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Resumo 

 

Neste artigo, é feita uma comparação entre a dinâmica indivíduo-autoridade da obra 

literária ‘1984’ e a forma como o mercado atual, definido pela ideia de novo capitalismo, 

se relaciona com os indivíduos imersos na cibercultura. A escassez de tempo disponível 

somada à enorme quantidade de informações e estímulos que cercam os usuários da 

internet propicia, aos que têm poder na rede, capacidade de manipular e direcionar as 

pessoas ao consumo cíclico alienador e mantenedor da estrutura social vigente. 
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Introdução 

Este artigo vem em decorrência de parte do que foi estudado na monografia “A 

relação indivíduo-autoridade da obra ‘1984‘ – da literatura à sociedade contemporânea“. 

Tal estudo analisa, sob o olhar filosófico e da teoria crítica, a obra “1984” do autor 

britânico George Orwell (1949), na qual a dinâmica entre figuras de indivíduo e 

autoridade/sistema tem caráter antagônico e conflitante. Usando o embasamento teórico 

adequado, é possível extrapolar a relação literária para a nossa realidade, de modo a 

fazermos analogias que nos possibilitam análises bastante atualizadas e contextualizadas 

sobre nossas atuais relações interpessoais. 
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Na ficção distópica de Orwell, o mundo num futuro próximo se divide em três 

grandes impérios em guerra permanente uns com os outros. Acompanhamos como 

protagonista um cidadão do império da Oceania que, devido a tal situação conflituosa, 

vive em constante estado de tensão, vigília, repressão e perigo. Essa situação toda, no 

entanto, não é gerada por nenhum inimigo da nação, mas sim pelo próprio Estado ao qual 

ele serve. Winston, um homem de cerca de 40 anos e já com saúde debilitada, tem seu 

cotidiano preenchido pela alternância entre trabalho como servidor do governo e presença 

nas sessões de catarse realizadas pelo partido, sem jamais poder aparentar 

descontentamento com a vida ou divergências quanto às regras do sistema.  

Uma das várias imagens emblemáticas de “1984” é a chamada teletela, um 

dispositivo responsável pela vigília permanente e incansável que assola os cidadãos. 

Orwell empresta a Foucault o conceito do panóptico, que consiste na ideia de que se um 

indivíduo acredita estar em constante possibilidade de observação, sem jamais ter certeza 

nem de que está nem de que não está, ele viverá num estado de tensão que o fará, por 

medo, sempre supor que pode estar sendo vigiado naquele exato momento em que cogitou 

infringir a norma. Tal mecanismo gera “um estado consciente e permanente de 

visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a 

vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação” 

(FOUCAULT, 2014, p. 195). No romance, todos as casas, escritórios, ruas e praças 

públicas estão repletas de teletelas que, ao mesmo tempo que colhem informações, as 

fornecem. É através delas que o partido se comunica, exibindo quase que 

ininterruptamente seus lemas, suas ordens e as supostas notícias sobre a guerra e o mundo 

exterior ao império, que nada mais são do que criações ficcionais criadas para manter o 

cerceamento de pensamentos e atitudes. 

A outra imagem marcante da obra, sobretudo na cultura pop, é o símbolo do Grande 

Irmão, embora a mais famosa referência popular a esse símbolo tenha pouca ligação com 

o conceito original (O reality show “Big Brother”). O Grande Irmão é uma personificação 

do próprio partido, um construto criado para tornar mais simples a manipulação do povo. 

É mais fácil amar, temer e obedecer uma figura humana, uma pessoa, do que uma 

organização sem um rosto. Assim, o partido consegue meios de ao mesmo tempo garantir 

a obediência do povo enquanto assegura a manutenção do status quo, haja vista que, 

evidentemente, todas as normas, restrições e obrigações se aplicam apenas para o povo 

em si, mas não para os próprios membros do partido. 
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Além de restringir a informação que chega aos indivíduos e controlar suas atitudes, 

o partido tem também mais uma ferramenta para controlar a informação que circula dentre 

os cidadãos. A chamada “novilíngua” é o idioma corrente no império da Oceania. Ela 

evolui na contramão do esperado dos idiomas tradicionais, que evoluem e se adaptam 

