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Androides sonham com ovelhas elétricas wikipedia

1968 romance de Philip K. Dick para outros fins, ver (repudiar). Androides sonham com uma ovelha elétrica? Capa da primeira edição do hardbackAuthorPhilip K. DickCountryUnited StatesLanguageEnglishGenreScience Fiction, ficção filosóficaPublisherDoubledayPublicação data1968Media typePrint (paperback)
Páginas210OCLC34818133Depois por Blade Runner 2: The Edge of Man Lee Androids Dream Electric Sheep? (Retitled Blade Runner: Do Androids Dream of Electric Sheep? em algumas edições impressas posteriores) é um romance de ficção científica do escritor americano Philip K. Dick, publicado pela primeira vez
em 1968. O romance se passa em São Francisco pós-apocalíptico, onde a vida da Terra foi severamente danificada por uma guerra nuclear global, deixando a maioria das espécies animais ameaçadas ou extintas. A trama principal segue Rick Deckard, um caçador de recompensas que é encarregado de se aposentar
(ou seja, assassinar) seis androides modelo Nexus-6 fugitivos, enquanto a trama secundária segue John Isidore, um homem sub-classificado ir que ajuda androides fugitivos. O livro serviu como base principal para o filme Blade Runner de 1982, e muitos elementos e temas dele foram usados na sequência deste filme
de 2017, Blade Runner 2049. Instalação sumária em 1992 (2021 em edições posteriores) após uma guerra global devastadora chamada Terminus da Segunda Guerra Mundial, a atmosfera da Terra radioativamente contaminada leva as Nações Unidas a incentivar a emigração em massa para colônias extraterrestres
para preservar a integridade genética da humanidade. A mudança da Terra vem com o estímulo de androides pessoais livres: os servos dos robôs são idênticos aos humanos. A Associação Rosen produz androides em uma colônia em Marte, mas alguns androides se levantam violentamente e fogem para a Terra,
onde esperam passar despercebidos. Portanto, os departamentos de polícia dos EUA e da União Soviética permanecem vigilantes, enquanto os oficiais de plantão estão à procura de cabeças. Na Terra, a posse de animais vivos reais tornou-se um símbolo de status da moda, tanto porque a extinção em massa tornou
os animais genuínos raros quanto por causa do impulso cultural que acompanha por maior empatia. No entanto, as pessoas pobres só podem pagar um tipo realista de robô imitando animais vivos. Rick Deckard, por exemplo, é dono de uma ovelha elétrica de cara preta. A tendência de aumentar a empatia
inadvertidamente motivou uma nova religião tecnológica chamada Mercerismo, que usa caixas de empatia para vincular os usuários simultaneamente à realidade virtual do sofrimento coletivo centrado em um personagem mártir, Wilbur Mercer, que sempre sobe uma colina, sendo atingido pelo barulho das pedras.
Adquirir animais de estimação de alto status e vincular-se a caixas de simpatia parece ser as duas únicas formas de caráter na história à realização existencial. Além das caixas de empatia, os residentes do mundo fictício do futuro do romance usam penfield mood organs para afinar seu humor de acordo com o alcance
dinâmico disponível Sinopse de Rick Deckard, um caçador de recompensas do Departamento de Polícia de São Francisco, é designado para aposentar (matar) seis androides do novo e altamente inteligente modelo Nexus-6, que recentemente fugiu de Marte e foi para a Terra. Estes androides são feitos de matéria
orgânica tão semelhante à matéria humana que apenas a análise da medula óssea pode provar independentemente a diferença, tornando-os difíceis de detectar, mas Deckard espera ganhar dinheiro suficiente para comprar um animal vivo para substituir suas ovelhas elétricas solitárias. Deckard visita a sede da
Associação Rosen em Seattle para confirmar a precisão do último teste de empatia (para economizar tempo na identificação de androides anônimos, vários testes de personalidade de estilo foram desenvolvidos). Deckard suspeita que o teste pode não ser capaz de distinguir os últimos modelos Nexus-6 de humanos
genuínos, e isso parece dar um falso positivo para sua proprietária em Seattle, Rachel Rosen, o que significa que a polícia potencialmente executará pessoas. Rosen Association tenta chantagear Deckard para fazê-lo desistir do caso, mas Deckard recheca Rachael e determina que Rachael é, de fato, um androide, o
