governo
totalitário, que proíbe qualquer livro ou tipo de leitura, com o argumento de que as
leituras poderiam estimular o pensamento e fazer com que o povo se revoltasse contra
a ordem estabelecida. Guy Montag, um “bombeiro” cujo trabalho é queimar livros, é
seduzido pela leitura de um deles.
Fahrenheit 451 é considerada a obra maior de Ray Bradbury tendo sido aclamada pela sua
temática humanista, onde se destaca a defesa da literatura contra os perigos do avanço
tecnológico e a crítica que faz à censura. Em 1966 o livro foi adaptado ao cinema pelo
realizador François Truffaut.
BMAG 82-311.9 BRARa | BMAG 82-311.9 BRARf | BPMP 82 BRADf | BPMP Z7-9-73
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Grau de destruição

[Registo vídeo] / realização François Truffaut; dir. fotografia Nicolas Roeg
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Algo maligno vem aí (1962)

Neste livro, que é considerado um dos grandes clássicos do autor estamos perante uma
história de horror, magia e poesia na qual duas crianças têm de enfrentar criaturas
ameaçadoras num misterioso parque de diversões que parece perdido entre os limites do
tempo e do espaço, e é dirigido pelo maléfico e misterioso Mr. Dark.
A abordagem de temas como vaidade humana e a insatisfação, mostra como uma
história de terror pode ser brilhantemente profunda no plano psicológico e filosófico.
BMAG 82 BRARa | BPMP 8b 020124 | BMAG 82-I BRARs (versão original)

A Morte é um acto solitário (1985)

O primeiro romance policial do autor traz a evocação da Califórnia na década de 1940.
Numa decadente e fantasmagórica Venice, Califórnia, outrora exuberante estância
balnear pujante de vida e movimento, ponto de encontro de estrelas de cinema, turistas
e veraneantes, e agora envolta em sombras e nevoeiro, ocorrem misteriosas mortes
e desaparecimentos. No cais, local onde se situava a antiga feira popular, em vias de
desmantelamento, o corpo de um homem é encontrado debaixo de água, encarcerado
no interior de uma jaula de leão submersa. Um jovem escritor, testemunha involuntária
deste e de outros acontecimentos insólitos, junta-se ao relutante detetive Elmo Crumley
na tentativa de resolver o caso.
Enquanto as mortes se sucedem, desfila uma galeria extravagante de personagens,
composta por ex-divas do cinema mudo, uma cantora de ópera retirada dos palcos ou
um barbeiro com um passado duvidoso, todas elas pertencentes a um mundo e a um
tempo cujo lugar já não existe.
BMAG 82-312.4 BRARm | BPMP J3-4-438[10] | BPMP 82-312.4 BRADmo

Um cemitério para lunáticos (1990)

Na noite de Halloween, um jovem argumentista de Hollywood recebe uma mensagem
anónima para ir à meia-noite ao cemitério contíguo aos estúdios da Maximus Films,
onde será surpreendido por uma «grande revelação». Ali depara com a figura arrepiante
do antigo proprietário dos estúdios, supostamente morto há vinte anos. Terá visto
bem, ou terá sido uma ilusão, uma partida de mau gosto? Em breve, ocorrerão outros
estranhos acontecimentos ligados a um misterioso passado e a um monstro que anda à
solta.
Na tentativa de resolver todos estes enigmas, contando com a ajuda do detetive Elmo
Crumley e de uma plêiade de personagens excêntricas da Sétima Arte, o escritor vê-se
enredado numa teia de segredos e escândalos que abrem a porta ao leitor ao mundo
perdido dos anos dourados do cinema americano.
BPMP F7-1-51[418] | BPMP 82-311.9 BRAD1c | BPMP F7-1-51[417]
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D ALGUMAS CURIOSIDADES ACERCA DE RAY BRADBURY
PAIXÃO PELO CINEMA
Com apenas três anos a mãe levou-o a ver o Corcunda de Notre Dame, com Lon Chaney
e dois anos mais tarde viu duas vezes O Fantasma da Ópera. Estes filmes iniciaram a sua
paixão pelo cinema e frequentemente via o mesmo filme vezes sem conta. Gostava de
filmes de vários géneros, King Kong, Citizen Kane, Singin´in the rain, Encontros imediatos
de terceiro grau.
ROCKET MAN DE ELTON JOHN
Depois de ler o conto Rocket Man integrado no livro O Homem Ilustrado, o letrista Bernie
Taupin ficou tão entusiasmado com a história que “pegou na ideia e fugiu com ela”
escrevendo a letra da canção com o mesmo nome. Elton John gostou da letra e a música
surgiu “foi muito fácil compor a melodia” referiu o músico sobre esta canção que se
tornou um dos seus grandes sucessos.
O LEITOR
A família incutiu-lhe desde cedo o gosto pela leitura. Quando tinha quatro anos os pais
ensinaram-no a ler as tiras das revistas de BD. Quando tinha cinco anos a tia ofereceu‑lhe
no Natal um livro de contos, e um ano depois já lia contos infantis. Aos oito anos
tornou‑se fã de Buck Rogers que era entregue à porta com o jornal da tarde, cuja chegada
Ray aguardava com impaciência. Com ela encontrou também a paixão por Tarzan e John
Carter e a princesa de Marte de Edgar Rice
Burroughs. Leu tantas vezes as histórias
de Borroughs que sabia de cor os textos,
e recordava, “Desde cedo que eu recolhi estes elementos de
fantasia, que julgo que me influenciaram e mudaram a minha
vida.”
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