constantemente a novos quadros sociais. A novilíngua busca, cada vez mais, diminuir a 

quantidade de palavras existentes, sob o discurso de que só assim o Estado pode garantir 

que suas mensagens de ordem cheguem inalteradas ao povo. O que aqueles no poder 

desejam, na verdade, com a restrição da linguagem, é restringir o pensamento em si. Ao 

cercear as nuances das palavras, os diversos sentidos de orações, cerceia-se também o 

pensamento, e cria-se uma massa mais alienada e facilmente manobrada. Os antônimos 

são abolidos e substituídos pela palavra e sua negação, como no caso da vida e não da 

morte, mas sim da vida e da “não-vida”. Assim, com cada vez menos recursos e 

ferramentas, as pessoas têm sua capacidade de raciocinar podada e mantida sob controle 

dos idealizadores da linguagem. 

Esses elementos combinados são os grandes responsáveis pelo senso opressor do 

partido frente ao indivíduo, e caracterizam assim o mesmo tipo de preocupação com a 

manutenção do poder que outrora fora identificada por Weber:  

[...] os estamentos que procuram governar grandes territórios ou 

grandes organizações [...] só podem manter sua vigilância e 

superioridade sobre seus súditos por meio de uma disciplina 

muito rigorosa. Essa disciplina é imposta dentro do próprio grupo, 

pois a obediência cega dos súditos só pode ser garantida pelo seu 

treinamento exclusivamente para a submissão, sob um código 

disciplinar. (WEBER, 1982, p. 177) 

A devoção às normas do partido, a obedecer às instruções dadas pelas teletelas e 

principalmente às ordens diretas do Grande Irmão são uma prioridade tão grande a ponto 

de substituir uma figura religiosa na vida dos cidadãos. Os fiéis devem acreditam que 

tanto o Grande Irmão quanto os ideais do partido jamais irão perecer. 

Tornando-se descuidado quanto a esconder seu descontentamento em relação a todo 

esse sistema opressor, Winston começa a se relacionar com Julia, outra funcionária do 

governo. Pelo fato dos relacionamentos afetivos serem também proibidos, os dois 

começam a se encontrar num quarto alugado numa região periférica da cidade habitada 

pelas proles, a mais baixa casta na divisão social criada pelo partido. Lá, sempre 

acabavam em algum momento conversando sobre seus ideais anárquicos e discordâncias 
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quanto às práticas do partido, além de planejar uma eventual fuga do império, entre outros 

planos considerados como traição de alto nível. Após algum tempo, o governo flagra o 

casal através de uma armadilha, e os dois são presos e torturados por tanto tempo que 

perdem a noção dos dias e semanas. Essa tortura, no entanto, tem menos a função de 

punição e mais a de restabelecer a dominação do partido em seus ideais, em suas atitudes 

e em suas almas. O Estado poderia apenas eliminar duas ovelhas desgarradas do seu 

bando, mas prefere não desperdiçar seu capital humano. Para essa reintegração ao sistema 

ser possível, é necessário que esses indivíduos tenham sua noção de individualidade 

totalmente estraçalhada pela vontade do partido. Apenas voltando à alienação completa 

que a obediência será realmente verdadeira, fazendo com que eles voltem a serem úteis 

para a máquina girar. 

Na obra, o controle e vigília se dão pelo medo e opressão, e estes ocorrem 

fundamentalmente através da circulação de informações e da comunicação. Não só os 

meios de comunicação utilizados, mas a produção de comunicação feita pelo partido, 

tornam possível que façamos analogias para relacionarmos a obra prima de Orwell com 

a dinâmica social que vivenciamos no tempo presente. 

“1984” e possíveis analogias com a contemporaneidade 

O Grande Irmão, um construto criado para facilitar o envio da mensagem daqueles 

que mandam àqueles que, conscientes ou não, obedecem, não tem índole ou vontade 

própria. Como o fantoche que é, ele depende da força motriz que o direciona a certas 

atitudes e consequências, como o faz o partido no caso do romance de Orwell. Tal qual 

nessa ficção, podemos comparar o Grande Irmão com aquilo que se tornou atualmente a 

rede mundial de computadores. A internet é um instrumento de compartilhamento de 

textos e imagens, que por si só é idônea. Ela pode ser muito bem utilizada, para fins 

educacionais por exemplo, mas ao mesmo tempo pode facilmente ser um eficiente 

instrumento de alienação e controle, se controlada por grandes corporações de tecnologia 

que visam criar, seja lá para qual objetivo posterior, uma força de vigia. 

