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RESUMO 

 

O presente trabalho procura compreender como a obra 1984, do autor George Orwell, se 

relaciona com a comunicação, verificando ainda, suas relações sociopolíticas e seu contexto 

histórico. Unindo a arte, a política e a comunicação, busca-se obter uma nova interpretação da 

obra que, escrita em 1948, é mundialmente conhecida pelas características distópicas e pelas 

suas críticas ideológicas. Utilizando trechos do livro, realiza-se a análise de conteúdo, 

buscando identificar os elementos que se relacionam com a comunicação através de estudos 

da época em que o livro fora escrito (Teoria Hipodérmica e Indústria Cultural), além de 

aspectos ideológicos presentes na ficção.  

 

Palavras-chave: George Orwell; 1984; Teorias da Comunicação; Ideologia; Indústria Cultural; 

Teoria Hipodérmica. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand how the book 1984, written by George Orwell, is related 

with the communication, also verifying its sociopolitical relations and its historical context. 

Connecting art, politics and communication, the search seeks to gain a new interpretation of 

the book which, written in 1948, is worldwide known by the dystopian characteristics and its 

ideological criticisms. Using passages of the book, a content analysis is made, seeking 

identify the elements related to communication through the studies realized during the period 

that 1984 was written (Hypodermic Needle Theory and Culture Industry), as well as the  

ideological aspects presents in the fiction. 

 

Keywords: George Orwell; 1984; Communication Theories; Ideology; Culture Industry; 

Hypodermic Needle Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra propaganda vem do latim “propagare”, que tem como significado, segundo 

Sant’Anna (2002, p.79), “aquilo que precisa ser espalhado”. A troca de informações com a 

finalidade de divulgação, por meio verbal e não verbal, sempre esteve presente na história, de 

uma maneira ou de outra, fazendo parte da vida das pessoas em todas as culturas do mundo.  

É possível observar a real necessidade de “difundir” as informações, mesmo em 

épocas que a propagação de notícias era feita de maneira mais lenta, ao contrário do que 

vemos hoje, uma época na qual o fluxo constante de conhecimento é oferecido pela tecnologia 

e pela globalização. Quando se une a vontade de espalhar notícias, isto passa a ter possíveis 

consequências, caso tal ação vá contra a política preponderante de determinado período. O 

exercício da liberdade de expressão passa, então, a ser até mesmo perigoso, já que, muitas 

vezes, os ideais apresentados ao público ocorriam principalmente através de manifestações 

artísticas.  

Desde os primórdios das civilizações, o ato da política pode ser observado 

principalmente em associação com a arte, tal como literatura, teatro e pintura, e esta ligação 

também passa a ser um meio de comunicação com a massa
1
, espalhando ideologias, sejam 

elas por pensamento autônomo do autor ou em conjunto com determinada liderança política. 

De acordo com Chaia (2007), a Grécia costumava implementar em seus teatros o próprio 

cotidiano da polis, aliando o povo acerca de revelações de sua existência, unindo assim, de 

forma sutil, a arte do drama teatral e a política.  

Pode-se ressaltar, a partir disso, que esta união de arte e política não é fato somente 

ocorrido em tragédias gregas e outras peças produzidas na época, como comédias, já que é 

possível observar ao longo da história, até chegarmos a presente época, autores, pintores, 

escultores e artistas que, em seu geral, fizeram esta união.  

 

 

 

 

                                                      
1
 Massa. O termo descreve um vasto, mas amorfo conjunto de indivíduos com comportamentos semelhantes, sob 

influência externa, e que são vistos pelos seus possíveis manipuladores como desprovidos de identidade própria, 

formas de organização ou de poder, autonomia, integridade ou determinação pessoal. Representa uma visão da 

audiência dos media [sic] (MCQUAIL, 2003, p. 506). 
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Política e arte são áreas que se diferenciam essencialmente, mas também se 

entrecruzam ao atingirem as mais diferentes dimensões da atividade humana, 

suprindo necessidades e impulsionadas pela invenção do novo (CHAIA, 2007, p.14).  

 

Dessa forma, a política e a arte podem se complementar, assim como, ainda de acordo 

com Chaia (2007, p. 14), “a arte pode se opor a política ou prestar-se a ela”, o contexto das 

situações é que irá demonstrar cada caso. Através do passar dos séculos, com as 

transformações da cultura e da sociedade, ao longo de novas descobertas, guerras e 

revoluções, a política e a arte sempre existiram. 

Ao realizar uma análise da história do século XX, percebe-se que, logo em seu 

princípio, entre as mudanças referentes à sociedade e às transformações que tomavam forma 

no cotidiano, as revoluções de cunho político já se faziam presentes. Problemas não 

resolvidos do século XIX foram fatores determinantes para o estopim da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), a Revolução Russa faz sua aparição em meados de (1917), 

inaugurando a entrada do socialismo no mundo com Lênin e os Bolcheviques.  

 
A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma 

resposta ao perigo, na verdade à realidade, da revolução social e do poder operário 

em geral, e à Revolução de Outubro e ao leninismo em particular. Sem esses, não 

teria havido fascismo algum (HOBSBAWM, 1995, p. 127). 

 

As ideologias presentes no mundo, em tal época, manifestaram-se em forma de 

combates provenientes de revoluções e guerras. Num espaço de tempo relativamente curto, 

houve uma divisão dos países com ideologias de esquerda e os de direita. O descontentamento 

por parte da Alemanha acerca do Tratado de Versalhes dá início à Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), que é então marcada pelo totalitarismo de Adolf Hitler, além do massacre de 

civis por parte dos Aliados e do Eixo. 

 
A diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias do passado está 

no uso do terror não como meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, 

mas como instrumento corriqueiro para governar as massas perfeitamente 

obedientes. O terror, como o conhecemos hoje, ataca sem provocação preliminar, e 

suas vitimas são inocentes até mesmo do ponto de vista do perseguidor. Esse foi o 

caso da Alemanha Nazista, quando a campanha de terror foi dirigida contra os 

judeus, isto é, contra pessoas cujas características comuns eram aleatórias e 

independentes da conduta individual específica (ARENDT, 1989, p. 26). 

 

As estratégias para conquistaram seus objetivos, por parte dessas ditaduras, fazem 

parte de uma gama de motivos ideológicos por muitas vezes injustificáveis (como é o caso do 

Nazismo em relação aos judeus). Se vistas a partir de determinado ângulo, suas táticas de 

comunicação e campanhas direcionadas à população corroboram, em parte, seu sucesso 

político.  
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O período pós-guerra seria então marcado por outro conflito. Dessa vez, a promessa de 

uma guerra aparentemente iminente, tendo como protagonistas as “superpotências que 

emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada ‘Guerra Fria’” (HOBSBAWM, 1995, p. 

223), de um lado, o capitalismo dos Estados Unidos e de outro o socialismo da União 

Soviética. 

Em meio a esses conflitos, ainda na primeira metade do século XX, surge o escritor 

George Orwell, com obras de forte crítica aos regimes totalitários, como A Revolução dos 

Bichos, uma crítica escancarada ao período Stalinista vivido na União Soviética, e 1984 

(1948), livro que critica o regime totalitário e a minimização do indivíduo como um simples 

“peão” para servir ao estado. Desta forma, compreendendo o cenário mundial durante a 

concepção das obras e pensamentos de George Orwell e suas obras em si, pode-se observar os 

elementos da comunicação presentes em seu conteúdo e a própria união da política e arte. 

Assim, a obra 1984 torna-se uma obra que reflete o contexto sociopolítico da época 

em que foi escrita, reunindo a imaginação do autor com sua interpretação criativa e distópica 

do totalitarismo, da sociedade, da comunicação e do mundo. Portanto, a questão problema 

desta pesquisa é: como o livro 1984, de George Orwell, se relaciona com a comunicação? 

Através disso, objetiva-se estudar a obra 1984, analisando os aspectos relacionados às 

teorias da comunicação presentes em seu contexto histórico. Corroborando tal objetivo geral, 

busca-se, ainda, realizar uma apresentação da obra do escritor George Orwell associada à 

conjuntura da época (1925-1950), estudando as teorias da comunicação predominantes entre 

esse período e verificar suas relações sociopolíticas, além de realizar uma análise de conteúdo 

da obra 1984. 

Justifica-se a relevância deste projeto através da própria compreensão da comunicação 

e sua história. Para ver e entender as transformações do hoje, com clareza, é necessário 

analisar o ontem. A publicidade não percorre um caminho solitário, existe, junto dela, 

centenas de anos de progresso da comunicação, livros, romancistas, pensadores, filósofos, 

fatos históricos e muitos outros detalhes que transformaram e evoluíram o mundo e a própria 

sociedade e sua cultura. Para o campo acadêmico, torna-se importante a compreensão teórica 

da comunicação refletida na literatura, e consequentemente, na sociedade. 

A comunicação e a publicidade estão neste fluxo de mudanças constantes, acarretadas 

pela sociedade, tecnologia e o mundo, se adaptando dia após dia com novidades que surgem 

no mercado e com culturas que se modificam. Nessa velocidade de ideias, o caminho 

percorrido se forma por elementos além de teorias propostas, mas também por fatos históricos 
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e expressões artísticas. Assim, compreendendo melhor este caminho, há o melhor 

entendimento da comunicação e publicidade como um todo. 

No decorrer da história, sempre houve épocas, impérios, pessoas que se destacaram 

por alguma razão significativa para o contexto de cada época. Singer (1972), citado por 

Hobsbawm (1995), declara que 1914 inaugura a era do massacre. Guerras, revoluções e 

mortes não poderiam passar sem deixar profundas consequências sociais, políticas e 

econômicas no mundo todo, se tornando um divisor de águas na história contemporânea.  

A escrita é o próprio nascimento do conceito da história. Antes disso, a pré-história era 

marcada por desenhos rupestres, que serviam de comunicação. Sendo assim, a forma verbal 

da escrita possui a literatura como uma das mais importantes formas de comunicação, 

evoluindo através dos tempos e acompanhando os fatos da época em que são escritas ou 

muitas vezes realizando obras que vão além do pensamento ordinário, cruzando barreiras 

sociais, políticas e culturais. George Orwell estava inserido nesse meio, entre outros autores 

com a capacidade de imaginação que fugia ao comum, podendo citar, aqui, Aldous Huxley, 

que também criou uma sociedade distópica em sua obra Admirável Mundo Novo; e Júlio 

Verne, que já mencionava avanços científicos em seus livros antes desses aparecerem, de fato, 

no mundo. 

No que diz respeito à política, foram-se criando teorias e definindo-se conceitos acerca 

de ideologias, que, de acordo com Karl Marx, citado por Althusser (1983, p. 81), “é um 

sistema de ideias, de representações que domina o espírito de um homem ou de um grupo 

social”. Seu pensamento deu origem, entre grandes outros estudos e influências, à Escola de 

Frankfurt, que inaugura o estudo da Teoria Crítica, investigando produções midiáticas como 

produtos da era capitalista. 

Desta forma, pode-se observar que todo o contexto da primeira metade do século XX 

se tornou um marco para a política e sociedade, refletindo na arte toda sua magnitude. Pode-se 

perceber na trajetória de obras do autor George Orwell, principalmente as ficcionais, além de 

elementos dos estudos acadêmicos como os da teoria da comunicação, um retrato diferenciado 

do que se apresenta ao mundo ao longo de sua vivência durante a Guerra e pós Segunda 

Guerra Mundial.  

A escolha do período para o presente trabalho se deu justamente pela importância 

representada, já que os anos entre 1925 e 1950 mostram os períodos em que o mundo estava 

fragilizado pelas consequências da Primeira Guerra Mundial e vivendo a Segunda Guerra 

Mundial, com a fome da população, falta de empregos até instabilidade política, que se 

acentua com a Guerra Fria. 
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Além de falar abertamente sobre o contexto da Europa e do mundo e criticar 

ideologias, George Orwell e sua obra podem ser vistos como uma importância para a política, 

história e a comunicação, visto que, na temática do seu livro 1984, o qual será utilizado como 

referência nesta pesquisa, possui características destes três elementos combinados, 

demonstrando um melhor entendimento da forma de expressão e comunicação acerca da 

política da época, pelas suas ideologias representantes e pela visão da sociedade. 

Nos próximos capítulos, serão abordados os temas e autores utilizados para a 

realização dos objetivos propostos, os quais terão como foco a comunicação, política e 

literatura, o autor e sua obra, mostrando detalhes sobre a mesma e sua importância em união 

aos fatos históricos que ocorriam concomitantemente. Da mesma forma, as teorias da 

comunicação serão mostradas, demonstrando a amplitude da obra do autor não somente em 

esfera política e histórica, mas também como influências comunicacionais. Em seguida, a 

metodologia utilizada para a realização do trabalho, análise do livro 1984, considerações 

finais, e, por último, encontram-se as referências bibliográficas. 
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2 GEORGE ORWELL: POLÍTICA, LITERATURA E HISTÓRIA 

 

A literatura de George Orwell é hoje considerada uma das mais influentes do século 

XX, tal como o próprio autor. Sua obra, escrita em momentos de transformações históricas, 

descrevendo as mudanças ocorridas na sociedade do início do século XX, além de períodos 

entre a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, incluindo sua participação na Guerra Civil 

Espanhola, marcaram estas épocas, fazendo sátiras e críticas a ideologias e a própria política 

como um todo, principalmente na época entre 1945 e 1950, momento em que seu trabalho 

mais marcante e influente, a obra 1984, a qual dá a base para o presente trabalho, foi escrito.  

Tal período marca consequências profundas deixadas por revoluções e guerras ao 

longo da primeira metade do século, tendo a Guerra Fria como desfecho do final da primeira 

metade do século, além de novos pensamentos e comportamentos da sociedade, que se 

modificam intensamente. 

