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Introdução  

    Comecemos por explicar o título ardente: 451˚ Fahrenheit, ou aproximadamente 233 

graus Celsius, é a temperatura na qual o papel entra em combustão. Fahrenheit 451 é um 

romance de ficção científica que foi escrito em 1953 por Ray Bradbury
1
. O autor norte-

americano digitou as páginas do livro no porão da biblioteca da UCLA (Universidade da 

Califórnia), já que não possuía um escritório. Lá, alugou uma máquina de escrever durante 

nove dias, por um total de nove dólares, e nesse espaço de tempo criou uma obra prima que 

assegurou seu lugar dentre o cânone literário. Segundo Bradbury, o gênesis de Fahrenheit 

451 remonta, por um lado, ao fato de sua ancestral, Mary Bradbury, ter sido julgada como 

bruxa em Salem, em 1580. Por outro lado, aponta como berço de ideias os incêndios na 

Biblioteca de Alexandria, a queima de livros na Alemanha nazista, e a queima de livros e 

sepultura de intelectuais
2
 na China. 

    A narrativa do livro acompanha a vida de Guy Montag, um bombeiro cuja função é 

começar incêndios ao invés de apagá-los. Ele mora em uma sociedade distópica na qual os 

livros foram banidos, e os bombeiros são acionados para queimar as bibliotecas 

clandestinas. Fahrenheit 451 é uma distopia futurista que se passa numa cidade indefinida 

dos Estados Unidos, mas ao contrário de 1984, de George Orwell, e de Adorável Mundo 

Novo, de Aldous Huxley, não foi um governo totalitário que impôs uma censura à 

sociedade; foi ela própria que abriu mão de sua liberdade, do seu direito de ler – para poder 
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viver tranquilamente em uma zona de conforto sem pensamentos conflitantes (LUBRANO, 

2015, t. 3:58). Montag é casado com Mildred – uma mulher vazia, supérflua, e deprimida 

que é viciada em remédios dietéticos e calmantes, e passa seu tempo todo assistindo 

programas insípidos na televisão. Os dois se sentem aprisionados num casamento infeliz, 

sendo que nenhum deles se lembra de como se conheceram. A vida do protagonista muda 

quando ele conhece Clarisse McClellan, uma adolescente de dezessete anos que gosta de 

fazer caminhadas, observar pássaros e borboletas, e saborear a chuva – dentre outros 

hábitos considerados excêntricos no mundo onde vive. Ela é caracterizada como uma 

pessoa idealista, sonhadora, curiosa e vivaz, e serve como uma figura catalizadora na vida 

de Guy; a partir de uma pletora de perguntas profundas que faz a Guy, ela o incentiva a 

refletir sobre a condição humana.  

    A sociedade onde estas personagens convivem é movida a prazeres violentos e 

entretenimento destituído de profundidade. As pessoas são estimuladas a dirigirem seus 

carros em altas velocidades, e não se preocupam com as consequências danosas de seus 

atos. Fazem uso de um aparato, as rádio-conchas – parecidas aos fones de ouvido – que ao 

serem inseridas no ouvido suprem o portador de ruído verbal e bloqueiam pensamentos 

reflexivos.  

    “Era um prazer queimar. Era um prazer especial ver as coisas comidas, ver as coisas 

enegrecidas e mudadas.” (BRADBURY, p.3). Assim pensava Montag antes de dois eventos 

decisivos mudarem sua perspectiva. O primeiro incidente ocorre na noite em que o corpo 

de bombeiros é acionado para queimar a casa de uma mulher e sua coleção ilegal de livros. 

A mulher se recusa a abandonar seus livros e decide morrer queimada com eles. O segundo 

incidente acontece quando Guy é informado sobre o atropelamento de Clarisse. O martírio 

da mulher desconhecida e o sumiço suspeito de sua vizinha Clarisse promovem, em Guy, 

uma mudança de pensamento e instilam-no a rebelar-se contra o establishment.  