A análise a partir desta primeira analogia pode ir muito além do simples controle 

dos emissores de informações. O meio virtual e a forma como as pessoas vivem nele 

imersas demonstram como a tecnologia nos processos comunicacionais tangibilizam o 

Grande Irmão de Orwell. Não temos a contragosto teletelas nas paredes de nossas casas, 

mas temos voluntariamente dispositivos muito semelhantes juntos de nossos corpos o dia 
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inteiro. Com os dispositivos móveis como celulares e tablets, divulgamos à rede nossas 

informações pessoais, gostos, atividades e intenções, motivados pela ideia de que isso nos 

entretém, e de que viver alheio a esse comportamento virtual gera um desgarramento do 

grupo. Abdicar da exposição voluntária virtual das nossas vidas soa como um suicídio 

social, uma vontade de não mais pertencer, e isso parece terrível. Em suma, muitos de 

nós inclusive têm a ciência de que temos nossas informações expostas a outrem, e ainda 

assim simplesmente ignoram essa condição, por acreditar que, no final das contas, 

vivemos melhor dessa forma. O Grande Irmão, na nossa realidade, mostra-se então como 

essa grande teia de informações usada como um construto do partido para vigiar e 

manipular o povo. 

É importante, então, buscarmos entender, nessa analogia, quem ou o que assume o 

papel de partido, controlador do sistema. Segundo Sennett (2011), o próprio capitalismo, 

ou seja, o próprio mercado é a entidade que manipula e faz funcionar o sistema. Tal qual 

em “1984”, quando as pessoas têm semanalmente sua quantidade de alimento cortada 

enquanto acreditam na ilusão de estarem comendo ainda mais do que antes, graças à 

distorção das informações que chegam a elas, frequentemente o que é comercializado 

hoje em dia não é um produto per si, mas uma potência. As pessoas pagam mais caro por 

objetos que podem vir a desempenhar mais funções, mas que jamais utilizarão todo seu 

potencial. As pessoas almejam possibilidades que, mesmo que alcançadas, não irão 

exercer, e o mercado sapiente tira proveito disso tudo, graças às informações a ele 

disponíveis.  

Se o consumo (e a possibilidade do mesmo) gera alienação como já dizia Marx 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 158), a cultura do novo Capitalismo atualiza e possivelmente 

potencializa essa condição, dado que a quantidade de estímulos de compra é crescente 

principalmente devido à natureza do mundo virtual, repleto de informações 

cuidadosamente plotadas por aqueles que comandam a rede. O mercado é, segundo 

Sennett novamente, consumptivo, isto é, a vontade de consumir é exaurida no próprio ato 

do consumo, dando espaço para uma nova vontade de consumir, e assim sucessivamente. 

Tanto a perda de autocontrole do ponto de vista do consumo, quanto a alienação 

sobre as relações de poder, do ponto de vista do mundo virtual, são imensamente 

potencializadas pela restrição de comunicação que se instaura. Se na obra ficcional 

falamos de uma novilíngua que restringe literalmente a quantidade de palavras, e assim 

de sentidos, o que vemos nas relações virtuais é uma restrição de pensamento devido às 
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imagens e símbolos. Pela natureza das redes sociais, as pessoas cada vez mais se 

comunicam viam textos curtos, com abreviações e contrações, sarcasmo e ironia que 

podem gerar atrito umas com as outras, e imagens e símbolos propriamente ditos. A 

comunicação, que por um lado pode sim ser facilitada por esses “atalhos do novo 

milênio”, ao mesmo tempo encontra-se cada vez mais restrita pela falta de vocabulário. 

A exemplo novamente do livro, essa condição de cerceamento de pensamento mais uma 

vez facilita as ações daqueles que querem tirar proveito da capacidade de manipular 

comportamento nesse meio. Seja para direcionar comportamentos políticos, sociais ou de 

consumo, o trabalho dos grandes jogadores por trás da rede torna-se facilitado devido à 

falta de acervo comunicativo dos seus usuários. Uma novilíngua cibernética fora criada 

para assegurar a majestade das marcas. 