 
Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de 

imediato, ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois “campos” 

marcadamente divididos. Os governos da unidade antifascista que tinham acabado 

com a guerra na Europa (exceto, significativamente, os três principais Estados 

beligerantes, URSS, EUA e Grã-Bretanha) dividiram-se em regimes pró-comunistas 

e anticomunistas homogêneos em 1947-8 (HOBSBAWM, 1998, p. 235). 

 

Tais fatos e características, tanto da Guerra Fria quanto dos conflitos armados que 

antecederam a mesma, são o cerne de grande parte da obra do autor, retratando de uma 

maneira singular e criativa, principalmente quando se diz respeito às suas obras ficcionais, 

suas opiniões acerca de regimes totalitários e transformações pelas quais a sociedade e cultura 

passavam na primeira metade do século XX. 

De acordo com Polito (2006), George Orwell ou Eric Arthur Blair, seu verdadeiro 

nome, nasceu na Índia
2
 no ano de 1903 e no ano seguinte mudou-se para a Inglaterra com a 

mãe, já que os pais desejavam que recebesse educação adequada. Ele ainda afirma que o autor 

estudou em escolas da elite, tendo a possibilidade de ingressar nas melhores universidades do 

país. Entretanto, aos 19 anos, alistou-se na polícia imperial e permaneceu na Birmânia por 

cinco anos, conhecendo o projeto imperialista inglês. Quando retorna, após renunciar da 

polícia, inicia seus “radicais compromissos políticos de lutar contra as formas de exploração e 

de desigualdade social” (POLITO, 2006, p.12), como pode ser observado na evolução de suas 

obras. 

                                                      
2
 De acordo com Fourcade (2004), entre 1858 e 1947, a Índia passava por um período colonial de dominação da 

coroa Britânica. 
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Orwell nasceu, viveu e morreu numa época em que o capitalismo ascendia 

gradualmente, presenciou ideologias e governos que separaram territórios e deixaram rastros 

de guerras e conflitos num período em que o próprio conceito e ideia de “ideologia” já era 

símbolo de uma transformação: 

 
As ideologias têm um papel a desempenhar como sistemas seculares de crenças que 

emergiram às vésperas do abandono da religião e da magia, e que serviram para 

mobilizar a política num mundo libertado da tradição (THOMPSON, 1995, p. 106).  
 

Através disto, pode-se ver que as transformações se davam em conjunto com a 

sociedade, através da rotina de uma população que mudava suas tradições, do cotidiano em 

que estavam inseridos. Seus pensamentos e crenças acompanhavam o fluxo de mudanças, se 

alteravam. George Orwell testemunhou o início de um século que ainda estava se descobrindo 

politicamente, culturalmente e economicamente.  

 

Parecia óbvio que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, a velha 

economia, os velhos sistemas políticos tinham, como diz o provérbio chinês, 

“perdido o mandato no céu”. A humanidade estava à espera de uma alternativa. Essa 

alternativa era conhecida em 1914. (...) A Revolução Russa, ou mais precisamente, a 

Revolução Bolchevique de outubro de 1917, pretendeu dar ao mundo esse sinal. 

Tornou-se, portanto, tão fundamental para a história deste século quanto a 

Revolução Francesa de 1789 para o século XIX (HOBSBAWM, 1998, p. 62). 

 

Desta forma, as mudanças sociais e políticas se iniciavam gradualmente, afetando, aos 

poucos, tanto o ocidente quando o oriente. Simultaneamente, a evolução acarretada pela 

revolução industrial, os meios de comunicação que se ampliavam - juntamente às teorias 

sobre a comunicação em si -, modificando cada vez mais o modo de vida e rompendo com o 

dito tradicional. Era nesta esfera que George Orwell estava inserido. 

Tendo atuado como jornalista durante grande parte de sua vida, Orwell tinha 

consciência da influência da comunicação, trabalhando na BBC (British Broadcasting 

Corporation) como radialista, fazia palestras literárias para conquistar participações de 

indianos na guerra. Considerava a tarefa que exercia como propaganda e não se sentia à 

vontade. Em adição, foi editor do jornal socialista Tribune. Tanto a comunicação oriunda do 

jornalismo quanto à da propaganda eram alvo de críticas, assim como ferramentas 

propriamente ditas, em sua obra, como é o caso do livro 1984.  

Amparado pela convicção de que as experiências do cotidiano têm mais a ensinar do 

que os próprios livros, Orwell vivenciou momentos ordinários do cotidiano e a própria 

história do mundo se desenrolando à sua frente, transformando tais fatos em ensaios, crônicas 

e obras primas da literatura mundial. Em uma de suas publicações, Orwell escreve a sua 
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versão da verdade, com relatos e observações sobre a Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre 

os anos de 1936 e 1939. Verdade esta, que de acordo com o mesmo, faltava aos jornais e 

jornalistas da época.  

 
Viera para a Espanha com a vaga idéia de escrever artigos para a imprensa, mas 

ingressei na milícia quase imediatamente, porque naquele tempo e naquela 

atmosfera parecia a única coisa imaginável a se fazer (ORWELL, 2006, p. 28).  

 

Através desta experiência, é feita a obra Homage to Catalonia (Homenagem à 

Catalunha), publicada no ano de 1938, sobre a qual pode-se afirmar que: 

 
O livro de Orwell, em um de seus aspectos mais significativos, é sobre a desilusão 

com o comunismo, mas não é uma confissão. [...] O tom moral no livro de Orwell é 

excepcionalmente simples e verdadeiro. Sua apuração a certos fatos políticos não é 

ocasião para uma mudança de opinião, ou para uma crise de espírito. O que ele 

aprendeu com suas experiências na Espanha lhe causou muita dor e o levou a mudar 

de conduta (TRILLING, 2011, p. 14-15). 

 

Desta forma, percebe-se que a política sempre foi elemento chave na vida e na obra de 

George Orwell. O mesmo era simpatizante do comunismo
3
 e socialismo democrático

4
 – 

mesmo que tais aspirações tivessem se modificado ao longo do tempo –, e, como ele mesmo 

afirma: “Cada linha de trabalho sério que eu escrevi desde 1936 foi escrita, direta ou 

indiretamente, contra o totalitarismo
5
 e a favor do socialismo democrático, como eu o 

entendo” (ORWELL citado por NETO, 1984, p. 8). Como pode se observar através de relatos, 

obras e de suas próprias declarações, George Orwell possuía aversão ao socialismo autoritário 

e às ideologias totalitárias. 

                                                      
3
 Comunismo: É no âmbito da civilização cristã que florescem os primeiros ideais comunistas, dirigidos, não a 

cada grupo ou classe da população, mas a todos os homens. [...] Segundo Marx, o capitalismo, na sua ascensão, 

aniquila progressivamente as classes intermediárias e as proletariza: o número dos operários está, assim, 

destinado a aumentar constantemente e, no estádio mais alto do desenvolvimento capitalista, se defrontam 

somente duas classes: burguesia e proletariado. [...] Se é igualmente verdade que a classe operária está destinada 

a se tornar, por causa da proletarização das classes intermediárias, a grande maioria da população, então a 

desapropriação dos desapropriadores será um fato absolutamente necessário e inevitável. [...] Na sociedade 

comunista, o augusto direito burguês será superado e cada um dará segundo as próprias capacidades e receberá 

segundo suas necessidades. Para atingir este objetivo é, porém, necessário que as forças produtivas atinjam o 

máximo desenvolvimento e as fontes da riqueza social produzam com toda sua plenitude (BOBBIO et al, 1998, p 

204, 209, 210). 
4
 Social-Democracia: Na prática, usa-se para designar os movimentos socialistas que pretendem mover-se 

rigorosa e exclusivamente no âmbito das instituições liberal-democráticas, aceitando, dentro de certos limites, a 

função positiva do mercado e mesmo a propriedade privada (BOBBIO et al, 1998, p. 1188). 
5
 Totalitarismo: Na Itália, começou-se a falar de Estado “totalitário” por volta da metade da década de 20 para 

significar, no nível de avaliação, as características do Estado fascista em oposição ao Estado liberal. [...] 

Segundo H. Arendt, o Totalitarismo é uma forma de domínio radicalmente nova porque não se limita a destruir 

as capacidades políticas do homem, isolando-o em relação à vida pública, como faziam a velhas tiranias e os 

velhos despotismos, mas tende a destruir os próprios grupos e instituições que formam o tecido das relações 

privadas do homem, tornando-o estranho assim ao mundo e privando-o até de seu próprio eu (BOBBIO et al, 

1998, p. 1247 - 1248). 
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Por meio de suas opiniões e crenças pessoais e políticas, George Orwell escreveu 

inúmeros ensaios, relatos e reflexões que podem ser vistos em compilações. De acordo com 

Suzuki (2011, p. 11), “John Carey diz que nos ensaios e no jornalismo encontramos o Orwell 

homem, o Orwell pensador, o Orwell animal político.” Como Morrem os Pobres e Outros 

Ensaios é uma destas obras, reunindo textos com conteúdo extraído de suas vivências e 

observações acerca de pessoas e do próprio mundo e cultura em que estava inserido, como o 

relato do dia a dia de um sem teto ou de um internato de elite, uma vez que ele próprio teve 

ambas as experiências. “Ele produziu muito pelo pouco tempo que viveu – e escreveu sobre 

tudo” (SUZUKI, 2011, p. 11). 

Em seu livro ficcional A Revolução dos Bichos, cujo cenário é a fazenda Granja do 

Solar, o leitor é apresentado aos personagens principais da história, os quais são todos 

animais, entre eles porcos, cavalos e galinhas. Estes, ao perceberem que são submetidos a 

explorações vindas do dono da fazenda, Sr. Jones, resolvem instituir uma rebelião no local, 

estimulados pelo discurso do porco Major, que sonhava com a liberdade: 

 
O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode nos dar alimento em 

abundância um número de animais muitíssimo maior do que o existente. [...] Por 

que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso 

esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os 

nossos problemas. Resume-se em uma só palavra – Homem (ORWELL, 2007, p. 

12). 

 

Inspirado na figura de Karl Marx e Lênin, o porco Major consegue despertar o 

sentimento revolucionário em seus “camaradas”, que estipulam o lema “Quatro patas bom, 

duas patas ruim” (ORWELL, 2007 p. 32), expulsando Sr. Jones da fazenda e estipulando um 

sistema igualitário na fazenda, seguindo o sonho do porco Major. 

Entretanto, o sistema igualitário proposto não demora muito para começar a ruir, e, 

após alguns momentos, os porcos, por serem os mais inteligentes, começam a usufruir de 

mais privilégios e consequentemente, um novo sistema de opressão começa a ser imposto na 

fazenda, desta vez, não do Homem para com os animais, mas dos próprios animais para com 

seus semelhantes, sob o lema de “Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais 

iguais que outros” (ORWELL, 2007, p. 106). 

 Tal obra, lançada em 1945, época que a ditadura Stalinista se fazia fortemente 

presente, causou desconforto, visto que se trata de uma sátira e crítica escancarada acerca da 

União Soviética totalitarista, principalmente através das figuras dos porcos Napoleão e Bola-

de-Neve, que representam respectivamente Stálin e Trótski. Toda revolução imposta pelos 

animais da Granja do Solar para serem livres acaba por ser um sonho realizado apenas para 
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alguns, através dos aspectos práticos – visto que muitos trabalham para poucos usufruírem – e 

ideológicos, já que os ideais presentes no início de sua revolução foram adaptados através dos 

tempos para se encaixarem com a vontade da minoria favorecida.  

 Durante a Guerra Fria, época marcada pelas tensões ideológicas entre Estados Unidos 

e União Soviética, A Revolução dos Bichos teve a sua “participação especial”, visto que os 

americanos se utilizaram da trama do livro como propaganda política. 

 
As manipulações do texto de "A Revolução dos Bichos" não demoraram a 

acontecer. [...] A CIA (Howard Hunt era o agente encarregado do caso) comprou 

secretamente da viúva do autor os direitos para filmar o livro e mandou produzir na 

Inglaterra uma versão em desenho animado, por ela distribuída no mundo inteiro. 

(...) Assim, depois de morto, Orwell foi submetido às fraudes e aos estratagemas da 

propaganda ideológica, pelas mãos dos combatentes americanos da Guerra Fria que 

viriam a exaltá-lo como o maior inimigo dessa mesma propaganda (ASH, 2001, p. 

04). 

  

 Através dessa reflexão, nota-se que, a partir de estratégias e maneiras criativas de se 

chegar ao público, a propaganda e a ficção unem-se em prol de objetivos ideológicos, mesmo 

que a ficção em questão não tivesse sido feita para tal finalidade. A Revolução dos Bichos fora 

submetida às pretensões das propagandas ideológicas durante a Guerra Fria, tratando George 

Orwell, erroneamente, como um autor que defendia por completo os interesses americanos. 

 

 

2.1 A OBRA 1984: “GUERRA É PAZ, LIBERDADE É ESCRAVIDÃO, IGNORÂNCIA É 

FORÇA” 

 

Em sua última obra criada em vida, o romance distópico
6
 1984, originalmente lançado 

no ano de 1948, o autor George Orwell cria um mundo de ficção baseando-se no mundo real. 

O cenário desta história é uma vida na qual o totalitarismo é o ponto central de cada momento 

e que, enquanto alguns personagens vivem no sistema imposto desde que nasceram (logo, não 

sabem e não conhecem outra vida), outros têm a ilusão, sonham ou imaginam a possibilidade 

do que já fora seu lar. Um destes personagens é Winston, herói desta obra, que trabalha para o 

partido – a liderança política da história em questão – e vive sozinho, assim como grande 

maioria dos personagens, se não fisicamente, psicologicamente. 