que ela eventualmente admite. Deckard logo encontra um contato da polícia soviética, que acaba por ser um dos Nexus-6 renegados disfarçados. Deckard mata um androide e depois voa para matar seu próximo alvo: um androide vivendo disfarçado como um cantor de ópera. Encontrando-se nos bastidores, Deckard
tenta vender um teste de simpatia, mas ela chama a polícia. Sem reconhecer Deckard como um caçador de recompensas, eles o prendem e o detêm em uma delegacia de polícia que ele nunca ouviu falar, cheio de oficiais que ele está surpreso que ele nunca conheceu. Um oficial chamado Garland acusa o próprio
Deckard de ser um androide com memórias implantadas. Após uma série de revelações misteriosas na estação, Deckard pondera as questões éticas e filosóficas que sua linha de trabalho levanta sobre inteligência androide, empatia e o que significa ser humano. Garland, apontando uma arma laser para Deckard,
então revela que toda a estação é uma farsa, alegando que tanto ele quanto Phil Resch, um residente do caçador de recompensas da estação, são androides. Resch atira na cabeça de Garland, fugindo com Deckard de volta para o cantor de ópera, a quem Resch mata a sangue frio quando ela sugere que ele pode
ser um androide. Desesperado para descobrir a verdade, Resch pede a Deckard que use um teste de empatia que confirme que ele é realmente humano, e então Deckard verifica a si mesmo, descobrindo que ele tem um senso de empatia por alguns androides. Deckard compra a sua esposa Irã um bode núbio
genuíno com dinheiro da recompensa. Seu supervisor então insiste que ele visite um prédio abandonado onde os três fugitivos androides restantes estão escondidos. visão do profeta como Mercer confusamente dizendo-lhe para perseguir, apesar da imoralidade da missão, Deckard Deckard sobre Rachael Rosen
novamente, uma vez que seu conhecimento da psicologia do androide pode ajudar sua investigação. Rachel se recusa a ajudar, mas relutantemente concorda em se encontrar com Deckard no hotel em troca do fato de que ele desistirá do caso. No hotel, ela diz que um dos androides fugitivos é o mesmo modelo que
ela mesma, o que significa que ele terá que derrubar um androide que se parece com ela. Rachel convence Deckard a fazer sexo, depois disso eles confessam um ao outro apaixonados. No entanto, ela revela que dormiu com muitos caçadores de recompensas, sendo programada para fazê-lo para dissuadi-los de
suas missões. Ele ameaça matá-la, mas a prende no último momento. Ele vai para um prédio abandonado. Enquanto isso, os três fugitivos nexus-6 restantes planejam como podem enganar Deckard. O único morador do prédio, John R. Isidore, radioativo danificado e intelectualmente abaixo da média, tenta fazer
amizade com eles, mas fica chocado quando eles brutalmente torturam e mutilam uma aranha rara que ele encontrou. Todos assistem a um programa de televisão que é uma prova definitiva de que toda teologia do Mercerismo é uma farsa. Deckard entra no prédio, experimentando o estranho e sobrenatural
pressentimento de Mercer, notificando-o da emboscada. Desde que o atacam primeiro, Deckard é legalmente justificado como ele derruba todos os três androides sem checá-los com antecedência. Isidore está devastado, e Deckard é logo recompensado por um número recorde de mortes nexus-6 em um dia. Quando
Deckard volta para casa, ele descobre que o Irã está de luto porque Rachel Rosen chegou quando ele se foi e matou sua cabra. Deckard vai para uma região desabitada e destruída de Oregon para pensar. Ele sobe uma colina e sofre de queda de pedras, e percebe que esta experiência é terrivelmente semelhante ao
martírio de Mercer. Ele abruptamente se depara com o que ele pensa ser um sapo real (o animal é considerado extinto), mas quando ele volta para casa com ele, sua esposa descobre que é apenas um robô. Influenciado e inspirado na escrita deste romance, Dick foi inspirado - como sua escrita era em geral - pela
escrita de L. Ron Hubbard. O romance Medo, de Hubbard, publicado pela primeira vez em 1940, quando Dick era criança, foi uma história de terror entregue de uma maneira que o leitor, como o personagem principal, se sente desarticulado da própria realidade. Stephen King descreveu Fear como um conto clássico de
ameaça e horror assustadores e surreais. Dick consegue capturar o sentimento surreal do leitor em androides, então pode ser difícil dizer o que realmente está acontecendo. Dick também imita deliberadamente o noir de estilos de ficção da cena de entrega, um investigador fervido lidando friamente com um mundo