Mercado, cibercultura e consumo 

Esta realidade descrita por Harvey como uma condição pós-moderna, possui 

numa de suas esferas nucleares a questão do tempo. Num mundo conectado, as pessoas 

têm pressa e, se antigamente a “pressa era a inimiga da perfeição”, em nossos dias, a 

hipervelocidade se tornou cada dia mais almejada pelos produtores e consumidores de 

tecnologia. Neste sentido, as relações se tornam fluidas (BAUMAN, 2001) e o tempo, 

cada vez mais escasso e caro, não permite a reflexão e o ócio criativo. Somos dominados 

por um único desejo, até no meio acadêmico, de produzir e consumir informação – mesmo 

que esta não seja refletida, pois devemos cumprir as metas determinadas pelos organismos 

de controle e vigilância que materializaram a lógica do capital na grande rede mundial de 

computadores através da plataforma Lattes4 

Como o capitalismo foi (e continua a ser) um modo de produção 

revolucionário em que as práticas e processos materiais de 

reprodução social se encontram em permanente mudança, segue-

se que tanto as qualidades objetivas como os significados do 

tempo e do espaço também se modificam. Por outro lado, se o 

avanço do conhecimento (científico, técnico, administrativo, 

burocrático e racional) é vital para o progresso da produção e do 

consumo capitalistas, as mudanças do nosso aparato conceitual 

(incluindo representações do espaço e do tempo) podem ter 

                                                 
4 A plataforma Lattes, de consulta pública, é o instrumento utilizado pelos organismos de fomento à pesquisa para 

averiguar a produção docente e discente dos pesquisadores locados no Brasil. Hoje, os seus índices de publicação 

também são usados como parâmetro para liberação de bolsas, ranking de professores em instituições públicas e 

privadas, com isso, controle sobre a produção acadêmica, técnica e científica nacional e internacional. 
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consequências materiais para a organização da vida diária 

(HARVEY, 2009, p. 190). 

O tempo e a existência sempre foram objeto da curiosidade humana. Desde a 

mitologia grega que afirmava a supremacia de Cronos, a divindade insaciável que cria o 

tempo e o espaço, mas os retoma para si até que seus filhos mais poderosos, Zeus, 

Posseidon e Hades o aprisionam no tártaro e constroem o mundo dos deuses e dos mortais. 

Passando pela inquietação dos primeiros filósofos gregos que debatiam entre as coisas 

que permanecem e as que se desfazem no tempo e, após esses em toda a tradição filosófica 

ocidental, o tempo e seu caráter misterioso, no qual sagrado e profano, trabalho e ócio e 

a vida e a morte se dão continuaram a nos admirar e a instigar a imaginação humana. 

Todavia, a partir do sec. XX, essas duas dimensões da vida ganharam uma 

importância fundamental. Após a filosofia da existência contida nos escritos de Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Hans Jonas e Albert Camus, entre outros; o 

tempo e a existência retornaram ao centro do palco. Não podemos nos esquecer que a 

evolução da ciência e das teorias do campo da física e a crítica ao capital feita por Marx 

e Engels também versavam sobre a natureza do tempo. 

Tempo é dinheiro! Talvez uma das mais célebres frases que possuem a capacidade 

de condensar o espírito da sociedade de consumo. Neste sentido, se a existência é marcada 

pela lógica do capital, não apenas o trabalho, mas todas as dimensões da vida incluídas 

no que chamamos de cultura, encontram-se sob a égide do mercado (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1997). Com o desenvolvimento da tecnologia, especialmente, nos últimos 

trinta anos, passamos por uma revolução não apenas nas relações do capital, mas que 

afetou profundamente a cultura através da rede mundial de computadores que hoje se 

estende aos gadgets: 

O que imagino é um sistema universal de endereçamento de conceitos 

que poderiam servir de camadas de metadados sobre todos os dados 

existentes na Web, e que nos permitiriam explorar muito mais aquilo 

que hoje a memória universal está esboçando no horizonte dessa 

civilização do saber (LÉVY, 2016). 