                                                      
6
 Distopia: Anti-utopia*, caracteriza-se pela antevisão de um lugar imaginário onde reinaria o caos, a desordem a 

anarquia, a tirania, ao contrário do paraíso cristão ou dos mitos de felicidade eterna, cidade do sol, “shangri-là”, 

eldorado, xanadu, terra de maravilhas, arcádia, país de cocanha. Utopia de sentido negativo (MOISÉS, 2004, p. 

129). 
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 “Guerra é Paz, Liberdade é escravidão, Ignorância é força” (ORWELL, 2009, p. 14). 

Tal frase é o lema do partido, cujo líder único é a figura quase mitológica do “Grande Irmão”, 

que controla todos os aspectos imagináveis de Oceânia, a região em que vivem. Os 

personagens são vigiados vinte e quatro horas por dia pelo estado através de teletelas
7
, 

dispositivos semelhantes a televisões, que funcionam como uma comunicação de duas vias, já 

que a teletela funciona como forma de espionar e também de transmitir mensagens 

diretamente aos seus receptores. “Todo membro do público de massa é pessoal e diretamente 

‘atacado’ pela mensagem” (WRIGHT, 1975 citado por WOLF, 2003, p. 4), essa afirmação 

demonstra a forma como George Orwell se utilizou da comunicação – e suas teorias –, de uma 

forma quase literal em sua obra, visto que o Partido se utilizava das teletelas para enviar 

mensagens, em sua maioria relacionadas à ideologia, para formar opiniões e manipular a 

massa. 

 

A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston 

que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela; mais: 

enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, 

além de ouvido também poderia ser visto (ORWELL, 2009, p. 13). 

 

Desta forma, através de imagens, sons e a própria vida de cada personagem sendo 

transmitida via teletela, qualquer ato considerado suspeito, ou que fosse contra os ideais do 

partido, se tornaria justificativa para que qualquer cidadão fosse morto, torturado ou ambos.   

Nesta trama, pode-se observar a manipulação de dados e notícias através do partido, 

até mesmo a invenção e reinvenção dos mesmos; a criação de ministérios para controlar todos 

os aspectos da população, como o “Ministério do Amor”, o qual, sendo antagônico ao nome, é 

responsável pela espionagem da população, assim como das torturas. "Não estamos 

interessados no bem dos outros; só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem 

vida longa, nem felicidade: só o poder pelo poder, poder puro" (ORWELL, 2009, p. 308). O 

partido é guiado por este desejo que quase o cega, assim, suas decisões e passos são tomados 

visando o controle por tudo e todos, controlando ideias e vontades de toda uma sociedade. A 

crítica a certas ideologias se mostram fortemente presentes neste livro de George Orwell, e 

muito mais do que isso, numa época em que a fragilidade acerca das mesmas ainda deixava 

resquícios para o mundo.  

                                                      
7
 Etimolologia das palavras “Tele” e “Tela”, que dão origem à palavra “Teletela”: -Tel(e) - elem. comp., do 

grego téle 'longe, ao longe, longe de', que se documentam em inúmeros compostos introduzidos a partir do séc. 

XIX (...) Do fr. Télécomunication || telecomunicação séc. XX || (...).  

Tela: sf. 'orig. tecido, teia' séc. XIII 'ext. tecido sobre o qual se pintam telas / quadro pintado sobre tela (1881). 

Do lat. tèla. || Do cast. telón || Telão: pano com anúncios que, nos teatros, pende adiante do pano de boca.'' 1881. 

(CUNHA, 2010, p. 627).  
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1984 torna-se uma obra que ilustra as peculiaridades de um mundo recentemente 

afligido pela Guerra – uma interpretação do real misturando-se ao distópico de uma narrativa 

literária. George Orwell mostra, por meio de inserções de ações, notícias e estratégias 

políticas de personagens através do Partido, do Grande Irmão e das mensagens via teletelas, 

atos que refletem os avanços da própria comunicação e das amplas possibilidades da ideologia 

na sociedade, visto que, o próprio título da obra torna-se uma reflexão de um futuro remoto, 

escrito através da realidade do autor.  

Tais fatos tornam este livro rico para que se veja muito mais do que uma obra de 

ficção, mas também para que a história das teorias e meios de comunicação possa ser 

analisada, mostrando uma sociedade de massa e como esta age e reage num regime totalitário 

que manipula a comunicação de uma maneira singular. 

Posteriormente, tendo sido transformado em adaptações para o cinema
8
 e no Reality 

Show Big Brother (tradução literal: Grande Irmão), o qual se baseia nas teletelas da obra 1984 

e na ideia da observação e alienação de uma população durante vinte e quatro horas por dia, 

George Orwell torna-se, enfim, uma figura presente em diversos campos de estudo, deixando 

sua marca característica através da literatura mundial, englobando a história do século XX, 

política, ideologia, arte e comunicação.  

Unindo suas ideias aos estudos da comunicação e pesquisas sobre a sociedade do 

início do século XX, que serão desenvolvidas no próximo capítulo, compreende-se que o livro 

1984 possui relação íntima com estas teorias, mostrando que George Orwell viveu entre 

ascensões ideológicas, períodos entre guerras e a evolução do campo da comunicação com 

propósitos não somente civis, mas sendo utilizado estrategicamente nestes conflitos políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 A revolução dos Bichos: Adaptado para desenho animado em 1954 e em filme em 1999. 

1984: Adaptado para filme em 1956 e 1984 
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3 A EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO E A MUDANÇA DA SOCIEDADE 

 

A partir do entendimento de que a comunicação engloba infinitamente mais 

características e detalhes do que primeiramente se imagina, várias definições poderiam ser 

dadas, porém, pode-se explicar o termo comunicação puramente como “um processo de 

compartilhar um mesmo objeto de consciência” (MARTINO et al, 2003, p.14). Através disso, 

pode-se compreender a busca por aprofundamentos teóricos acerca de um assunto que 

engloba, simultaneamente, algo tão fundamental e tão complexo em sua essência. 

Quando o telégrafo óptico fora inventado, em meados do século XVIII, sua função não 

consistia para propósitos comunicacionais entre indivíduos ou para qualquer outra finalidade 

civil, de acordo com Mattelart (1991). De fato, quando seu inventor, Claude Chappe, propôs 

sua utilização para comerciantes e para a indústria, estas foram negadas. O destino do 

telégrafo, na época, fora quase exclusivamente para fins militares. 

A comunicação pode ser explorada desde a fala, passando pela escrita, chegando à 

invenção da prensa por Gutenberg, e alcançando gradualmente seu conceito estratégico, 

persuasivo, misturado à informação e sedução. Sua utilização para fins políticos e militares 

desde o século XVIII, como já mencionado, marca uma época em que o progresso da 

comunicação se expande gradualmente, chegando aos desenvolvimentos científicos, artísticos 

e técnicos do século XIX, quando, de acordo com Mattelart (1991), o avanço tecnológico iria 

influenciar a expansão de redes de comunicação.  

Através disso, a corrida evolutiva da comunicação nos quesitos culturais e 

tecnológicos se inicia velozmente, afetando a sociedade, mudando estratégias políticas e 

sendo utilizada como ferramenta para conflitos bélicos. Simultaneamente, teorias voltadas 

para a sociedade e a comunicação e seus efeitos em relação à mesma surgem, criando 

correntes de estudos, cujos resultados, desenvolvimentos e temáticas são a base de estudos 

comunicacionais posteriores. 
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3.1 A SOCIEDADE DE MASSA 

 

No final do século XIX, a sociedade vinha sofrendo profundas modificações, sendo 

reflexo de avanços em diversas áreas
9
. Viveu, de acordo com Breton e Proulx (2002), a 

industrialização, as mudanças relativas ao voto, as novas tecnologias, a intensificação da 

divisão de trabalho, na qual as pessoas passaram de um sistema de coletividade para uma 

individualidade proveniente principalmente desses meios laborais, onde se encontram numa 

“teia de dependência funcional” (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 176), unidas e ao 

mesmo tempo isoladas, formando, desta forma, um novo modelo de sociedade. 

 
[...] o mundo ocidental passava por um aumento da heterogeneidade e 

individualidade, uma redução do grau até onde a sociedade poderia efetivamente 

controlar seus membros por meios informais, uma crescente alienação do indivíduo 

de uma sólida identificação com a comunidade como um todo, um crescimento de 

relações sociais segmentárias e contratuais, e um grande agravamento do isolamento 

psicológico do ser humano. Essas tendências sociais gerais foram consideradas 

conduzindo para a sociedade de massa (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 

177). 

 

A partir dessa reflexão, pode-se dizer que tal contexto significou, juntamente a outros 

fatores políticos e econômicos, uma mudança de pensamentos e atitudes, na qual, muito mais 

do que uma metamorfose social, a sociedade tornou-se objeto de estudo, sendo tema de 

pesquisas e teorias para um melhor entendimento acerca dessa relação com o contexto 

histórico e político e também com a comunicação. Assim, a ideia de massificação começa a se 

fazer presente. 

                                                      
9
 Tais mudanças podem ser classificadas como provenientes da Segunda Revolução Industrial. Durante a mesma, 

de acordo com Ferreira et al (2002, p. 14), “o processo de industrialização se alastrou da Grã-Bretanha para 

vários países, promovida por um aprimoramento dos meios de transporte e pelo abundante capital acumulado na 

Inglaterra, ávido por ser investido. Provindo do comércio colonial em expansão, do contrabando, do tráfico de 

escravos, da agricultura e da produção manufatureira, o capital britânico encontrou nas estradas de ferro seu 

escoadouro natural. Alavancando os lucros com a explosão das comunicações e transações internas e externas 

facilitadas pela nova rede de transporte, a industrialização atingiu seu auge. A revolução dos meios de produção 

não se apoiava mais no pioneirismo do setor têxtil mas na difusão de novas tecnologias e formas de organização, 

estimulada pela industrialização do setor de bens de capital”. 

Corroborando essa constatação, ainda, de acordo com Hobsbawm (1988, p. 47, 48), “além de inegável e 

triunfante, a tecnologia moderna era extremamente visível. Suas máquinas de produção, embora não fossem 

muito potentes pelos padrões atuais – na Grã-Bretanha a média de 20 HP em 1880 -, costumavam ser grandes. 

[...] Mas os maiores e mais potentes motores do século XIX eram os mais visíveis e audíveis de todos. Eram as 

100 mil locomotivas (200-450 HP) que puxavam seus quase 2,75 milhões de carros e vagões, em longes 

composições, sob bandeiras de fumaça. Elas faziam parte da inovação de maior impacto do século, sequer 

sonhada cem anos antes. [...] O conjunto das ferrovias constituía o esforço de construção pública mais 

importante já empreendido pelo homem. Elas empregavam mais homens que qualquer outro empreendimento 

industrial.” 
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Durante as primeiras décadas deste século, a mídia estava na infância. Mesmo 

assim, o público alarmou-se quanto ao que essas novas formas de comunicação [...] 

estavam lhe causando, a seus filhos e vizinhos. Foi nessa época que teorias 

sociológicas acerca da natureza da sociedade destacaram o conceito de massa como 

forma de relacionamentos humanos interpessoais que caracterizava a emergente 

ordem social urbano-industrial. Foi dessa maneira de pensar que obtivemos 

concepções da sociedade de massa e, consequentemente, da comunicação de massa 

(DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 165-166).  

 

Houve uma quebra na sociedade tradicional, fato que causou a individualização das 

pessoas em determinadas sociedades. Breton e Proulx (2002, p. 130) descrevem a sociedade 

de massa como “transformações sociais ligadas à rápida industrialização da Europa ocidental 

capitalista”, para DeFleur e Ball-Rokeach (1993), na sociedade da massa os indivíduos são 

psicologicamente isolados e impessoais em relação aos outros. Em ambas as definições e 

observações que abordam o tema, a transformação da sociedade é o fato marcante que 

impulsiona estudos e análises, classificando-a, através desses moldes, como massa. 

 
A massa é um grupo que surge e vive além dos vínculos comunitários preexistentes 

e contra eles, que resulta da desintegração das culturas locais, e na qual as funções 

de comunicação são forçosamente impessoais e anônimas. A fraqueza de uma 

audiência indefesa e passiva nasce justamente dessa dissolução e dessa 

fragmentação (WOLF, 2003, p. 8). 

 

Pode-se entender que o nascimento de um novo tipo de sociedade acarreta um novo 

meio de compreensão em volta de seus meios, funções e maneira de viver o cotidiano. O 

entendimento desse conceito denominado massa, para essa nova sociedade que nasce a partir 

de uma nova época, torna-se pertinente, partindo das informações disponíveis não somente 

sobre a sociedade em si e sua cultura, mas considerando as novas maneiras de trabalho, 

entretenimento e avanços provenientes da tecnologia.   

A massa, de acordo com Kornhauser citado por Beltrão e Quirino (1986, p. 27), 

recebe, ainda, a classificação de uma população com “grandes quantidades de indivíduos não 

integrantes de qualquer agrupamento social, incluindo as classes”. Com essa afirmação, 

ressalta-se que ocorria no mundo uma formação de um novo e grande grupo de pessoas, as 

quais não se enquadravam nos quesitos já estabelecidos por tradições.  

Em função disso, percebe-se que, para a gama de pensadores estudando tal fenômeno, 

as estruturas e instituições tradicionais estavam sofrendo um grande abalo, deixando um 

vácuo de possibilidades no que antes já estava pré-definido pelos costumes familiares, 

religiosos e culturais. Nesse âmbito, os meios de comunicação se difundem, preenchendo um 

espaço e crescendo exponencialmente, reestruturando o cotidiano, modificando a sociedade – 
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agora saída dos moldes tradicionais e classificada como massa –, e, consequentemente, o 

próprio cenário mundial. 