    Os temas centrais apresentados em Fahrenheit 451 são a crescente ignorância, a falta de 

educação, e a alienação sofrida pela população em decorrência do abuso dos aparelhos 

tecnológicos. O livro de Bradbury faz uma crítica à influência das mídias de massa sobre as 

pessoas e descreve como uma sociedade privada de leitura é levada ao esvaziamento 

intelectual, à fragmentação anímica e ao conformismo. Ironicamente, ao queimarem os 



livros as pessoas acabaram por incinerar seus próprios neurônios também. A sociedade 

retratada vivencia uma cultura hedonista, na qual há uma ausência de pensamento crítico, 

questionamento, e reflexão. Os livros representam a sabedoria, as ideias, o conhecimento e, 

citando Francis Bacon, “O conhecimento é em si mesmo um poder.” Logo, os escritos de 

Dostoievsky, Baudelaire, Platão, e Milton são condenados como instrumentos de poder e 

considerados subversivos em uma sociedade que almeja se entorpecer para abolir o 

sofrimento e bloquear a mente de pensamentos desestabilizadores. Os bombeiros têm a 

missão de se certificar que ninguém aprenda ou adquira mais conhecimento que o Outro. O 

Capitão Beatty, chefe do departamento do corpo de bombeiros, enaltece o poder destrutivo 

do fogo e afirma que através das chamas, as pessoas se igualam. Ou seja, sua lógica é de 

que a ignorância é um fator de equidade dentre a população, e assim o nível de satisfação se 

mantém constante. Paradoxalmente, Beatty é extremamente letrado. Em uma ocasião, recita 

Alexander Pope diante de Montag: “Um pouco de aprendizado é uma coisa perigosa. Beba 

profundamente ou não prove a nascente de Pieria; Lá tragos rasos intoxicam o cérebro, e ao 

beber nos tornamos sóbrios novamente.” 
3
 Pode-se deduzir que o objetivo de Beatty ao 

declamar este verso é explicar que o aprendizado intoxica, de tal maneira que torna o leitor 

sedento por mais conhecimento. “Os bombeiros, que representam os interesses do governo, 

não querem pensadores infelizes questionando o status quo, ou a maneira como as coisas 

são.” 
4
 (WEST, J.) 

    Outro personagem central da trama é o professor Faber, que adverte a Montag: “Aqueles 

que não constroem devem queimar.” (BRADBURY, p. 42) É curioso notar que os signos 

“Montag” e “Faber” aludem a uma companhia de marca de papel e a uma de instrumentos 

de escrita, respectivamente. Faber, deposto da instituição acadêmica há mais de quarenta 

anos, ensina a Montag uma valiosa lição: os livros contém a verdade, refletem a vida. Eles 

são provocantes, desestabilizadores, podem causar angústia e emoções conflitantes. Mas 

também podem prover a vida de sentido, abrir a mente a novas cosmovisões, e, mesmo que 

não contenham todas as respostas, permitem que o leitor se ponha no lugar do Outro – 

abrindo um caminho para que se respeite a alteridade. Segundo Nietzsche, “Nós temos a 

arte para não morrer da verdade.” Faber reflete sobre o poder transformador da literatura, e 
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como esta tem a capacidade faiscante de proporcionar uma formação crítica. Antônio 

Cândido, em seu texto Direitos Humanos e Literatura, defende que a literatura deveria ser 

um direito básico do ser humano, e é “uma necessidade universal que dever ser satisfeita 

sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à 

visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a 

fruição da literatura é mutilar nossa humanidade.” (CANDIDO, 2004, p.186). A sociedade 

desenhada em Fahrenheit 451 apresenta mutilações anímicas e intelectuais severas.  

  Desenvolvimento  

    “O alarme sempre toca à noite. Nunca de dia! Será que é porque o fogo é mais belo de 

noite? Mais espetáculo, um show melhor?” (BRADBURY, p.18). Montag se propõe a esta 

indagação após presenciar a imolação da mulher que morreu com seus livros. No mundo 

fictício de Bradbury, os incêndios são espetacularizados em função de uma plateia. Na 

sociedade contemporânea do mundo real, parece haver a constante necessidade de 

performar perante uma plateia – seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, 

no LinkedIn, ou nas demais redes sociais. 

