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CARACTERÍSTICAS GERAIS DA 
OBRA 
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LOCAL 
Eric Arthur Blair, 
conhecido pelo 

pseudônimo George 
Orwell  foi um escritor, 

jornalista e ensaísta 
político inglês, nascido 

na Índia Britânica. 

AUTOR 

DISTOPIA 
1984 é um romance 

distópico, pois 
descreve um lugar e 

um estado imaginário 
em que se vive em 

condições de extrema 
opressão, desespero ou 

privação 

CONTEXTO 

Foi publicado em 1949, em 
um mundo pós Guerra. O 

autor denuncia as 
sociedades totalitárias 

(nazifascismo e URSS) que 
surgiram 

O romance é ambientado na 
Inglaterra, uma província do 

superestado da Oceania., onde  os 
habitantes são ditados por um 

regime político totalitário 
eufemisticamente chamado de 

"Socialismo Inglês", encurtado para 
"Ingsoc"   
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 O livro é publicado em 
1949 e em 1950 o autor 
morre. 

Publicação do 
Livro 

1949 1950 1956 1984 1984 1999 2005 2020 

O livro ganou adaptações 
para as telas em 1956 e em 

1984, e para a ópera em 
2005  

ADAPTAÇÕES 

Lança propaganda de 1984: “Em 24 
de janeiro, a Apple Computer 
apresentará o Macintosh. E você 
verá por que 1984 não será como 
‘1984’ “. Parodiado em 2020 pela 
Epic Games. 

APPLE 

Em 1999, John de Mol, um executivo da televisão 
holandesa, sócio da empresa Endemol, teve a 
ideia de criar um Reality Show onde pessoas 

comuns seriam selecionadas para conviverem 
juntas dentro de uma mesma casa, vigiadas por 
câmeras, 24 horas por dia. O nome do programa 

foi inspirado no nome de um personagem do 
livro 1984 de George Orwell: Big Brother 

Big Brother 
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SLOGANS 
DO 

PARTIDO 

GUERRA É PAZ 

LIBERDADE É ESCRAVIDÃO 

IGNORÂNCIA É FORÇA 



Responsável pela guerra 

Partido BIG BROTHER 

ES
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MINISTÉRIO DA PAZ 
02 

03 

04 

Responsável pela lei e pela 
ordem 

MINISTÉRIO DO AMOR 

Responsável pelas questões 
econômicas 

MINISTÉRIO DA 
PUJANÇA 

01 

MINISTÉRIO DA VERADE 
Responsável pelas noticias , 
entretenimento, educação e 
belas-artes 



OCEÂNIA 

LESTÁSIA 
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Naquele momento, por exemlo, em 1984 (se é que estavam em 1984), a Oceânia estava em 
guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Nunca, em nenhuma declaração pública ou 
privada, era admitido que as três potências alguma vez tivessem se agrupado de modo 
diferente. Na verdade, como Winston sabia muito bem, há não mais de quatro anos a 

Oceânia estava em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. 

EURÁSIA 



Winston trabalha no 
Ministério da Verdade e 
começa a escrever em um 
caderno pensamentos 
“subversivos”. Ele encontra 
Júlia, por quem se apaixona. 

EN
RE

DO
 

Winston e Júlia, então, 
....espere aí!!! Eu não vou 
contar o livro todo para você! 

Termine de ler o livro! 

Winston e Júlia resolvem 
confessar tudo para O’Brien, 
um dos principais do Partido, 
que revela ser da Confraria e 
opositor do Big Brother. 
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Nova linguagem que destrói as 
palavras antigas e inúteis (como 
adjetivos e antônimos). Exemplo: 
Desbom, Bom, Maisbom e 
Duplimaisbom. Duplipensamento 
significa a capacidade de abrigar 
simultaneamente na cabeça 
duas crenças contraditórias e 
acreditar em ambas. O 
intelectual do Partido sabe em 
que direção suas memórias 
precisam ser alteradas; em 
consequência, sabe que está 
manipulando a realidade; mas, 
graças ao exercício do 
duplipensamento, ele também 
se convence de que a realidade 
não está sendo violada.  

NOVAFALA 

Objetivo da novafala: simplificar a 
linguagem para simplificar o 
pensamento inviabilizando outras 
formas de pensamento. 

OBJETIVOS 



Teletela, polícia das ideias, 
novafala, controle total da mídia, 

partido único, denúncia feita pelas 
próprias crianças, criar um inimigo 

externo como Goldstein, ministério da 
verdade ou do amor. 

MECANISMOS DE 
CONTROLE 
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 UTOPIA 
“Ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o 
pensamento seja livre, em que os homens sejam 
diferentes uns dos outros, em que não vivam sós” 

“O mundo atual é um lugar desolado, 
destruído, faminto se comparado ao 

mundo que existia antes de 1914”. 

DISTOPIA 



TÓPICOS DE SOCIOLOGIA 
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TIC’s e POLÍTICA 
As novas tecnologias 

expandiram o poder político do 
controle e da vigilância. 

TOTALITARISMO 
Controle do público e do 

privado. 

CONTROLE 
 frente das teletelas tem  

comportamentos mais passivos, 
que o que o partido espera, e 

fora das teletelas possui 
comportamentos mais ativos 

VIGILÂNCIA 
Essa vigilância constante, não 

mais se limita a um espaço 
determinado por uma câmera, 
mas a um todo, corroborando 

para nossa perda de mobilidade, 
exercendo padrões 

comportamentais bem definidos! 

MUDANÇA SOCIAL 
Mudança social refere-se a uma 

alteração na ordem social de 
uma sociedade. A mudança 

social pode incluir mudanças na 
natureza, instituições sociais, 

comportamentos sociais e nas 
relações sociais. 

VERDADE E AS FORMAS SOCIAIS 
No livro 1984, o Partido 

dominante manipulava as 
estatísticas, negava a realidade e 

construía um novo passado. A 
verdade dos fatos passa a ser 

tratada como mentira. 
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THANKS! 
Qualquer dúvidas, não hesite em 

entrar em contato! 
 

matsui.sussumo@gmail.com  
i 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