As características acerca da sociedade de massa podem ser observadas como a base de 

subsequentes teorias referentes à comunicação de massa e seus efeitos, pesquisas essas que se 

subdividem em diversas abordagens de estudo, entre elas, de acordo com Araújo (2001), a 

Mass Communication Research, da Pesquisa Norte-Americana. Nela, comporta-se a Corrente 

Funcionalista, Teoria Matemática, e a Corrente que se baseia em pesquisas voltadas para os 

efeitos da comunicação; Ainda, podem-se observar os estudiosos da Escola de Frankfurt, 

Adorno e Horkheimer, os quais foram os responsáveis pela concepção do termo indústria 

cultural. Tais abordagens teóricas, juntamente à obra 1984, de George Orwell, são a base para 

a proposta do presente trabalho. 

De uma forma ficcional, na obra literária 1984, a sociedade da narrativa em questão se 

encontra vivendo em isolamento físico e psicológico em relação a tudo e a todos. Cada 

personagem vive sua vida, trabalha de maneira metódica para o partido, consome os produtos 

culturais que o partido fornece, acredita fielmente no que o partido diz. Quando a tal história é 

colocada em comparação às teorias da comunicação, promove uma crítica de George Orwell 

não somente à política, evidenciado de maneira criativa e inteligente a persuasão proposta por 

um regime totalitário através da cultura das massas para com a sociedade de massa. 

 

 

3.2 TEORIAS DA COMUNICAÇÃO: A TEORIA HIPODÉRMICA 

 

Dentre os grandes impulsionadores dos estudos comunicacionais, destacam-se a 

política e os fins militares, como pode ser observado em publicações de um dos primeiros 

grandes estudiosos da comunicação da primeira metade do século XX, Harold D. Lasswell 

(1902-1978), o qual, de acordo com Mattelart e Mattelart (2002), utilizou-se das lições da 

Primeira Guerra para formular suas teorias no livro Propaganda Techniques in the World War 

(tradução literal: Técnicas de Propaganda na Guerra Mundial). Mattelart (1991, p. 8) afirma 

que “A primeira experiência de massa a partir da qual a teoria da comunicação retirou as suas 

hipóteses sobre a gestão da opinião dos grandes números é a da Primeira Guerra Mundial”. 

Desta forma, a propaganda torna-se instrumento da onipotência midiática para Lasswell, em 

que sua força ideológica, se comparada com a violência física utilizada na Guerra, demonstra 

sua maior eficácia e superioridade.  
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Ao responder fundamentalmente a pergunta “Qual efeito tem a mídia numa sociedade 

de massa?” (WOLF, 2003, p. 5), surge, no período entre a Primeira e Segunda Guerra 

Mundial, a Teoria da Bala Mágica ou Teoria Hipodérmica, impulsionada pelo fenômeno da 

propagação da comunicação de massa em grande escala e amparada pelo Behaviorismo
10

. 

Baseando-se, portanto, no comportamento do ser humano e na ideia principal de estímulo e 

resposta. 

 
A massa é constituída por um agregado homogêneo de indivíduos que – enquanto 

seus membros – são substancialmente iguais, não distinguíveis, mesmo se provêm 

de ambientes diversos, heterogêneos e de todos os grupos sociais (WOLF, 2003, p. 

7). 

 

Tal definição proposta se coloca como questão chave para o entendimento da Teoria 

Hipodérmica, na qual o isolamento e individualização de cada membro dessa sociedade de 

massa se tornam elementos principais quando se trata de objetivos manipuladores e 

persuasivos. “A ideia fundamental é que as mensagens da mídia são recebidas de maneira 

uniforme pelos membros da audiência e que respostas imediatas e diretas são desencadeadas 

por tais estímulos” (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 182). A ideia da manipulação 

de massa, a possível transmissão de ideologias por parte de uma minoria para a maioria, de 

um controle psicológico e de uma observação da modificação comportamental no indivíduo 

pode ser interpretado na Teoria Hipodérmica, cuja intenção das pesquisas, era, de acordo com 

Wolf (2003), a manipulação a partir do contato com a propaganda. 

A Teoria Hipodérmica não levava em conta as variáveis, não percebia a natureza 

humana e seus relacionamentos como fator importante. De acordo com Wolf (2003), a 

propaganda persuasiva seria diretamente inserida no indivíduo isolado da massa (daí a origem 

de seu nome “Hipodérmico”), obtendo sucesso a partir do momento que o mesmo tivesse 

contato com a mensagem. De uma forma semelhante, é possível colocar o conceito do 

totalitarismo como semelhante ao da Teoria Hipodérmica, uma vez que, na ideia de considerar 

o conteúdo aplicado diretamente na sociedade, sem restrições, pode-se identificar a ideologia 

do totalitarismo, de poder de um em relação a todos. 

                                                      
10

 Behaviorismo: Teoria Psicológica enunciada pelo norte-americano John B. Watson em decorrência dos 

estudos experimentais sobre o comportamento reflexo efetuados por I. Pavlov. O behaviorismo (também 

chamado comportamentalismo ou condutismo) salienta a importância dos acontecimentos objetivos, 

publicamente observáveis (denominados estímulos e respostas, ou binômio E-R) como verdadeira base de toda a 

Psicologia Científica, em vez da consciência privada ou construtos mentalistas (CABRAL; NICK, 2006, p. 41). 
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Propagandas políticas da época
11

 surgem como exemplos, uma vez que sua intenção 

persuasiva pode ser comparada a uma agulha de informações injetada diretamente na pele, 

sem interferências. 

À medida que cada país se comprometeu politicamente com a guerra, surgiu a 

necessidade mais crítica e urgente de forjar elos sólidos entre o indivíduo e a 

sociedade. Tornou-se essencial mobilizar sentimentos e lealdades, instilar nos 

cidadãos ódio e medo contra o inimigo, manter elevado seu moral diante das 

privações e captar-lhes energias em uma efetiva contribuição para sua nação. O meio 

para alcançar estas metas urgentes foi a propaganda (DEFLEUR; BALL-

ROKEACH, 1993, p. 179). 

 

Logo, percebe-se que o conceito de sociedade de massa pode ser aplicado de uma 

forma precisa, tratando todo e qualquer indivíduo, sem nenhuma grande distinção, de uma 

forma sistemática em relação à influência exercida pelos meios. A própria ideologia e 

políticas governamentais se tornam impulsionadores (e patrocinadores) dos estudos. Em meio 

a um período crítico entre guerras, a propaganda torna-se o meio de comunicação 

indispensável com a massa. Neste período, de acordo com DeFleur e Ball-Rokeach (1993), a 

necessidade de criação de elos entre o povo torna-se essencial, para que, desta forma, aja uma 

repercussão positiva em possíveis batalhas e na própria colaboração do indivíduo para com 

sua nação. Para tal efeito, eram utilizados panfletos, jornais, boatos, rádios, e tudo que 

estivesse diante do governo, assim, o cidadão comum acreditava no que lhe era dito, odiando 

o inimigo e amando a própria pátria. 

É este efeito, como ocorrido na primeira metade do século XX, que pode ser visto de 

uma forma ficcional no ambiente distópico do livro 1984, em que a Teoria Hipodérmica pode 

ser observada numa trama que aborda a influência ideológica direta para com a sociedade – 

tratada como massa. 

Os meios são vistos como onipotentes, causa única e suficiente dos efeitos 

verificados. Os indivíduos são vistos como seres indiferenciados e totalmente 

passivos, expostos ao estímulo vindo dos meios (ARAÚJO, 2003, p. 126).  

 

Essas afirmações mostram que o conceito de sociedade de massa, unido à ideia da 

supremacia das mídias, estão inerentes na abordagem das pesquisas e estudos da Teoria 

Hipodérmica, em que o indivíduo, ao ficar exposto a qualquer mensagem direcionada, seria 

impactado e absorveria a informação enviada. 

 

 

                                                      
11

 Como exemplo de propagandas criadas e utilizadas com o propósito da guerra, cita-se, de acordo com 

Levinson (2004), o famoso pôster criado pelas forças armadas dos Estados Unidos, cujo texto era: “Eu quero que 

você se aliste no Exército dos EUA”, nele, a figura do Tio Sam (que era um autorretrato do ilustrador do pôster) 

aponta para fora do cartaz, ou seja, para a população (ANEXO A, p. 58). 
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3.3 A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

A Indústria Cultural, expressão cunhada na Escola de Frankfurt, “consiste em produzir 

ou adaptar obras de arte segundo um padrão de gosto bem sucedido e desenvolver as técnicas 

para colocá-las no mercado” (RÜDIGER, 1999, p. 16), porém, mais do que este conceito, a 

escola de Frankfurt começou seus estudos na intenção da elaboração de uma Teoria Crítica
12

, 

abrangendo a sociedade, política, economia e compreendendo as mudanças vividas na 

primeira metade do século XX. 

 
A concentração do poder político e econômico transformou a ratio em meio de 

dominação. [...] Os serviços públicos, a escola, o hospital, a fábrica e outras 

instituições passaram, nesta época, a se dotar de técnicas cada vez mais eficientes 

para atingir seus objetivos. Os procedimentos instrumentais originados da economia 

de mercado penetraram nesses ambientes e ensejaram a criação de controles cujo 

sentido é fazer dos homens mônadas reificadas do sistema. Os indivíduos 

paulatinamente vão sendo enquadrados em disciplinas que fragmentam os processos 

vitais e, assim, os levam à massificação (RÜDIGER, 2001, p.39). 

 

Destarte, as transformações ocorridas em termos de sociedade, tecnologia, política, 

ideologias e suas ramificações, alavancaram estudos que se estenderam e atravessaram 

momentos entre guerras, fato que também fora uma contribuição para as pesquisas de 

diferentes segmentos.  

Sobre a Teoria Crítica, de acordo com Horkheimer (1956) citado por Wolf (2003, p. 

73): 

 

Desempregos, crises econômicas, militarismo, terrorismo, a inteira condição das 

massas – do mesmo modo como é experimentada por elas – não se baseia nas 

poucas possibilidades técnicas, como podia ser para o passado, mas nas relações 

produtivas, não mais adequadas à situação atual. 

 

A partir desse entendimento acerca da sociedade, deu-se a fundamentação para que a 

Teoria Crítica fosse adiante, até a composição das conclusões e conceito da indústria cultural. 

Nos anos 40, os pensadores da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, se veem num 

momento histórico em que as ideologias e governos se modificaram em essência, revoluções 

cessavam e o capitalismo e o consumo já estavam arraigados no cotidiano de determinados 

lugares e ligados à sociedade de massa, como é o caso dos Estados Unidos.  

                                                      
12

 Teoria Crítica: identifica-se historicamente no grupo de estudiosos que recorreu ao Institut für Sozialforschung 

de Frankfurt: fundado em 1923, tornou-se um centro significativo, adquirindo uma identidade definida com a 

nomeação de Max Horkheimer para o cargo de diretor. Com o advento do nazismo, o Instituto (então conhecido 

como Escola de Frankfurt) é obrigado a fechar, e os seus principais representantes emigram (inicialmente para 

Paris, depois para várias universidades americanas e, por fim, ao Institute of Social Research, em Nova York) 

(WOLF, 2003, p. 72). 
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Horkheimer e Adorno criaram o conceito de indústria cultural e propuseram as 

linhas gerais de sua crítica ao descortinarem o que chamaram, no título de sua obra 

principal, de Dialética do Iluminismo. Era 1944, a 2º Guerra Mundial estava em 

curso. A revolução social em que acreditava fracassara em todas as partes, e em 

todas as partes já não havia mais a figura do Estado liberal. Na Europa, a barbárie 

nazista ainda não terminara, e o socialismo consumira-se no despotismo burocrático. 

Refugiados nos Estados Unidos, os pensadores do grupo puderam perceber que, não 

obstante distintas, também nos regimes formalmente democráticos havia tendências 

totalitárias (RÜDIGER, 2001, p. 132-133). 

 

O título da obra Dialética do Iluminismo, refere-se, no contexto em que foi escrito e 

publicado, justamente a essa falsa impressão de que as pessoas possuem a liberdade em todos 

os ângulos, principalmente no que diz respeito a cultura e aspectos ideológicos. A 

modernidade, de acordo com Rüdiger (2001), construiu para o homem a ideia de que este 

seria desassociado com as formas de opressão, confirmando sua autodeterminação. Ao se 

observar, há uma relação de dependência entre o homem e o ambiente econômico e político 

em que está inserido, no sentido de que o próprio capitalismo tornou a cultura um objeto de 

produção. 

 
Embora os indivíduos creiam que, no período em que não trabalham, eximem-se dos 

rígidos mecanismos produtivos, na realidade a mecanização determina de modo tão 

integral a fabricação dos produtos de distração, que o que se consome são apenas 

cópias e reproduções do próprio processo de trabalho (WOLF, 2003, p. 77). 

 

 Por conseguinte, a cultura torna-se um sistema de manipulação do indivíduo, através 

das suas reproduções, intenções e formas de ser fabricada. Ou seja, torna-se uma indústria da 

cultura – a indústria cultural. “O consumidor não é soberano, como a indústria cultural 

gostaria de fazer crer, não é o seu sujeito, mas o seu objeto” (ADORNO, 1967 citado por 

WOLF, 2003, p. 77).  

 Através do cinema, dos livros, da música, teatro, televisão e outras formas de 

comunicação para com a sociedade, a indústria cultural difunde conteúdos isolados ou unidos 

entre si, visto que a narrativa de um livro acaba chegando às telas do cinema, os quais 

possuem trilhas sonoras pensadas e planejadas. “Noutras palavras, a expressão designa uma 

prática social, através da qual a produção cultural e intelectual passa a ser orientada em 

função de sua possibilidade de consumo no mercado” (Rüdiger, 2001, p. 138). Através desta 

afirmação, pode-se dizer que as possibilidades, quando se trata da indústria cultural, tornam-

se inúmeras. 