    

“Lembre-se que os bombeiros raramente são necessários. O público 

parou de ler por vontade própria. Vocês bombeiros fornecem um 

circo de vez em quando em que edifícios são incinerados e as 

multidões se reúnem para assistir ao belo incêndio, mas é, de fato, 

um pequeno espetáculo à parte, e mal serve para manter as coisas 

na linha. Tão poucos ainda querem ser rebeldes.” 

- Faber para Montag, p.67 

    Na citação acima, pode-se observar que os incêndios instigados pelos bombeiros 

encaixam-se na Política do panem et circenses
5
 – modo de governo implementado pelos 

líderes romanos para manter a estabilidade social. Porém, os espetáculos circenses são 

insuficientes para manter o conformismo social; bastou que as pessoas desistissem de 

primar pelo intelecto e começassem a valorizar atividades supérfluas. 
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    O livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, pode ser descrito como uma crítica 

à cultura da imagem, à sociedade do consumo e ao sistema capitalista. No contexto cultural 

em que vivemos, segue-se uma ordem materialista, consumista e narcisista. Nas palavras do 

cineasta Orlando Senna 
6
, temos que: 

“Na base dessa compreensão e dessa prática do ser para ser visto e 

não do ser por existir está o simulacro, a imagem e/ou o som da 

coisa no lugar da coisa em si, a sacralização da imitação, a 

virtualidade, a existência passada a limpo através das máquinas, a 

troca do sangue-suor-e-lágrimas da vida vivida pela magia das 

ficções, das telinhas e telões.”  

 

    Na conjuntura atual, há um culto enorme à imagem que um sujeito fabrica de si próprio. 

A persona 
7
 que o sujeito divulga em perfis virtuais através de representações imagéticas é 

uma identidade muitas vezes idealizada, mascarada. Na era das redes sociais parece que a 

sociedade abandonou o axioma cartesiano “Penso, logo existo” para seguir outra lógica: 

“Posto, logo existo.”  

    Atualmente não se queimam livros, mas lê-se menos do que antigamente. Segundo uma 

pesquisa no site da Six Interfaces, uma agência de marketing digital 
8
, o povo brasileiro é o 

que mais passa tempo nas redes sociais. “O brasileiro gasta 650 horas por mês navegando 

em redes sociais, 290 horas a mais do que em portais de notícias. A média de permanência 

por visita é de 21.2 minutos. Os usuários que acessam a internet através do celular ou tablet 

gastam quase 90% do tempo no navegador.” Com o advento da Modernidade, criou-se uma 

grande gama de distrações que disputam o tempo do homem. Certamente o hábito de postar 

conteúdo na internet e checar as postagens dos outros consome uma enorme parcela de 

tempo. O curioso é que este hábito tornou-se praticamente uma necessidade entre várias 

pessoas. Observações empíricas por parte desta articulista que vos escreve, feitas no meio 

da multidão conectada, atestam que um grande contingente da população preza mais a vida 

virtual do que a vida real – fato percebido em situações sociais nas quais a quantidade de 

likes num post, ou o número de seguidores, ou a quantidade de visualizações de um vídeo 

no YouTube eram tópicos discutidos como objetivos máximos a serem realizados. Também 
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em várias situações comunicacionais, entre um grupo de pessoas ou entre duas pessoas, 

notou-se que as falas de um interagente foram constantemente interrompidas ou ignoradas 

em decorrência da dispersão da atenção do outro interagente por parte de notificações ou 

sinalizações de seu dispositivo móvel. Isto é, durante uma conversa é comum que o falante 

seja ignorado pelo ouvinte para que este possa responder a uma mensagem no What’sApp 

ou no Messenger, ou simplesmente checar seu perfil no Instagram porque a fala do falante 

o entediou. Não se está discutindo aqui casos emergenciais, em que é imperativo 

interromper a conversa, entre dois ou mais interagentes, para atender a comunicações mais 

urgentes, e sim, situações conversacionais que são ignoradas/interrompidas em função de 

motivos desimportantes.  