cruel cheio de corrupção e estupidez. Outra influência sobre Dick foi o autor Theodore Sturgeon, autor de More Than a Man, história humana, dividida em diferentes níveis, um deles controlava o outro o outro Significa. Alguns anos após a publicação do Do Androids Dream of Electric Sheep?, o autor falou sobre as
criações vivas do homem na famosa fala de 1972: Android and Man: Our Environment - e quero dizer nosso mundo artificial de máquinas, estruturas artificiais, computadores, sistemas eletrônicos, componentes homeostáticos interconectados - tudo isso está começando a cada vez mais possuir o que psicólogos sérios
temem em seu entorno Animação. Em um sentido muito real, nosso ambiente se torna vivo, ou pelo menos quase-vivo, e, portanto, é especificamente e fundamentalmente semelhante a nós mesmos... Em vez de aprender sobre nós mesmos estudando nossos projetos, talvez devêssemos tentar entender o que nossos
projetos estão tramando, olhando para o que nós mesmos somos até 7 No romance, antagonistas androides são realmente mais eficazes do que o herói humano, intencionalmente. Eles são um espelho mantido diante das ações humanas, contrastam com a cultura, perdendo sua humanidade. Os Androids sonham
com ovelhas elétricas? influenciou gerações de escritores da SF, tornando-se o documento fundamental da nova onda do movimento sci-fi, bem como o modelo principal para seus herdeiros cyberpunk. Isso influenciou outros gêneros, como o SF-metal de artistas como Rob zombie e Powerman 5000. Adaptação de
The Movie Home Article: Blade Runner Hampton Fancher e David Peoples escreveram uma adaptação cinematográfica gratuita que se tornou o filme Blade Runner, lançado em 1982, com vários personagens do romance. O diretor do filme, Ridley Scott. Após o sucesso internacional do filme, o nome Blade Runner foi
aceito para algumas edições posteriores do romance, embora o termo em si não tenha sido usado no original. Rádio Como parte de suas visões perigosas da série distópica em 2014, a BBC Radio 4 transmitiu uma adaptação em duas partes do romance. Produzido e dirigido por Sasha Yevtushenko a partir da
adaptação de Jonathan Holloway. Estrelando James Purefoy como Rick Deckard e Jessica Raine como Rachel Rosen. Os episódios foram exibidos originalmente no domingo, 15 de junho e 22 de junho de 2014. O audiolivro Roman foi lançado como audiolivro pelo menos duas vezes. A versão foi lançada em 1994
com Matthew Modine e Calista Flockhart. O novo audiobook foi lançado em 2007 pela Random House Audio para coincidir com o lançamento de Blade Runner: The Final Cut. Esta versão, lida por Scott Brick, não é encurtada e dura cerca de 9,5 horas por oito dias compactos. Esta versão é tie-in usando Blade Runner:
The Ultimate Cut Movie Poster e Blade Runner título. The Theatre Stage Adaptation of the Book, escrito por Edward Einhorn, funcionou de 18 de novembro a 10 de dezembro de 2010 no 3LD Art's Technology Center em Nova York e estreou na Costa Oeste em 13 de setembro de 2013, tocando até 10 de outubro na
Sacred Fools Theatre Company em Nova York. BOOM Comics! Os estúdios publicaram uma série limitada de quadrinhos de 24 edições baseada no Androids Dream Electric Sheep de Lee? contendo o texto completo do romance e ilustrado pelo artista Tony Parker. O comediante recebeu uma indicação para Melhor
Série Nova do Eisner Awards de 2010. Em maio de 2010, BOOM! Os estúdios começaram a serializar oito episódios da legenda prequel Dust in The Dust, escrita por Chris Roberson e desenhada por Robert Adler. A ação ocorre nos primeiros dias após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sequências Três romances
projetados para continuar ambos Lee Androids Dream Electric Sheep? e Blade Runner foram publicados: Blade Runner 2: The Edge of man (1995) Blade Runner 3: Replicant Night (1996) Blade Runner 4: Eye and Talon (2000) Essas sequências oficiais e autorizadas foram escritas pelo amigo de Dick, K. W. Jeter. Eles
continuam a história de Rick Deckard e tentam conciliar muitas das diferenças entre o romance e o filme de 1982. Recepção crítica Crítica Lee Androids Dream Electric Sheep? foi ofuscada pela popularidade de sua adaptação cinematográfica de 1982, Blade Runner. Dos críticos que se concentram no romance, alguns