 Com relação à sociedade de massa e a indústria cultural, colocam-se George Orwell e 

sua obra como exemplos, visto que ele constantemente faz críticas à repressão da mídia 

quanto aos assuntos políticos, incluindo sua dificuldade em publicar a obra de ficção A 
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Revolução dos Bichos, por ser uma crítica à União Soviética Stalinista. Nesse quesito, 

observa-se a presença de fundamentos básicos da indústria cultural, uma vez que o 

conhecimento a respeito da realidade política e histórica se torna uma privação relativa para 

grande parte da sociedade, tendo à sua disposição informações seletivas. 

 No livro 1984, existem elementos ficcionais ao longo do enredo que se enquadram no 

próprio conceito da indústria cultural. A utilização da tecnologia em prol da repressão e do 

controle da sociedade, tal como filmes – escolhidos cuidadosamente pelo Partido –, 

informações e qualquer elemento de entretenimento fornecido para esta sociedade 

manipulada, tornam-se exemplos da ficção, críticas da sociedade e, consequentemente, da 

própria indústria cultural descrita por Adorno e Horkheimer. 
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4 IDEOLOGIA 

 

A ideologia, de acordo com Ferreira (2008, p. 459), pode ser definida como um 

"conjunto de ideias que tem por base uma teoria política ou econômica; Modo de ver, próprio 

de um indivíduo ou de uma classe". Com tal explicação, percebe-se que a política e as ideias 

são palavras-chave quando se trata da Ideologia, as quais, utilizadas juntas e de determinadas 

maneiras, tornam-se marcantes através dos tempos, pode-se citar o totalitarismo, o socialismo 

e o nazismo como exemplos marcantes de ideologias através da história.  

Entretanto, para compreender o termo de uma maneira mais abrangente, percebe-se 

que é necessário analisar a sua história como um todo, e principalmente, observar o caminho 

de volta até sua origem, para que haja, desta forma, uma melhor compreensão acerca de seu 

significado. Assim, em relação ao seu conceito, pode-se dizer que: 

 
Ele foi literalmente inventado (no pleno sentido da palavra: inventar, tirar da cabeça, 

do nada) por um filósofo francês pouco conhecido, Destutt de Tracy, [...] que 

publicou em 1801 um livro chamado Eléments d’Idéologie. [...] A ideologia, 

segundo Destutt de Tracy, é o estudo científico das idéias e as idéias são o resultado 

da interação entre o organismo vivo e a natureza, o meio ambiente. [...] Em 1812, 

Destutt e seu grupo [...] entraram em conflito com Napoleão que [...] os chamou de 

ideólogos. No entanto, para Napoleão, essa palavra já tem um sentido diferente: os 

ideólogos são metafísicos, que fazem abstração da realidade, que vivem em um 

mundo especulativo (LÖWY, 1995, p. 11). 

 

Desta forma, o termo ideologia entra no cenário mundial primeiramente como um 

estudo dos organismos vivos e sua relação com as ideias, e posteriormente, como pode ser 

visto no trecho acima, como um termo pejorativo, indicando uma inversão de ideias, da 

realidade. É a partir do fato envolvendo Napoleão Bonaporte, que Karl Marx, de acordo com 

Löwy (1995), se utiliza o termo “ideologia” com tal conceito da realidade às avessas em seu 

livro A Ideologia Alemã. 

 
Para Marx, claramente, ideologia é um conceito pejorativo, um conceito crítico que 

implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade que e dá através da 

ideologia dominante: as ideias das classes dominantes são as ideologias dominantes 

na sociedade (LÖWY, 1995, p. 12). 

 

A partir das explicações do autor acerca do termo, é possível notar que não somente 

ouve uma clara reinterpretação da palavra para Marx, mas um novo conceito aplicado por ele. 

Tratando, ainda, a ideologia como ilusão acerca da realidade, Althusser (1983) explana que as 

condições pelas quais entende-se a ideologia e sua natureza dita imaginária, se dá pela relação 

com as condições entre o homem e sua existência real, que se torna imaginária, do ponto de 

vista ideológico. 
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Contudo, esse conceito não se tornou definitivo, de acordo com Löwy (1995), já que a 

palavra ideologia teve outras definições, à medida que diversas correntes de pensamento 

surgiam. De acordo com Bobbio (1998), a Ideologia, enquanto conceito, possui seu 

significado dividido entre forte e fraco. 

 
No seu significado fraco, Ideologia designa o genus, ou a species diversamente 

definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de idéias e de valores 

respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos 

políticos coletivos. O significado forte tem origem no conceito de Ideologia de 

Marx, entendido como falsa consciência das relações de domínio entre as classes, e 

se diferencia claramente do primeiro porque mantém, no próprio centro, 

diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores, a noção da 

falsidade: a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia é um 

conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças 

políticas. No significado forte, Ideologia é um conceito negativo que denota 

precisamente o caráter mistificante de falsa consciência de uma crença política 

(BOBBIO, 1998, p. 585). 

 

Portanto, conclui-se que a ideologia se ramifica ao se tratar de diferentes temas, com a 

política se fazendo presente de forma marcada em praticamente todas as suas subdivisões, 

impulsionando estudos e apoiando crenças. A ideologia, assim, torna-se o guia de um 

indivíduo ou simplesmente uma parte de seu cotidiano, sendo intrínseca às suas possíveis 

crenças. A partir disso, pode-se dizer que ideologias separam-se em caminho distintos, 

possuindo, cada uma delas, características pré-estabelecidas. 

 
As Ideologias surgem normalmente em períodos de crise, quando a visão do mundo 

dominante não consegue satisfazer novas e pressionantes necessidades sociais e 

pedem imperiosamente aos próprios seguidores uma transformação total da 

sociedade, ou um afastamento dela (BOBBIO, 1998, p. 588). 

 

Com essa reflexão, inclui-se as mudanças ocasionadas entre o século XIX e o século 

XX, que geraram, além de transformações na sociedade, novas e distintas correntes 

ideológicas, como o totalitarismo, comunismo e o próprio capitalismo, os quais tornam-se 

alguns dos objetos de pesquisa para estudos como, por exemplo, da Escola de Frankfurt. 

 
Por meio dos fenômenos superestruturais da cultura ou do comportamento coletivo, 

a ‘teoria crítica’ pretende compreender o sentido dos fenômenos estruturais, 

primários, da sociedade contemporânea, o capitalismo e a industrialização 

(RUSCONI citado por WOLF, 2003, p. 74). 

 

Assim sendo a Teoria Crítica, oriunda dos estudos da Escola de Frankfurt e na qual o 

conceito da indústria cultural foi moldado, teve seu início através da crítica ao materialismo, 

capitalismo – assim, tratando diretamente com assuntos ideológicos –, e impulsionado, 

também, pelas transformações ocorridas no começo do século, destacando-se a sociedade de 

massa como uma dessas características tratadas pelos estudiosos, de acordo com Wolf (2003). 
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Em 1984, a ideologia que predomina é a totalitária, com seus aspectos mais extremos e 

distópicos para o controle de uma sociedade de massa. Cabendo, na obra, a representação da 

ideologia do Grande Irmão em função da “relação imaginária desses indivíduos com as 

relações reais sob as quais eles vivem” (ALTHUSSER, 1983, p. 88). Ou seja, a sociedade crê 

no que está vivendo. Para tanto, cita-se os aparelhos ideológicos do Estado como os 

propósitos de dominação do Partido de Oceânia. 

De acordo com Althusser (1983), os aparelhos repressivos de Estado constituem, entre 

outros, o governo, a administração, o exército, a polícia e as prisões, enquanto que os 

aparelhos ideológicos de estado podem ser citados como as escolas, as igrejas, a família, a 

política, os sindicatos, a cultura, e outros. Assim, percebe-se que a ideologia está 

essencialmente presente na segunda categoria apresentada, mesmo que estando também 

presente na primeira. 

Assim sendo, a ideologia não somente torna-se assunto intrínseco às teorias da 

comunicação, visto que os pensamentos e estudos se dão a partir de um incentivo social, 

político e, portanto, ideológico, como também é fundamental para o livro 1984, de George 

Orwell, o qual se mostrava contra o totalitarismo, como pode ser constatado nesta obra e em 

outros de seus textos e ensaios. 
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5 METODOLOGIA 

 

Para compreender a obra 1984 e colocá-la junto às características da comunicação, 

história e política, a pesquisa é classificada como sendo de natureza qualitativa e de nível 

exploratório. Para Gil, este tipo de estudo “têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado" (2002, p. 

41). Assim, a pesquisa é feita para um aprofundamento e conhecimento mais extenso de 

George Orwell e como o livro 1984 possui aspectos mais abrangentes do que uma literatura 

puramente classificada como ficção. 

Como método principal para a pesquisa, deu-se a utilização da pesquisa bibliográfica, 

a qual, para Gil (2002) é feita a partir de produções prontas, como o exemplo de livros e 

artigos científicos. Duarte e Barros a definem como “um conjunto de procedimentos que 

visam identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema 

estudado [...] para que sejam posteriormente utilizados na redação do trabalho acadêmico” 

(2009, p. 51). Assim, além da própria obra literária de George Orwell, são utilizadas, como 

embasamento para o presente trabalho, obras específicas acerca de história geral, política e 

teorias da comunicação desenvolvidas à época definida para a elaboração do trabalho (1925-

1950), para que haja uma fundamentação teórica adequada ao objeto de pesquisa proposto.  

Os dados para o estudo foram coletados través dessas pesquisas bibliográficas. O 

entendimento acerca da época em que George Orwell escreveu sua obra é de grande 

importância, já que esse período é que determinou e moldou o pensamento do autor. Desta 

forma, é feita uma pesquisa bibliográfica sobre os principais fatos que aconteciam no mundo e 

que motivaram o autor, para que haja dados sobre os principais acontecimentos acerca da 

Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial.  

Tais fatos históricos levam aos pensamentos ideológicos, que foram também coletados 

em pesquisas bibliográficas feitas no presente trabalho. Os elementos ideológicos, os quais 

foram buscados, compreendidos e identificados na obra de George Orwell, foram 

interpretados através da análise da coleta dos dados, buscando a relação entre a obra de ficção, 

a comunicação e a política. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente (GIL, 2002, p. 45). Tal característica ocorre na presente 

pesquisa, visto que vários ângulos da primeira metade do século XX foram buscados e 
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analisados, passando pela história mundial pela visão de historiadores, relatos de escritores, 

como é o caso de George Orwell, e estudos sobre a comunicação, a sociedade de massa e suas 

transformações. 

Após o levantamento de dados, foi feita uma análise de conteúdo dos mesmos. Esta, 

de acordo com Michel (2005), é uma forma de análise extensiva feita a posteriori à coleta. 

Sobre a mesma:  

 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A análise de 

conteúdo procura conhecer aquilo eu está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça (BARDIN, 2004, p. 33, 38). 

 

Tal método teve sua origem através da busca por respostas da própria comunicação e 

seus avanços, tendo, como percussor, o já mencionado H. Lasswell, que, de acordo com 

Bardin (2004, p. 13), “fez análises de imprensa e de propaganda desde 1915, 

aproximadamente”. Como já referido, Lasswell é, também, o principal nome no que diz 

respeito à Teoria Hipodérmica. Dentre os objetivos e razões da utilização da análise de 

conteúdo como método para uma pesquisa, pode-se salientar: 

 
–a superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 

contido, podendo esta <<visão>> muito pessoal, ser partilhada por outros? Por 

outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 

–e o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta 

de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura 

demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não detínhamos a compreensão (BARDIN, 2004, p. 25). 

 

Assim, a busca por uma maior compreensão acerca de um assunto específico é o fator 

predominante para que se utilize o método de análise de conteúdo. Para isso, baseando-se na 

premissa da ligação entre a obra 1984 e as teorias de comunicação estudadas na época em que 

o livro fora escrito, foram escolhidos trechos pertinentes da obra de George Orwell, 

considerando características da narrativa e do tema proposto. 

Através da elaboração de categorias específicas para a análise, com a intenção de 

buscar e identificar as relações existentes entre o objeto da pesquisa – o livro 1984, e a 

comunicação, tal relação pôde ser realizada por meio da metodologia proposta. Assim sendo, 

as categorias foram definidas como: 
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a) Utilização de elementos relacionados à Teoria Hipodérmica. 

Esta categoria prioriza o conteúdo do livro que remete à Teoria Hipodérmica, 

considerando seu histórico, objetivos, causas e influências em que foi formulada. Assim 

sendo, foram avaliadas as informações presentes nos trechos escolhidos da obra, referentes à 

proposta, tais como frases ou expressões que remetessem à Teoria Hipodérmica, nesse livro, 

identificadas como referências às teletelas e propagandas ideológicas.  

Tal categoria torna-se relevante para o presente trabalho, uma vez que se unem os elementos 

do livro estritamente ligados a já mencionada Teoria Hipodérmica com a própria Teoria e seu 

contexto histórico; 

 

b) Utilização de elementos relacionados à indústria cultural. 

Considerando a indústria cultural como um dos temas presentes na narrativa de 1984, 

a busca por esse deu-se, em trechos pré-determinados, através de palavras-chave e frases que 

fossem ligados a esse estudo. Para tanto, foi percebido que a referência de palavras como 

filme, livro, dicionário ou jornal no contexto ficcional da obra de George Orwell, tornam-se 

referência direta para os estudos da indústria cultural da Escola de Frankfurt.  

A importância da categoria se confirma, então, pela presença da comunicação através 

da indústria cultural no livro 1984. 

 

c) Ideologia presente na ficção. 

Como já comentado, 1984 torna-se uma obra-prima do século XX, tendo, em seu 

núcleo, críticas à política e, consequentemente, às ideologias as quais ele era contrária, ou 

seja, o totalitarismo.  