    Mildred Montag tratava os personagens dos programas televisivos aos quais assistia 

como se fossem membros de sua própria família. Passava mais tempo com eles do que com 

seu marido, Guy, de carne e osso. Tal como Mildred, muitas pessoas dedicam a maior parte 

do seu tempo para as mídias sociais, e assim, não vivenciam uma existência plena, e sim 

uma existência fragmentada. Em Fahrenheit 451, Montag chega do trabalho uma noite e se 

depara com Mildred inconsciente devido a uma overdose de soníferos. Não é uma equipe 

de médicos que a socorre, e sim uma equipe de técnicos especializados neste tipo de 

“evento”, e que por sinal estão sempre com a agenda cheia. Os técnicos bombeiam e 

desintoxicam o sangue de Mildred, e conversam sobre ela (na frente de Guy) de modo 

bastante impessoal e insensível, entre fumegadas e baforadas de cigarro. Mildred é tratada 

como um objeto; é totalmente desumanizada e encarada apenas como mais um serviço.  

“E os homens com os cigarros em suas bocas retilíneas, os homens com 

os olhos de fumantes, pegaram sua carga de máquina e tubo, sua caixa de 

melancolia líquida e o lodo lento e escuro da coisa sem nome, e saíram 

pela porta.” 
9
  

    Não é fabulação afirmar que Mildred sentia-se inexoravelmente infeliz, por mais objetos 

de consumo e bens materiais que possuísse. Na tessitura social da contemporaneidade, 

existe uma miríade de Mildreds contaminada pela melancolia líquida. Segundo dados do 

site da BBC, estudos relacionados aos impactos negativos das redes sociais na vida das 

pessoas revelam que estas podem alimentar quadros de depressão, ansiedade, e insônia. 
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Podem ainda provocar estresse, sentimentos de preocupação, inquietude, baixa autoestima, 

pior desempenho acadêmico, além de dificuldades para se concentrar. Em relação à 

depressão, escreve a jornalista Jessica Brown da BBC Future: 

“Dois estudos envolvendo mais de 700 estudantes apontaram que 

sintomas de depressão, como baixo astral e sentimentos de desesperança e 

desvalorização, estavam ligados à qualidade das interações online. Os 

pesquisadores apontaram níveis mais elevados de sintomas depressivos 

entre aqueles que tinham mais interações negativas. Um estudo parecido, 

conduzido em 2016 e envolvendo 1.7 mil pessoas, indicou um risco três 

vezes maior de depressão e ansiedade entre as pessoas que mais usam 

plataformas de redes sociais. Os motivos para isso, sugerem os 

pesquisadores, incluem cyberbullying, ter uma visão distorcida da vida 

dos outros e a sensação de desperdício de tempo.” 
10

 

    O uso excessivo de redes sociais instiga uma necessidade constante de aprovação e 

aceitação social e alimenta uma crise de saúde mental entre os mais jovens – setor 

populacional mais vulnerável e suscetível – que pode levar a consequências gravíssimas. O 

adolescente britânico Danny Bowman, viciado em selfies, em 2014 tentou se suicidar por 

não conseguir tirar o autorretrato perfeito. Danny tinha 19 anos, considerava-se obcecado 

por redes sociais e passava 10 horas por dia realizando até 200 selfies. Atualmente, ele faz 

tratamento terapêutico para controlar o vício em tecnologia e tratar seu Transtorno 

Dismórfico Corporal – um tipo de preocupação exagerada com a aparência física. Em 

entrevista ao jornal britânico Daily Mirror, Danny disse: “Estava constantemente em busca 

da selfie perfeita. Quando percebi que não podia, queria morrer. Perdi meus amigos, minha 

educação, minha saúde e quase minha vida.” 
11

 

    Casos como o de Danny Bowman são extremos. “As redes sociais afetam as pessoas de 

maneiras diferentes, dependendo de condições pré-existentes e traços de personalidade.” 

