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TEXTO COMPLEMENTAR  9º ANO – SOCIOLOGIA – PROF. SUSSUMO  
 

 

 

REFLEXÕES SOBRE 1984 
 

1. Rebeldia e Revolução 
 
Arendt propõe que o conceito sociológico e histórico moderno de “revolução” seja 

concebido como mudança de um regime ou de uma ordem. 
As atitudes de Winston seria uma “rebeldia”, porque ele escrevia um diário, mantinha 

um namoro escondido e frequentava a região dos proletas. Ele esperava a revolução dos 
proletas. 
 

2. Confissão 
 

a) Idade Média 
 
Na Idade Média havia a Inquisição. Foi um fracasso. Seu intuito era erradicar a heresia e 

acabou por perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, milhares de outros 
surgiam. Por que isso? Porque a Inquisição matava seus inimigos às claras, e os matava 

sem que houvessem se arrependido; na verdade, matava-os porque não se arrependiam. 
As pessoas morriam porque não renunciavam a suas verdadeiras crenças. Naturalmente, 
toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha com o inquisidor que a mandara 

para a fogueira. 
 

b) Nazistas e comunistas 
 
A perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruel que a da Inquisição. 

Eles imaginavam que tinham aprendido com os erros do passado; pelo menos sabiam 
que não podiam produzir mártires. Antes de expor as vítimas a julgamentos públicos, 

tratavam de destruir deliberadamente sua dignidade. Arrasavam-nas por meio de tortura 
e solidão, até transformá-las em criaturas lamentáveis, amedrontadas e desprezíveis, 
dispostas a confessar tudo o que lhes pusessem na boca, cobrindo-se a si próprias de 

injúrias, fazendo acusações e protegendo-se umas atrás das outras, suplicando 
clemência. 

 
c) IngSoc – na sociedade do 1984 

 
Quando finalmente se render a nós, terá de ser por livre e espontânea vontade. Não 
destruímos o herege porque ele resiste a nós; enquanto ele se mostrar resistente, 

jamais o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos o âmago de sua mente, 
remodelamos o herege. Extirpamos dele todo o mal e toda a ilusão; trazemos o 

indivíduo para o nosso lado, não de forma superficial, mas genuinamente, de corpo e 
alma. Antes de eliminá-lo, fazemos com que se torne um de nós. É intolerável para nós 
a existência, em qualquer parte do mundo, de um pensamento incorreto, por mais 

secreto e impotente que seja. Nem no momento da morte podemos permitir o mínimo 
desvio. Antigamente, o herege ia para a fogueira ainda herege, proclamando sua heresia, 

regozijando-se dela. Até a vítima dos expurgos russos tinha permissão para levar a 
revolta armazenada no crânio enquanto avançava pelo corredor, à espera da bala. Nós 
tornamos o cérebro perfeito antes de destroçá-lo. 
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3. O que é poder? 

 
a) Poder não é um meio, mas um fim. O objetivo do poder é o poder. 

b) O poder é coletivo. 
c) O poder é poder sobre os seres humanos. Sobre os corpos — mas, acima de tudo, 
sobre as mentes. 

d) Poder é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois 
juntar outra vez os pedaços. 

 
 
4. Winston, Grande Irmão e Confraria 

 
a) Grande Irmão 

 
Claro que existe. O Partido existe. O Grande Irmão é a personificação do Partido. 
 

b) Winston 
 

Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e vou morrer. Tenho braços e 
pernas. Ocupo um ponto particular no espaço. Nenhum outro objeto sólido pode ocupar 
simultaneamente esse mesmo ponto. (não existe) 

 
c) Confraria 

 
“A Confraria existe?” Isso, Winston, você nunca saberá. 
 

 
 