Portanto, nos trechos escolhidos, foram buscados elementos que comprovem a 

presença da ideologia, através de expressões – e criações literárias de George Orwell – como: 

“Polícia das ideias”, “Ministério do Amor”, “Ministério da Pujança”, “Ministério da 

Verdade”, “Ministério da Paz”, assim como o próprio nome “Partido” e “Grande Irmão”. Tal 

categoria torna-se relevante, pois une a ideologia com as teorias da comunicação presentes na 

narrativa. 

Assim sendo, após ambientar os trechos da obra propostos em relação à história geral 

da narrativa ficcional de 1984, de George Orwell, foram identificados os aspectos que o autor 

apresenta e que foram interpretados como sendo oportunos à comunicação em sua obra e, 

consequentemente, com os aspectos ideológicos, os quais foram explanados na relação feita 
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através das categorias propostas para que se realize o presente trabalho com a metodologia de 

análise de conteúdo. 

Sequencialmente, as conclusões acerca das informações obtidas foram corroboradas e 

apresentadas nas considerações finais do presente trabalho final de graduação, no qual foi 

feito a relação entre os objetivos iniciais da pesquisa e o seu resultado. 
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6 ANÁLISES 

 

Para que os objetivos propostos sejam analisados, separou-se o presente capítulo para 

melhor compreensão acerca das análises, em que os trechos são apresentados e desenvolvidos 

a partir das categorias definidas pelo método de análise de conteúdo e mostrados por ordem 

cronológica – de acordo com o andamento do contexto da narrativa do livro 1984. Assim, em 

cada um dos quatro trechos definidos foram mostradas as categorias presentes, podendo, 

então, analisar de forma mais precisa de que forma a obra, a comunicação e a ideologia se 

relacionam. 

 

 

6.1 “O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO EM VOCÊ” 

  

 O ambiente que é apresentado por George Orwell desde o princípio da narrativa de 

1984 mostra as características, através do olhar do personagem Winston Smith, de um mundo 

totalmente modificado pelo tempo, pelas guerras e suas implicações. Os cinco continentes 

outrora denominados como América, Europa, Ásia, África, Antártica e Oceania, no contexto 

ficcional de 1984, se reduziram a três: Oceânia (onde se passa toda a história), Eurásia e 

Lestásia, como pode ser visto no mapa a seguir:  
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Figura 1: Os continentes Oceânia, Eurásia e Lestásia: 

Fonte: <http://www.proprofs.com/quiz-school/upload/yuiupload/1070404023.jpg>.  

Acesso em 17 de maio de 2013. 

 

Devido aos constantes conflitos em que os três continentes supostamente se 

encontram, e pela dominação completa do Partido, que comanda Oceânia, o que se vê são 

características constantemente negativas, através da visão do personagem Winston Smith, de 

ambientes, casas, cheiros, pessoas. A cidade em que mora, e, através das suas percepções, 

todas as localizações as quais o Partido está inserido, ou seja, toda a região da Oceânia, se 

encontra numa pobreza aparente. 

Neste contexto, apesar da inferioridade do povo em relação ao que consome e até 

mesmo onde vive, a propaganda política e a tecnologia se fazem presentes de formas 

incessantes com as teletelas e no dia a dia a dia, espreitando a população em prol do Partido e 

do Grande Irmão, ou seja, através do regime totalitário, como pode ser visto no trecho a 

seguir: 
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Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme 

fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o 

acompanhem sempre que você se move. O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO 

EM VOCÊ, dizia o letreiro, embaixo. No interior do apartamento, uma voz 

agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à 

produção de ferro-gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um 

espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou o 

interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem 

inteligíveis. O volume do instrumento (chamava-se teletela) podia ser regulado, mas 

não havia como desligá-lo completamente. [...] A teletela recebia e transmitia 

simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um 

sussurro muito discreto seria captado por ela; enquanto Winston permanecesse no 

campo de visão enquadrado pela placa de metal, além, de ouvido também poderia 

ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num 

momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela Polícia das Ideias 

para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não 

passava de especulação. Era possível inclusive que ela controlasse todo mundo o 

tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa: tinha meios de conectar-se a seu 

aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver – e vivia, em decorrência 

do hábito transformado em instinto – acreditando que todo som que fizesse seria 

ouvido e, se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado 

meticulosamente (ORWELL, 2009, p. 12, 13). 

 

Observa-se que, nesse trecho, as categorias “Utilização de elementos relacionados à 

Teoria Hipodérmica” e “Ideologia presente na ficção” se fazem presentes por meio de 

elementos característicos no contexto da narração. Nele, George Orwell, através de seu 

personagem principal, Winston Smith, narra uma parte de seu dia nesta atmosfera distópica, 

apresentando primeiramente a figura simbólica do Grande Irmão, líder do Partido de Oceânia. 

Assim, ambas as categorias encontram-se unidas, quando Smith mostra ao leitor o 

pôster do Grande Irmão – e sua constante presença em todos os locais – com o letreiro “O 

Grande Irmão está de Olho em você”, pôster esse, cuja elaboração da arte serviu para que os 

olhos da figura estivessem – de fato – sempre depositados na população. Tal manipulação de 

imagem, juntamente à frase intencional, referindo-se a política do Partido e às teletelas 

presentes em praticamente todos os locais de Oceânia, demonstram o ambiente totalitário e 

sua comunicação direta para com o povo e com sua intenção de manipulação, assim como foi 

descrito pela Teoria Hipodérmica. 

O isolamento físico e psicológico, descrito pela sociedade de massa, e, portanto, 

presente na Teoria Hipodérmica, se torna evidente nesse trecho, quando Winston está em seu 

apartamento, sozinho, porém com a presença da teletela. A categoria “Utilização de elementos 

relacionados à Teoria Hipodérmica”, desta forma, é corroborado pelo método do Partido para 

observar vinte e quatro horas por dia a população: as teletelas.  

No trecho acima, George Orwell explica o sistema delas como uma espécie de tela que 

não somente transmite as informações e mensagens enviadas pelo Partido, mas também capta, 

simultaneamente, todos os sons e movimentos feitos por quem está nas proximidades. A 
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categoria “Utilização de elementos relacionados à Teoria Hipodérmica” se encontra nesse 

trecho, já que a mensagem é enviada sem interferências para a população, o que é corroborado 

pelo fato do Partido ter acesso a qualquer reação feita pela mesma em resposta às suas 

mensagens. Em adição, sobre a Teoria Hipodérmica, de acordo com Mills (1963) citado por 

Wolf (2003, p. 9), “Cada indivíduo é um átomo isolado que reage sozinho às ordens e às 

sugestões dos meios de comunicação de massa monopolizados”. A afirmação demonstra a 

relação da sociedade de 1984 com o Partido e seus meios de comunicação, com a intenção 

clara de manipulação. 

Por meio da narração do Winston, até os sussurros são recebidos pela teletela, e 

mesmo dormindo as pessoas são espionadas pelo Partido. Dessa forma, as características da 

Teoria Hipodérmica se tornam ainda mais eficientes em 1984, justamente pela função de 

mão-dupla exercida pelas teletelas, em que, caso haja a desconfiança do partido em relação a 

uma única reação diferencial e indesejável cometida por alguém quando, por exemplo, se está 

noticiando algo para gerar motivos de felicidade, exista a interferência direta, física e 

ameaçadora, sem aviso prévio.  

Ou seja, a notícia transmitida pela teletela deve ser tratada como a verdade absoluta do 

Partido, mesmo a “verdade”, podendo ser mentira. Na Teoria Hipodérmica, “Se as mensagens 

da propaganda conseguem atingir os indivíduos da massa, a persuasão é facilmente 

‘inoculada’: ou seja, se o ‘alvo’ é alcançado, a propaganda obtém o êxito que se propõe” 

(WOLF, 2003, p. 9). Nessas definições, é possível identificar a abordagem do Partido para 

com a população, através das teletelas descritas por Winston e a certeza de que o povo irá 

acreditar. Caso contrário, se não permanecer a aceitação da informação como fato, existe a 

possibilidade de uma mínima reação feita involuntariamente por uma pessoa aleatória ser 

motivo de punição. Os pensamentos contrários à ideologia dominante começam a se tornar 

perigosos, uma vez que qualquer pessoa pode “entregar-se” ao ter o coração ou a respiração 

acelerada.  

No trecho da obra, é possível identificar que Winston refere-se à “Polícia das Ideias” 

como a responsável pela observação da população através das teletelas. Percebe-se, baseando-

se nisso, que a categoria “Ideologia presente na ficção” demonstra estar existente, uma vez 

que o Partido possui seus próprios representantes para que o controle ideológico seja 

eficiente. 

Assim, a Polícia das Ideias pode ser classificada como um Aparelho Repressivo do 

Estado, enquanto que a teletela em si, um Aparelho Ideológico do Estado. “O Aparelho 

repressivo do Estado ‘funciona através da violência’ ao passo que o os Aparelhos Ideológicos 
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do Estado ‘funcionam através da Ideologia’” (ALTHUSSER, 1983, p. 69). O sistema presente 

em 1984 demonstra ser totalitário. O Estado, ou seja, o Partido, possui nas mãos do seu 

representante simbólico (visto que em nenhum momento a sua existência fora inteiramente 

demonstrada como real), o Grande Irmão, o controle acerca das articulações necessárias para 

manter a população “na linha”. 

 

6.2 “DUPLIPENSAMENTO” e “NOVAFALA” 

 

No segundo trecho a ser analisado, é possível ratificar o fato da tentativa – eficiente – 

de controle do Partido para com a população. O personagem Winston Smith é uma das 

exceções à regra da população de Oceânia, já que a eficiência de controle do Grande Irmão se 

dá porque a sociedade, de fato, crê na Ideologia e nas informações transmitidas pela teletela, 

jornais e demais meios de comunicação fornecidos pelo Partido. Independente de o povo estar 

vivendo na precariedade, a partir do momento que era afirmado que as condições de vida 

estavam melhores do que numa época longínqua, tal conhecimento era tido como verdade 

absoluta. 

 
O partido dizia que a Oceânia jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, 

sabia que a Oceânia fora aliada da Eurásia não mais de quatro anos antes. Mas em 

que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência que, de 

todo modo, em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira 

imposta pelo Partido – se todos os registros contassem a mesma história -, a mentira 

tornava-se história e virava verdade. “Quem controla o passado controla o futuro; 

quem controla o presente controla o passado”, rezava o lema do Partido. E com tudo 

isso o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo que 

fosse verdade agora fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples, O 

indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria 

memória. “Controle da realidade”, era a designação adotada. Em Novafala: 

“duplipensamento” (ORWELL, 2009, p. 47). 

 

Nesse trecho, considera-se a presença das categorias propostas “Utilização de 

elementos relacionados à Teoria Hipodérmica” e “Ideologia presente na ficção”, a partir do 

aparecimento da teletela como meio de controle da população, e, em adição, a “Novafala”, 

que está presente durante toda a narrativa de 1984. Ambos os elementos são provenientes do 

Partido, ou seja, de cunho ideológico. 

“Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o 

passado” (ORWELL, 2009, p. 47), com tal afirmação, George Orwell demonstra que até 

mesmo o tempo torna-se metaforicamente suscetível às mudanças inteiramente controladas 

pelo regime totalitário do Grande Irmão. Mudanças essas, que incluem alterar as notícias do 

passado em todas as fontes as quais a população possui acesso, modificado, 
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consequentemente, a memória de cada um dos cidadãos através do esquecimento da verdade e 

aceitação de toda e qualquer informação. 

A realidade em que a sociedade de Oceânia vive torna-se uma mentira a partir do 

momento que o Partido manipula os acontecimentos do passado para que suas ações tornem-

se sempre as corretas. Através do trecho acima, observa-se que a guerra permanente entre os 

três continentes de 1984 abre-se em possibilidades, entre elas, de que sequer exista uma 

guerra, que a mesma seja uma maneira de distração para que o Partido possa, por exemplo, 

diminuir a quantidade de alimentos da população como uma desculpa possível – e 

posteriormente aumentar o mesmo alimento e acabar se tornando o lado bom do caos 

ocasionado pela Guerra.  

O Partido, utilizando-se do seu poder perante a população, enfatiza, de acordo com o 

trecho citado, que jamais fora aliado da Eurásia. O personagem Winston Smith sabe que a 

informação dada é uma mentira. Entretanto, a notícia é irrefutável. Nota-se que tal fato se 

enquadra na categoria “Utilização de elementos relacionados à Teoria Hipodérmica”, já que a 

massa (tratamos Winston Smith, aqui, como a exceção da sociedade de Oceânia) recebe a 

informação dada, principalmente via teletelas, e a acata, como se a comunicação fosse, de 

fato, inserida através da pele, sem interferências. 

Percebe-se, no trecho, que Winston tem o conhecimento de que justamente a sua 

capacidade de não acreditar em cada dado informado pelo Partido será o que causará a sua 

morte. Em sua concepção, o fato das suas memórias permanecerem inalteradas seria um grave 

motivo para punição. A ideologia imposta pelo Grande Irmão através das informações 

fornecidas não penetrava na consciência de Winston, e pode-se constatar que o próprio 

personagem percebe tal fato. 

No final do parágrafo mostrado, Winston refere-se ao “duplipensamento” como a 

palavra-chave, em “Novafala”, para a situação em que se encontra, no caso: aceitar a mentira 

como verdade, mesmo sabendo da sua contradição. Ou seja, pela própria palavra, é um 

pensamento duplo. A categoria “Ideologia presente na ficção” aparece, aqui, como tais 

pensamentos ideológicos que se anulam no duplipensamento. De um lado, a mentira do 

Partido, de outro, a verdade de Winston. Mentira, essa, que precisava ser controlada na 

memória para se tornar fato.  