(BROWN, J. 2018). Não se pretende vilanizar as redes sociais neste estudo, e sim apontar 

evidências de como elas reconfiguram as relações sociais e interpessoais, criam uma 

subversão de valores, levam a um esvaziamento mental e agem como fator de 

distanciamento entre as pessoas. Em 2016, numa praia da Argentina, um filhote de golfinho 

morreu ao ser excessivamente manipulado por banhistas atrás de uma selfie com o animal. 
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Apesar de alguns turistas alegarem que o golfinho já havia chegado morto à costa, segundo 

a Fundação Vida Silvestre Argentina, a causa de óbito foi de stress induzido e tempo fora 

da água. 
12

 Em 2017, numa galeria chamada 14h Factory, em Los Angeles, uma mulher 

derrubou uma obra de arte, gerando um efeito dominó que derrubou dez outras obras 

resultando num prejuízo de US$ 200 mil, com a intenção de tirar uma selfie. 
13

 Também em 

2017, o estudante Ygor Allan Matheus morreu em Sacramento (MG) ao cair de uma árvore 

enquanto tirava uma selfie. 
14

 Infelizmente, não são poucos os casos de pessoas que se 

acidentam fatalmente na tentativa de tirar um autorretrato. Pode-se argumentar que o 

ímpeto por postar fotos nas redes sociais alterou drasticamente o comportamento humano. 

    Fahrenheit 451 mostrou-se um tanto profético no que tange aos produtos tecnológicos; 

em média existem em cada lar mais televisões do que pessoas, tal como no lar de Montag. 

Quando as pessoas saem à rua, costumam inserir fones nos ouvidos – tal quais as rádio-

conchas. Uma das temáticas que permeia a narrativa é a de que por mais que os avanços 

tecnológicos permitam maiores possibilidades de conectividade, ainda assim há um 

distanciamento físico e afetivo entre as pessoas. “Todas as distâncias no espaço e no tempo 

estão encolhendo... no entanto a abolição frenética de todas as distâncias traz nenhuma 

proximidade.” (HEIDEGGER, 1992). Por mais desenvolvidas que fossem as máquinas dos 

técnicos que purificaram o sangue de Mildred, eles mostraram uma total falta de empatia 

com o próximo, inflamando uma reação negativa em Montag: “Ninguém se conhece. 

Estranhos vêm e te violam.” (BRADBURY, p.16). 

    Os meios de comunicação de massa – rádio, televisão, jornais, revistas, internet – são 

instrumentos da Indústria Cultural e agem como vectores na disseminação da cultura de 

massa, fomentando o processo de homogeneização e a alienação dos consumidores. Se 

pensarmos na Indústria Cultural como uma fábrica de ilusões, com um poder alienante, que 

propaga e perpetua uma ideologia podemos perceber um eco destas características nas redes 

sociais, por exemplo; nos perfis virtuais ilusórios que ostentam uma vida perfeita, na 
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alienação sofrida pelas pessoas que passam tempo demasiado online, na propagação de fake 

news, e na irradiação de ideologias que atuam sedando a sociedade.  

    O conceito de ‘aura’, do filósofo alemão Walter Benjamin, está ligado à 

reprodutibilidade técnica da obra de arte. Com o advento da fotografia, a arte se abriu à 

possibilidade de democratização. Benjamin, em seu texto A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica, comenta que por mais fiel que seja uma reprodução, jamais será 

igual à obra original. Isto é, a reprodução não captaria o “aqui e agora” da obra de arte. Nas 

palavras de Bráulio Santos Rabelo de Araújo, da Faculdade de Direito da USP:  

“O principal elemento do seu texto é a tese de a reprodutibilidade técnica 

provocar a superação do caráter aurático da obra. A autenticidade e 

unicidade dão lugar à existência serial e à natureza aberta e fragmentária 

da obra de arte.” 