se aninham principalmente na história da obra corporal de Philip K. Dick. Em particular, a este respeito, o discurso de Dick de 1972 O Homem e o Android é citado. Jill Galvan chama a atenção para a correspondência entre a representação de Dick de um ambiente narrativo distópico, contaminado e artificial e a
descrição de Dick do ambiente cada vez mais artificial e potencialmente inteligente ou quase-vivo de seu presente. Resumindo o discurso de Dick, Galvan argumenta: Na verdade, reconhecendo como a tecnologia invadiu nossa compreensão da vida, podemos chegar a um alinhamento completo com as tecnologias que
produzimos (414). Como um bildungsroman da era cibernética, Galvan argumenta, os androides sonham com ovelhas elétricas? segue a adoção gradual de uma nova realidade por uma pessoa. Christopher Palmer destaca o discurso de Dick para chamar a atenção para o risco cada vez mais perigoso de que as
pessoas serão mecânicas. Os androides ameaçam diminuir o que torna a vida valiosa, mas prometem expandi-la ou reinventá-la, assim como alienígenas e deuses. Gregg Rickman cita outro romance de pau, anterior e menos conhecido, que também é sobre androides, We Can Build You, alegando que Lee Androids
sonham com uma ovelha elétrica? pode ser lido como uma sequência. Em uma saída da tendência entre a maioria dos críticos para explorar o romance em relação a outros textos de Dick, Klaus Benesch '23 revisou Se Androids Dream Electric Sheep? principalmente em conexão com o ensaio de Yuak Lakan no palco
espelho. Lá, Lacan argumenta que a formação e autoconfiança depende da construção de outra através das imagens, começando pelo duplo como visto no espelho. Os androides, argumenta Benesch, executam uma função dupla semelhante a uma imagem espelhada de si mesmos, mas eles fazem isso em uma
escala social e não individual. Assim, a preocupação humana com androides expressa incerteza na identidade humana e na sociedade. Benesch conta com o 24º foco corporal de Kathleen Woodward para ilustrar uma forma de ansiedade humana sobre os outros androides. Woodward argumenta que disputas sobre
diferenças entre uma pessoa e uma máquina geralmente não reconhecem a presença de um corpo. Se as máquinas são invariavelmente rebuscadas como próteses tecnológicas, que são projetadas para melhorar as habilidades físicas do corpo, elas também são construídas, de acordo com essa lógica, para superar o
ser humano na esfera da fisicalidade em geral. Prêmios e Prêmios 1968 - Nebula Award 1998 - Locus Poll Award, o melhor romance de todos os tempos até 1990 (Lugar: 51) Veja também o Portal do Romance dos anos 1960 do portal Biorobotics Links: Essa mudança tenta neutralizar o problema comum às histórias
futuras próximas onde a passagem do tempo ultrapassa o período em que a história é ambientada; para uma lista de outras obras que foram vítimas desse fenômeno, veja uma lista de histórias ambientada no futuro no passado. Chris Beckett. Corpo de humor de Penfield em Do Androids Dream of Electric Sheep?.
Tor. Recebido em 8 de julho de 2020. O QUE INSPIROU PHILIP K. DICK A ESCREVER SE ANDROIDES SONHAM COM OVELHAS ELÉTRICAS? Como aconteceu, a escrita de Philip K. Dick não foi menos influenciada pelo trabalho do Sr. Hubbard. Em uma carta a Peter Fitting, escrita em 11 de junho de 1970, Dick
escreveu: O que eu escrevo é na verdade fantasia psicológica, sob as ordens do medo de L. Ron Hubbard, que me impressionou muito, e ainda o faz. Sem medo, eu nunca teria descoberto o que estava fazendo. George W. Beahm (1998). Stephen King de A a I: Uma Enciclopédia de Sua Vida e Trabalho. Editora
Andrews McMill. página 74. medo l ron hubbard Stephen King. - Androides sonham com uma ovelha elétrica? Por Philip K. Dick - crítica - O material fonte de Blade Runner diz mais sobre política moderna do que o filme faz do Android e Da Escrita Humana um coletivo pós-humano em Androids Dream Electric Sheep
de Philip K. Dick Lee? Sammon, Paul M. Futuro noir: Fazendo um Blade Runner. Londres: Orion Media. 318-329. ISBN 0-06-105314-7. BBC Radio 4 - Visões Perigosas, Androids Dream Electric Sheep?, Episódio 2. bbc.co.uk BBC Radio 4. 28 de junho de 2014. Recebido em 11 de maio de 2015. The Blade Runner
(Movie-Tie-In Edition) de Philip K. Dick - Unabridged Compact Disc Random House, 27 de novembro de 2007, ISBN 978-0-7393-4275-6 (0-7393-4275-4). Androides sonham com ovelhas elétricas? Companhia de Teatro Sem título #61. Recebido em 1º de janeiro de 2014. Androides sonham com ovelhas elétricas?