“A ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas 

condições reais de existência” (ALTHUSSER, 1983, p. 85). Com base nessa afirmação, que 

se encaixa no ambiente totalitário de 1984, tem-se a ideia da sociedade de massa e sua crença 

no Partido, devido a sua realidade e o que lhes é informado, e, em contrapartida, a realidade 
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de Winston, que crê na sua memória, ou seja, o personagem possui duas ideologias em sua 

mente, a sua – que considera a correta, por ser verdadeira – e a do Partido, a qual ele tem 

consciência que, embora sendo baseada em mentiras transmitidas via teletelas, ele deveria 

acreditar, ou pelo menos aparentar sua crença. Portanto, paradoxalmente, embora desprezando 

o Partido e o Grande Irmão, se utiliza da palavra inventada pelos mesmos para traduzir sua 

situação: duplipensamento. 

Como pode ser visto no parágrafo, Winston refere-se à “Novafala”, a qual é um novo 

vocabulário, adaptado do inglês, inventado pelo Partido e com a intenção de diminuir 

gradativamente as palavras e inclusive frases. De tal modo, expressar os pensamentos, aos 

poucos, torna-se mais difícil, uma vez que a população, aprendendo somente a “Novafala”, 

acaba por não possuir léxico suficiente para formular uma opinião que possa ir de encontro à 

ideologia dominante em Oceânia.  

No trecho mostrado a seguir, Winston conversa, durante o horário de almoço, com um 

de seus colegas, chamado Syme, que igualmente trabalha no Ministério, porém em outro 

cargo, justamente o de formular o dicionário de Novafala, editando, diminuindo e revisando 

as palavras da chamada “Velhafala”. 

 
“Como vai o dicionário?”, perguntou Winston, elevando o tom para que o outro 

pudesse ouvi-lo. 

“Devagar”, disse Syme. “Estou nos adjetivos. Fascinante. [...] A Décima Primeira 

Edição é a edição definitiva”, disse. “Estamos dando os últimos retoques na língua – 

para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. 

Depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. 

Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras 

novas. Nada disso! Estamos destruindo palavras – dezenas de palavras, centenas de 

palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A Décima Primeira 

Edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. 

[...] Lá por 2050 – ou antes, talvez – todo o conhecimento real de Velhafala terá 

desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, 

Shakespeare, Milton, Byron existirão somente em suas versões em Novafala, em 

que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo 

contraditório com o que eram antes. A literatura do Partido será outra. Os slogans 

serão outros. Como podemos ter um slogan como ‘Liberdade é escravidão’ quando o 

conceito de liberdade foi abolido?” (ORWELL, 2009, p. 67, 69) 

 

A partir desse diálogo, em que a ideologia está marcada pela presença do dicionário de 

Novafala, elaborado e distribuído pelo Partido com a intenção de manipulação da população, 

as categorias encontradas no trecho são: "Utilização de elementos relacionados à indústria 

cultural" e “Ideologia presente na ficção”.   

Nesse contexto, o dicionário torna-se um elemento chave da indústria cultural presente 

na obra, uma vez que distribuirá para todo e qualquer indivíduo o conhecimento sobre a fala, 

a língua, o vocabulário. Com efeito, a Novafala, numa escala ideológica com intenção de 
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alienar a sociedade, modificará cada elemento cultural já produzido, como pode ser 

constatado através da declaração do personagem Syme acerca da literatura. Assim, não 

somente o dicionário torna-se um produto da indústria cultural, mas os livros, os filmes, a 

música e todas as outras formas de comunicação e entretenimento – todos produzidos e 

distribuídos pelo Partido para a população. Com a diferença de que, aqui, o consumo se dá em 

nome do totalitarismo, e não do capitalismo propriamente dito.  

 
[...] Para Adorno, o homem, nessa Indústria Cultural, não passa de mero instrumento 

de trabalho e de consumo, ou seja, objeto. O homem é tão bem manipulado e 

ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho. Portanto, 

o homem ganha um coração-máquina. Tudo que ele fará, fará segundo o seu 

coração-máquina, isto é, segundo a ideologia dominante. A Indústria Cultura, que 

tem com guia a racionalidade técnica esclarecida, prepara as mentes para um 

esquematismo que é oferecido pela indústria da cultura – que aparece para os seus 

usuários como um “conselho de quem entende”. O consumidor não precisa se dar ao 

trabalho de pensar, é só escolher. É a lógica do clichê. Esquemas prontos que podem 

ser empregados indiscriminadamente só tendo como única condição a aplicação ao 

fim a que se destinam. Nada escapa a voracidade da Indústria Cultural (SILVA, 

2002). 

 

 Tal como nessa reflexão, o individualismo, característica da sociedade de massa e 

consequentemente, da sociedade de 1984, torna-se a qualidade marcante quando se trata dos 

avanços da cultura imposta pelo Grande Irmão. O homem também se torna um objeto perante 

os olhos do Partido, facilmente manipulável através da ideologia e seus meios, que, no trecho 

analisado, podem ser referidos como a Novafala e todas as transformações que ela acarreta. 

Em 1984, o que é demonstrado a partir do fragmento do livro, é que os indivíduos das 

gerações futuras não terão acesso às línguas antigas, uma vez que ela será destruída. Com 

exceção, talvez, da alta cúpula do Partido. Somente a Novafala prevalecerá em Oceânia, 

demonstrando o domínio ideológico e cultural do Partido para com a população, a categoria 

proposta “Ideologia presente na ficção” torna-se, assim, adequada, no que diz respeito à 

Novafala. Acerca da ideologia: 

 

O aparelho (repressivo) do Estado funciona predominantemente através da repressão 

(inclusive a física) e secundariamente através da ideologia. (Não existe aparelho 

unicamente repressivo). [...] Os aparelhos Ideológicos do Estado funcionam 

principalmente através da ideologia, e secundariamente através da repressão [...] 

(Não existe aparelho puramente ideológico). Desta forma, a Escola, as Igrejas 

“moldam” por métodos próprios de sanções, exclusões, seleção etc... não apenas 

seus funcionários mas também suas ovelhas (ALTHUSSER, 1983, p. 70). 

 

Através dessa reflexão, percebe-se que o aparelho Ideológico de Estado escolar torna-

se uma maneira do Partido de exercer seus ideais através dos ensinamentos com a Novafala, 

uma vez que o indivíduo aprenderá desde criança, nas escolas de Oceânia, a como se 
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comunicar da maneira “correta”. Em adição, o aparelho ideológico de Estado cultural se 

encaixa com a própria indústria cultural, visto que a cultura e suas ramificações são 

distribuídas pelo Partido. 

Com base nas análises feitas, ressalta-se que as categorias "Utilização de elementos 

relacionados à indústria cultural" e “Ideologia presente na ficção” unem-se, mostrando que o 

trecho citado possui um elemento em função do outro, ou seja, o dicionário da língua 

Novafala, que é objeto da indústria cultural, acontece em função da ideologia e 

reciprocamente.  

 

 

6.3 A SOCIEDADE E A “SEMANA DO ÓDIO”  

 

No trecho a seguir, será mostrado de que forma se divide a sociedade de Oceânia, bem 

como o personagem Winston Smith interpreta tal separação e sua explanação da visão do 

Partido para esta massa de pessoas, visto que a pirâmide social, cuja base é constituída pelos 

“proletas”, possui divisão nítida. Posteriormente, o segundo trecho mostrará a “Semana do 

Ódio”, que ocorre em Oceânia. Assim sendo: 

 
Se é que havia esperança, a esperança só podia estar nos proletas, porque só ali, 

naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente, oitenta e cinco por cento 

da população da Oceânia, havia possibilidade de que se gerasse a força capaz de 

destruir o Partido. [...] Na realidade pouco se sabia sobre os proletas. Não era 

necessário saber grande coisa. Desde que continuassem trabalhando e procriando, 

suas atividades careciam de importância. [...] Eles estavam abaixo de qualquer 

suspeita. (ORWELL, 2009, p. 88, 90, 91). 

 

Através da declaração de Winston acerca dos “proletas”, fica claro como se organiza a 

divisão total da sociedade de Oceânia: oitenta e cinco por cento das pessoas são os proletas, os 

trabalhadores “comuns”, enquanto que os outros 15% restantes, dividem-se entre uma 

hierarquia interna do Partido: fazendo parte do mesmo ou sendo trabalhador para o mesmo, 

independentemente, são de uma classe mais alta nessa sociedade distópica, diferenciando-se 

claramente dos proletas. 

No caso do personagem Winston, o próprio trabalha para um dos setores do Ministério 

da Verdade, porém, continua sendo um peão da alta cúpula do Partido, ou Partido Interno, que 

é integrado somente pelos chefes. Um dos personagens de 1984 – O’Brien – que, no final da 

obra, é na verdade um dos grandes vilões, faz parte da “classe alta”. Conclui-se, a partir disso, 

que existe uma clara divisão entre a classe alta, classe média (representada por Winston) e 

classe baixa (os proletas). 
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A categoria “Ideologia presente na ficção” se encontra neste fragmento da narrativa de 

1984, uma vez que George Orwell apresenta suas inclinações ideológicas simpatizantes à 

classe operária e sua crítica ao totalitarismo, mostrando a divisão da sociedade de uma forma 

que a ideologia da classe mais alta, a do Partido, a do Grande Irmão, é a que manipula todo o 

restante da população, utilizando como peões tanto a classe média, ou seja, os trabalhadores 

do Ministério, entre eles, Winston Smith e os próprios proletas, que são tratados como 

indivíduos ainda mais inferiores. 

A sociedade que se forma em 1984, tanto pelos proletas quanto pela classe média, 

torna-se condizente com a chamada sociedade de massa, a partir do entendimento que essa 

possui como características, de acordo com DeFleur e Ball-Rokeach, (1993), o 

individualismo, o isolamento psicológico e a gradual alienação do indivíduo, além do 

enfraquecimento dos laços tradicionais. Todas essas indicações podem ser observadas no livro 

a partir do trecho citado e, mais especificamente, da declaração de Winston, visto que até 

mesmo o próprio refere-se aos proletas como “massa”. 

Quando Winston fala que a esperança está nos proletas, ele refere-se a uma possível 

Revolução feita por eles, ou seja, considerando os proletas como proletários
13

, pode-se 

comparar tal menção ao que dizem Marx e Engels (2010, p. 49, 50) em O Manifesto 

Comunista: “De todas as classes que hoje em dia se opõe à burguesia, só o proletariado é uma 

classe verdadeiramente revolucionária. [...] O movimento proletário é o movimento autônomo 

da imensa maioria em proveito da imensa maioria”. Assim, Winston, pertencendo a uma 

classe média, vê nos proletas a única esperança para derrubar a “burguesia”
14

, ou seja, o 

Partido e o Grande Irmão. Tal fato corrobora a categoria “Ideologia presente na ficção”, 

proposta para realização desta análise. 

Percebe-se que Winston, embora reconhecendo sua impotência perante o Partido, 

analisa os proletas como classe inferior a sua própria, categorizando-os como a massa que não 

está no mesmo patamar, porém, massa, esta, que pode salvar Oceânia e, consequentemente 

libertá-lo da ideologia imposta há tanto pelo Grande Irmão.  

                                                      
13

 Proletariado: “é um vasto grupo social constituído pelo subconjunto dos trabalhadores dependentes que, 

ocupados em diversos ramos de atividade no âmbito do processo de produção capitalista, recebem um salário, 

em troca do trabalho prestado, de quem detém a propriedade dos meios de produção e o controle da sua 

prestação de trabalho. Este termo, usado dentro da concepção marxista para designar uma verdadeira e autêntica 

classe social — a classe dos produtores assalariados —, ocorre nas ciências sociais, mas cada vez menos 

freqüentemente, a indicar, de forma genérica, a totalidade dos trabalhadores manuais” (BOBBIO, 1998, p. 1015). 
14

 Burguesia – neste contexto, “a classe que detém, no conjunto, os meios de produção e que, portanto, é 

portadora do poder econômico e político” (BOBBIO, 1998, p. 119). 
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George Orwell demonstra, em sua obra ficcional, a interpretação de como a ideologia 

absorve aqueles que estão a sua volta. O Partido, tendo os proletas e a classe média como 

sociedade, utiliza-se de diversas estratégias para mantê-los sempre à sua mercê, em outras 

palavras, manipulando o indivíduo em prol do poder. 

No trecho a seguir, é possível compreender o conjunto das táticas utilizadas pelo 

Partido com o objetivo de persuadir a população a seguir sua ideologia. Por meio das teletelas, 

jornais, programas, notícias, propagandas e mais, apresenta-se, neste momento do livro, a 

“Semana do Ódio”, evento que acontece em meio à suposta guerra mundial, cuja intenção é 

que os indivíduos libertem justamente o seu sentimento de ódio para com o(s) inimigo(s) de 

Oceânia. Uma semana de “festejos” para unir a população aos esforços ideológicos do Partido 

para com a guerra travada há anos, engajando cada pessoa ao patriotismo e ao amor ao 

Grande Irmão. 

 
Os preparativos para a Semana do Ódio iam de vento em popa, e os funcionários de 

todos os ministérios trabalhavam além do horário. Desfiles, reuniões, paradas 

militares, conferências, exposições de personagens de cera, exibições de filmes, 

programas de teletela – era preciso organizar tudo; era preciso construir estandes e 

imagens, criar slogans, compor músicas, fazer circular boatos, forjar fotografias. A 

seção de Julia no Departamento de Ficção fora desligada da produção de romances e 

estava criando em regime de urgência uma série de panfletos sobre atrocidades. 

