
Cândido, de Voltaire, 1759

A vida é um naufrágio, mas mesmo nos salva-vidas, não 
esquecer de cantar. 

Cândido, ou o optimismo, é um pequeno grande livro 
de aventuras, ou antes, uma paródia dos romances de 
aventuras, um conto filosófico destinado a diversão e também 
ensinamentos. Com mais de 260 anos, continua a ser uma 
leitura valiosa para qualquer idade.

Cândido é um jovem bom, bem-intencionado e ingénuo, como 
o seu nome desde logo nos avisa. Vive num castelo junto de 
nobres e com o tutor Pangloss, o sábio metafísico que acredita 
firmemente que, apesar das tragédias e misérias mil, este 
mundo em que vivemos, mesmo que não pareça, é o melhor dos 
mundos possíveis.

Por razões várias, tanto Cândido como Pangloss e todos os 
habitantes do castelo são expulsos do seu mundo seguro 
e harmonioso e lançados em viagens e peripécias onde só 
encontram desgraça e violências capazes de deitarem por terra 
qualquer ideia otimista.

Voltaire escreveu este livro ainda impressionado pelo terramoto 
de lisboa de 1755, que tinha acontecido pouco antes. Cândido e 
Pangloss viajam de barco até lisboa onde assistem ao terramoto 
e a um auto de fé, que era tudo o que lisboa tinha para mostrar 
nessa época. de terror em terror lá vão até às américas, 
regressam à europa, itália, Constantinopla,… em peripécias tais 
capazes de abater qualquer ideia otimista. Mas apesar de tudo o 
que o mundo lhes mostrou, as crenças sempre se mantêm mais 
fortes do que a realidade.  no fim, sempre se aprende bastante e 
a lição de vida com que Cândido nos brinda, ainda hoje nos pode 
servir perfeitamente.

Voltaire nasceu em Paris em 1694, onde morreu em 1778. 
aristocrata com estudos e grande erudição, falando várias 
línguas vivas e mortas. escritor, ensaísta, dramaturgo, filósofo, 
um homem que defendeu todas as liberdades civis, religiosas, 
económicas e políticas. a grande figura do iluminismo.