A interligação das conexões através da internet, possibilitou não somente a criação 

de uma comunidade global, sem fronteiras, baseada na troca de informações e na criação 

de uma nova linguagem que, aparentemente, quebrou as barreiras que separavam a 

humanidade. Porém, essa mesma teia de conexões, na qual bilhões de bites circulam a 

cada segundo, se transformou numa gigante rede de vigilância e consumo. Os recentes 
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episódios de vazamento de informações governamentais, demonstraram a fragilidade da 

tão sonhada segurança proposta pelos sites da internet. Parece-nos que é um fato: a vida 

no ciberespaço pode ser devassada a qualquer momento. 

Em resumo, o ciberespaço no qual nasceria a nova cultura sob o domínio da 

tecnologia e da ciência e que faria florescer uma nova humanidade com o objetivo de 

construir um novo mundo, não é mais que: 

Destarte, cibercultura se converteu no termo a que a consciência mais 

elaborada passou a recorrer para dar conta dos processos e situações 

surgidas cotidianamente à volta da informática de comunicação e seus 

maquinismos cibernéticos. As referências à biosocialidade, crescentes, 

não lograram se vincular à palavra de modo particularmente notável, e 

o conceito assumiu a condição classificatória que lhe dera uma ciência 

social de inspiração essencialmente metodológica. A expressão não 

desenvolveu a sua semântica e, epistemicamente, acabou se 

restringindo à condição de construção típico ideal com que se deseja 

designar o conjunto dos fenômenos cotidianos agenciados ou 

promovidos com o progresso da mídia digital interativa e, mais 

genericamente, das novas tecnologias de comunicação (RÜDIGER, 

2011). 

Se o impacto dessas mudanças interferiu e continua a mudar o nosso modo de vida, 

o que dizer de nossas formas de comunicação? Nossos códigos linguísticos sofrem uma 

metamorfose constante nas redes sociais, a possibilidade de contato com outras culturas, 

seus símbolos, seus signos e uma hermenêutica própria, exigem de nós uma constante 

atualização. A enxurrada de informação a que temos acesso parece ilimitada, no entanto, 

nossa capacidade de retenção, processamento e análise parece não acompanhar tal 

“ditadura da velocidade” tecnológica. 

Finalmente, o consumo no qual está mergulhada a nossa sociedade, dá asas à 

capilaridade à lógica de mercado. Das relações humanas transformadas em network 

através da internet, aos números crescentes de negócios realizados virtualmente, 

sinalizam, em nosso modo de ver, um caminho sem volta. Após a derrocada dos grandes 

modelos e estruturas meta-narrativas advindas do passado, um certo vazio ontológico 

acometeu a sociedade contemporânea. Por isso, a importância cada vez mais influente do 

trabalho como meio para se alcançar coisas materiais que garantam o bem-estar e a 

felicidade humana, como segue: 

Para Baudrillard (2008), a sociedade de consumo é a Canaã 

contemporânea que, em vez de manar leite e mel, emite ondas de néon 

sobre signos/objetos e serviços de toda ordem, para serem consumidos 

aqui e agora, dado que a temporalidade atual está centrada em uma 

revolução do cotidiano que faz surgir “a consagração do presente” 
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(LIPOVETSKY, 2004, p. 59), o desfrute e a satisfação de forma 

imediata, no jargão popular, “para ontem” (SILVA, 2016). 

Considerações Finais 

Assim, podemos traçar a seguinte sequência de paralelos entre a literatura, a 

cibercultura e o consumo: O mercado, de atitudes controladores e vigilantes análogas 

àquelas praticadas pelo partido na obra 1984, faz uso de um construto como sua máscara 

de interação com os indivíduos. O “Grande Irmão” como sendo a internet em si, torna-se 

o campo de ação da lógica de mercado que invade o nosso cotidiano e as mais diversas 

formas pelas quais interagimos; e, a tecnologia como novilíngua, como um meio 

excludente daqueles que não se adequam aos interesses dos controladores vigentes. Com 

esse processo, podemos ver o impacto sobre as pessoas, que servem tanto como massa de 

manobra para manutenção do status quo da lógica do novo capital, quanto como uma 

turbina de consumo que faz com que a grande roda da economia continue a girar. 
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