Winston, além de fazer seu trabalho regulamentar, passava longos períodos, todos os 

dias, verificando arquivos antigos do Times e alterando e embelezando trechos de 

notícias que depois seriam citadas nos discursos. Tarde da noite, quando levas de 

proletas desordeiros perambulavam pelas ruas, a cidade exibia um ar estranhamente 

febril. [...] A nova melodia destinada a ser canção-tema da Semana do Ódio (a 

Canção do Ódio, como chamavam) já estava composta e era transmitida 

incessantemente pelas teletelas. Tinha um ritmo selvagem, que lembrava latidos e 

que não podiam exatamente ser chamada de música, assemelhando-se à batida de 

um tambor. Rugida, mais que cantada, por centenas de vozes ao som de pés em 

marcha, era aterrorizante. A música caíra no gosto dos proletas, e na madrugada das 

ruas competia com “Era um capricho e nada mais” (ORWELL, 2009, p. 177-178). 

 

A “Semana do Ódio”, a partir do trecho, demonstra a intenção do Partido para com a 

sociedade (proletas e a classe média), através do que Winston cita. Lembrando que sua função 

dentro do Ministério é justamente a edição de informações conforme exigido pelo Partido, ele 

comenta que a organização do evento é complexa e intensa, tendo que se criar slogans
15

, 

circular boatos, criar músicas, forjar fotografias. 

Percebe-se que grande parte dos elementos citados por Winston relaciona-se à 

propaganda e comunicação, com a intenção de manipular a informação, e, assim, persuadir os 

indivíduos a acreditarem no Partido e somente no Partido. Para tanto, enquadram-se as 

                                                      
15

 Slogan: "frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e memorização, que 

apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou ideia" (RABAÇA, BARBOSA, 1987, p. 544). 
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categorias “Utilização de elementos relacionados à Teoria Hipodérmica” e “Ideologia 

presente na ficção”, uma vez que a tática utilizada, de acordo com o trecho analisado, é a 

propaganda de guerra – ou seja, puramente ideológica –, com a intenção de que todas as 

pessoas de Oceânia acreditem e se tornem ainda mais favoráveis ao Partido. Além disso, 

quando a música, os romances e os filmes são citados, é possível identificar a categoria 

"Utilização de elementos relacionados à indústria cultural”. 

No contexto histórico do século XX, os estudos acerca da Teoria Hipodérmica tiveram 

início a partir das propagandas ideológicas apresentadas durante a guerra e sua relação com os 

indivíduos (mesmo tipo de relação que se pode observar na obra 1984). Existia a procura por 

conexões entre a sociedade e a ideologia dominante, impulsionadas pelo ambiente de guerra. 

Isto é, qual era o impacto da comunicação no indivíduo? 

 

Os cidadãos tinham de odiar o inimigo, amar sua pátria, e devotar-se ao máximo ao 

esforço de guerra. Não se podia depender de que o fizessem por conta própria. Os 

veículos de comunicação de massa disponíveis então tornaram-se as principais 

ferramentas para persuadi-los a agir assim (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 

180). 

 

A partir dessa afirmação, pode-se ressaltar a relação do Partido com a população 

através da Semana do Ódio. A utilização das teletelas, que registram automaticamente a 

reação do indivíduo e transmitem informações ideológicas em formato de programas do 

cotidiano, a criação de slogans para enaltecer o poder de Oceânia, e, conforme Winston fala 

no trecho citado, músicas criadas especialmente para o evento. Tais táticas parecem 

inofensivas, porém, demonstram um poder ideológico que sustentam a crença da população – 

Indivíduos tratados como massa, sem distinção – no Grande Irmão.  

De acordo com Wolf (2003, p. 11), “A teoria hipodérmica – bullet theory – sustentava, 

portanto, uma conexão direta entre a exposição às mensagens e o comportamento: se uma 

única pessoa é atingida pela propaganda, pode ser controlada, manipulada, induzida a agir”. 

Reafirma-se, assim, a intenção do Partido em relação às informações diárias que a teletela 

transmitia, enfatizadas pela Semana do Ódio, como demonstrado no trecho.  

O sucesso do Partido para que as mensagens sejam absorvidas pela população torna-se 

mais evidente quando Winston comenta que os proletas cantarolavam a canção-tema do 

evento nas madrugadas de Oceânia. Isto é, a partir do momento que as teletelas tocavam 

incessantemente a música para a população, sua intenção é nítida: de que a sociedade decore a 

canção para a Semana do Ódio. E, pelo relato de Winston, isso é conseguido sem nenhum 

problema, principalmente entre os proletas. 
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Existe a menção ao jornal Times, meio de comunicação presente em Oceânia em que 

Winston frequentemente deve editar notícias antigas por informações novas, ou seja, caso 

algum indivíduo tenha alguma dúvida sobre qualquer comunicado fornecido pelo Partido, não 

haverá equívocos, pois o passado foi editado através dos jornais – outrora fontes consideradas 

confiáveis da realidade, porém, controladas pelo Partido. O tempo controlado pelo Partido. 

Percebe-se que George Orwell manteve o nome do jornal existente na Inglaterra na época em 

que escreveu o livro, The Times, o qual existe até os dias de hoje e cuja sede é na cidade de 

Londres, mesma cidade onde Winston declara que vive. 

Ainda no trecho, Winston fala da personagem Julia – que é apresentada ao longo do 

livro como sendo, igualmente, uma das poucas pessoas que não acredita na ideologia do 

Partido, tornando-se cúmplice e amante de Winston – e seu trabalho no departamento de 

Ficção na fabricação de romances. Para tal fragmento, a categoria "Utilização de elementos 

relacionados à indústria cultural” se corrobora, visto que a produção de livros (no caso, 

romances) é também feita com supervisão do Partido, demonstrando que a cultura torna-se 

manipulável e industrializada, tal como falado nos estudos da indústria cultural. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1947) citados por Wolf (2003, p. 79), quando 

se fala em indústria cultural: 

 
O espectador não deve trabalhar por conta própria: o produto prescreve toda reação: 

não pelo seu contexto objetivo – que se desfaz tão logo se dirige à capacidade de 

pensar –, mas mediante sinais. Toda conexão lógica, que requeira intuição 

intelectual, é escrupulosamente evitada. 

 

 A partir dessa reflexão, percebe-se que os produtos produzidos em função do 

entretenimento no Ministério da Ficção, onde a personagem Julia trabalha, possuem, como 

conteúdo, temáticas que não incentivem o intelecto, considerando que são criados e 

supervisionados pelo Partido, do início ao fim. Da mesma forma, as músicas produzidas para 

a Semana do Ódio seguem esse mesmo procedimento, principalmente quando se observa a 

descrição que Winston faz sobre a mesma, a qual lembra rugidos misturados a ruídos, e, 

mesmo que na concepção de Winston que seja terrível, os proletas já a cantarolavam. 

 Assim sendo, nesse trecho, as três categorias propostas para análise de conteúdo do 

livro 1984 encontram-se em união, visto que a Semana do Ódio reúne a ideologia imposta 

pelo Partido a partir da manipulação através da propaganda e do entretenimento.  

Praticamente todos os meios de comunicação existentes no livro são de controle do Partido, a 

teletela, o jornal, o rádio. O seu conteúdo é editado para que o indivíduo viva em função da 
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ideologia imposta. O Grande Irmão acaba sendo a ideologia, a vida e a cultura da sociedade 

de Oceânia, que acredita em tudo que lhes é falado e o ama incondicionalmente. 

A guerra mundial entre Oceânia, Lestásia e Eurásia, a qual o leitor não tem o 

conhecimento se é ou não real na narrativa, torna-se a possibilidade de uma estratégia para 

que o Partido controle a vida, a mente e a ideologia da população através do medo e do 

sentimento de adoração à Pátria e Ódio ao inimigo. 

 No decorrer do livro, em que Winston tenta ir contra o Partido, o mesmo tem a 

consciência de que tudo à sua volta é uma mentira. Se não tem a certeza, ao menos desconfia 

de que houve uma época melhor para o mundo. Ele sabe o papel das teletelas, das 

propagandas e da influência exercida pelo Partido.  

No início da narrativa, Winston detestava o Grande Irmão e busca uma forma de fugir da 

realidade em que vive. No desfecho do livro, após ser capturado pela Polícia das Ideias e 

sofrer tortura física e psicológica no Ministério do Amor, termina por genuinamente amar o 

Grande Irmão, e, em seguida, é morto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal estudar a obra de George Orwell, 

1984, analisando os aspectos relacionados às teorias da comunicação presentes em seu 

contexto histórico. A partir da narrativa ficcional do livro, foi constatado que seu enredo, além 

de crítica ao regime totalitário da União Soviética Stalinista, possuía elementos relacionados 

às teorias da comunicação referentes da época em que fora escrito. 

Para tal estudo, foi feito um levantamento bibliográfico das teorias da comunicação 

referentes à primeira metade do século XX, consequentemente e concomitantemente, uma 

pesquisa referente à história geral foi realizada, buscando entender as transformações 

ocorridas no mundo para incentivar os estudos referentes à comunicação, assim como um 

estudo não somente do livro 1984, mas da bibliografia do autor e de sua vida. 

 Compreendeu-se que a ideologia tornou-se parte importante para a concepção do 

trabalho, visto que a mesma está presente em todo o contexto histórico entre guerras do século 

XX, a partir do totalitarismo, capitalismo, socialismo, marxismo, etc. Estando intrínseco nos 

estudos das teorias da comunicação, é o conceito que move o enredo de 1984. 

Através desse entendimento, foram selecionados trechos pertinentes do livro 1984 e 

realizada uma análise de conteúdo seguindo as categorias propostas: “Utilização de elementos 

relacionados à Teoria Hipodérmica”, “Utilização de elementos relacionados à indústria 

cultural” e “Ideologia presente na ficção”. Buscou-se, partindo de tais categorias, alcançar os 

objetivos propostos. 

Com as análises realizadas, pode ser constatado que a obra se relaciona com a 

comunicação e possui, durante toda a sua narrativa, elementos referentes às teorias da 

comunicação estudadas em seu contexto histórico, assim sendo: Teoria Hipodérmica e 

indústria cultural da Escola de Frankfurt. Tal fato pode ser averiguado devido aos meios 

utilizados pelo Partido em relação à comunicação para com a sociedade e pelos efeitos, com 

sucesso, causados no indivíduo – a adoração à ideologia imposta pelo Partido e à própria 

figura do Grande Irmão. 

Por meio do comportamento da sociedade de Oceânia, a qual, concluiu-se que se 

encaixava no conceito da sociedade de massa, foi percebido que os efeitos pretendidos pelo 

Partido em cada mentira, programa, livro, jornal, informação, música, propaganda ou evento 

tornaram-se compatíveis com os efeitos estudados nas pesquisas da Teoria Hipodérmica, visto 

que efetivamente e verdadeiramente cada mensagem fora enviada, sem distinção de 
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indivíduos, para um público encarado como massa e a mensagem fora absorvida e acreditada. 

No final, até mesmo Winston, o personagem principal, acabou por acreditar no Partido. Em 

adição, a indústria cultural encontrou-se inerente, visto que os momentos encarados como 

entretenimento eram “financiados”, organizados e produzidos pelo Partido. 

1984 é uma obra de ficção que permite ao leitor mais de uma visão, já que a forma que 

George Orwell criou sua história possibilitou que o entretenimento fosse unido às 

interpretações históricas, comunicacionais e ideológicas, abrangendo, assim, campos de 

estudo que se complementam através de uma obra de ficção escrita em 1948. 

É justamente esse fato que pode ser colocado como uma das principais características 

para a importância da pesquisa, já que a comunicação, como vista, entendida e tratada hoje, 

sofreu mutações ao longo do tempo. Convergindo assuntos e voltando para seus primeiros 

estudos, compreende-se mais o presente e, nesse caso, amplia-se o entendimento de 1984, 

percebendo que a comunicação (como apresentada aqui) se faz presente em inúmeros 

aspectos do cotidiano: na televisão, no jornal, nas revistas, e inclusive em livros.  

Houve a percepção de que a comunicação, a publicidade e a propaganda, muito além 

da imaginação e a criatividade que representam pelas suas criações e campanhas para seu 

público-alvo, tornam-se, como analisado, conceitos intrínsecos às ideologias e aos governos, 

possuindo papel importante para a história e o cotidiano. 

Como analisado, o livro possui a união de ideologia e comunicação em sua narrativa. 

Entretanto, essa é uma das observações e compreensões feitas em relação ao mesmo. Ao 

longo da leitura do livro e da própria realização do presente estudo, percebeu-se que, através 

da comunicação, literatura e da arte, o assunto ainda pode ser abordado de diferentes 

perspectivas e com diferentes objetivos, tornando a obra de George Orwell uma grande fonte 

de pesquisas não somente para a Publicidade e Propaganda, mas igualmente para outras áreas 

de estudo.  

Dezenas de anos depois de seu lançamento, 1984 inspira cada vez mais leitores através 

do seu enredo, sendo comparado com governos e tecnologias atuais, principalmente quanto à 

questão da privacidade, ponto tão veemente retratado na obra e que hoje se torna um dos 

assuntos principais entre a população de muitos países. Além disso, o Grande Irmão se faz 

presente, todos os anos, nas casas de inúmeras pessoas do mundo inteiro através do programa 

de televisão Big Brother, Reality Show baseado na obra de George Orwell. 

Assim sendo, percebeu-se que os primeiros estudos acerca da comunicação, os quais 

impulsionaram pesquisas posteriores na área, unindo-se com o contexto histórico, 

sociopolítico e cultural em que foram formulados, tornam-se de grande valia não somente 
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para pesquisas relacionadas a área da comunicação em si, mas para incentivar novos estudos 

e, neste caso, uma nova visão, distinta e significante, acerca de um livro ficcional que é 

considerado, hoje, uma das grandes obras-primas do mundo – 1984. 
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