Companhia de teatro Sacred Fools. Recebido em 1º de janeiro de 2014. Comunicado de imprensa de Philip K. Dick - BOOM! ANDROIDES SONHAM COM OVELHAS ELÉTRICAS? Arquivo 20 de setembro de 2012, em Wayback Machine e Heller, Jason (9 de abril de 2010). Os indicados para o Prêmio Eisner foram
anunciados. Club A.V. recebeu 24 de julho de 2013. Langshaw, Mark. Boom! expande-se para Blade Runner do Universo. Espião digital. Boom! O estúdio publica a prequela Electric Sheep. Tyrell-corporation.pp.se. recebido em 24 de julho de 2013. Jeter, C.W. Bibliografia Consolidada: C.W. Jeter. Jill Galvan (1997).
Entrando no Coletivo carteiro: Philip K. Dick Faz Androids Sonhar Ovelha Elétrica?. Pesquisa de ficção científica. 24 (3): 413–429. Palmer, Christopher( 2003). Philip K. Dick: A Excitação e o Terror do Pós-Moderno. Liverpool: University of Liverpool Press. página 259. b Palmer, Christopher ( 2003). Philip K. Dick: A
Excitação e o Terror do Pós-Moderno. Liverpool: University of Liverpool Press. página 225. Rickman, Gregg. Que tipo de doença é essa?: Esquizofrenia e podemos construir você. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 143-157. - Benesch, Klaus( 1999). Tecnologia, arte e o corpo cibernético: Cyborg como Cultural
Outros em Fritz Lang em Metrópolis e Philip K. Dick U Androids Dream Electric Sheep?. Estudos amerikastudien/americanos. 44 (3 Corpo/Art): 379-392. Woodward, Kathleen( 1997). Emoções protéticas. Em Hoffman, Gerhard (No pós-modernista Gerhard (Inedelberg: Alfred Hornung. p. 391. vencedores do prêmio de
1968 e indicados. ISBN 0-345-40447-5. Publicado pela primeira vez em Philip K. Dick: The Electric Shepherd, Norstrilla Press. Roger (1975). Introdução a Scott, Ridley (1982). Blade Runner. Os Irmãos Warner. O software de poupança de ovelhas elétricas é um tributo aos androides sonhar em ovelhas elétricas?.
Androides sonham com uma ovelha elétrica? em Worlds Without End de Philip K. Dick, Little Black Box, 1964 - uma história que retrata as origens dos Mercerismos, publicada quatro anos antes de The Androids Dream of Electric Sheep? Críticas a Benesch, Klaus (1999). Tecnologia, arte e o corpo cibernético: Cyborg
como um outro cultural na metrópole Fritz Langa e Philip K. Dick Lee Androids Dream Electric Sheep. Estudos amerikastudien/americanos. 44 (3): 379–392. JSTOR 41157479. Butler, Andrew M. (1991). Realidade vs. Transienence: O Exame dos Androides De Philip K. Dick Lee Dream Electric Sheep? e Blade Runner
de Ridley Scott. Em Merrifield, Jeff (Philip K. Dick: Celebration). Epping Forest College, Loughton: Conexões. Gallo, Domenico( 2002). Avvampando gli angeli caddero: Blade Runner, Philip K. Dick e il cyberpunk. Bertetti; (eds.). Lo sguardo degli angeli: Intorno e oltre Blade Runner (em italiano). Massa e Immagin. 206-
218. ISBN 88-8382-075-4. Jill Galvan (1997). Entrando no coletivo pós-humano em Philip K. Dick os Androides sonham com ovelhas elétricas? Pesquisa de ficção científica. 24 (3): 413–429. JSTOR 4240644. McCarthy, Patrick A. (1999-2000). Androides sonham com flautas mágicas? Paradoxo. 5 (13–14): 344–352.
Niv, Tal (2014). O retorno de uma criação aterrorizante e milagrosa sobre nosso futuro e nosso presente. Haaretz. Não, não, não, não, não, não. Análise Crítica da edição de 2014 da Lee Androids Dream Electric Sheep? Links Externos Lee Androids Lista de títulos da Dream Electric Sheep no banco de dados de ficção
especulativa da Internet Lee Androids Dream Electric Sheep? A lista de livros online é uma galeria de publicação e capa de história completa originária de
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