    Apropriando-nos do conceito de Benjamin, podemos supor que há uma perda da aura, do 

“aqui e agora”, dessa substância localizada no espaço e no tempo no momento em que as 

pessoas desviam os olhares do mundo natural para se fixarem em suas telinhas. Não se 

experimenta plenamente uma viagem, um show, um passeio se se está constantemente 

filmando ou fotografando tudo pela lente do celular. Pode-se argumentar que as 

experiências perdem sua autenticidade. 

    Pode-se perceber, no livro de Bradbury, um discurso nietzschiano de valorização da 

natureza. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche inverteu o platonismo, colocando o mundo 

natural acima do mundo espiritual. A filosofia platônica preconiza que o espírito está acima 

do corpo – isto, para Nietzsche leva à tendência do homem de coisificar a natureza, e 

consequentemente este não sente remorso ao destruí-la. Nas palavras de Alfeu Trancoso, 

escritor da Revista Ecológico:  

“Nietzsche afirmava que o homem moderno se desnaturalizou e, portanto, 

se desencantou em demasia. A perda do contato com o natural tornou o 

ser humano impaciente. [Nietzsche] acreditava que uma bela caminhada 

matinal fazia mais bem para o corpo do que uma ingestão acentuada de 

remédios. O cheiro da terra molhada, o ar limpo e o silêncio das 

montanhas recobram nossa essência dionisíaca há muito sufocada pelo 

apolíneo racionalista.” 

    Clarisse McClellan introduz Montag para o mundo natural, fazendo-o despertar para a 

beleza e a magia da natureza. Enquanto Mildred personifica a apatia, Clarisse representa a 



inocência natural. Em sua obra Walden, Henry David Thoreau escreve: “Viva em cada 

estação conforme ela passa, beba a bebida, prove a fruta e resigne-se à influência da terra.”. 

Conclusão 

    A título de desenhar uma dialética, como já foi dito, este artigo não pretende demonizar 

as redes sociais ou propor que a sociedade abandone os meios tecnológicos e se mude para 

o meio do mato. Se por um lado Nietzsche aponta um mal-estar na civilização devido ao 

advento da Modernidade e a hipertrofia racional da consciência, Baudelaire afirma que a 

civilização nos salvou da barbárie natural, impedindo que se cometam assassinatos contra 

os Outros. A tecnologia permitiu enormes avanços benéficos à humanidade, como no 

campo da medicina, dos transportes, da energia, etc. As redes sociais trazem grandes 

benesses, como no caso da Primavera Árabe – em que as redes sociais atuaram como 

combustível para as revoluções no mundo árabe, dando voz ao movimento e o propagando. 

As mídias sociais permitem realizar uma conexão e localizar pessoas distantes, permitem o 

contato entre pessoas mais tímidas (que se sentem desconfortáveis no mundo desplugado), 

e em muitos casos aplacam a solidão. A nossa sugestão é que se faça um uso moderado das 

mídias. 

    Ao mesmo tempo em que ressoa uma cacofonia nas redes sociais, está presente nelas a 

polifonia; a pluralidade de vozes e a multiplicidade de pensamentos. No mundo de Montag, 

a experiência de pensar era suprimida, e a experiência de ler era proibida – fazendo dos 

indivíduos sonâmbulos letárgicos. Há que ter a conscientização de que a leitura é uma 

importante ferramenta na formação crítica da sociedade e na construção da sensibilidade 

humana. “A literatura é o sonho acordado da civilização. Talvez não haja equilíbrio social 

sem a literatura.” (CANDIDO, 2004, p. 112). Propomos um incentivo à desintoxicação 

digital, e a uma maior valorização da arte, cultura e da natureza. 

    “Onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens.” (HEINE, 

1823). Em Fahrenheit 451, o fogo representa o poder destrutivo, mas também representa o 

poder do saber, do calor, e da iluminação. Neste estudo, tentou-se elucidar um paralelo 

entre a sociedade distópica apresentada no livro e as redes sociais. Uma sociedade privada 

de literatura e viciada nos meios de comunicação de massa lança-se à escuridão.  
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