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RESUMO

Objetivando criticar a utopia da comunicação, tomou-se como corpus de análise três distopias 
literárias: Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley; 1984 (1948), de George Orwell 
e Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury. A despeito de seu caráter ficcional, considera-se 
que  tais  obras  dialogam com o real.  Em adição,  ao  imaginarem o porvir,  estas  distopias 
servem como metáforas e como alerta para os dias de hoje, uma vez que se referem a aspectos 
da comunicação que seriam encontrados contemporaneamente. Nos regimes distópicos há  o 
embate entre duas forças antagônicas: o poder que faz de tudo para se manter, utilizando para 
isso os meios de comunicação disponíveis, e os sujeitos que tentam resistir com as poucas 
armas que têm. Para contemplar estas forças, correspondentes a duas formas de poder, e as 
estratégias  de  comunicação  correlatas  a  cada  uma,  parte-se  da  discussão  tradicional  da 
comunicação  como  Aparelho  Ideológico  do  Estado  (Althusser)  e  da  sua  participação  na 
Indústria Cultural (Adorno e Horkheimer) até chegar à noção foucaultiana de micropoder. As 
distopias  tratam  da  comunicação  através  de  três  perspectivas  distintas,  porém 
complementares:  a da  construção da verdade; a  das mídias e da Indústria Cultural;  e a do 
sujeito que busca formas alternativas de comunicação para escapar de um sistema hostil. Esta 
tese sugere que, para abarcar a complexidade dos problemas e demandas da comunicação na 
primeira metade do século XXI, o foco nas mídias e no poder que elas exercem não basta. 
Como o poder não existe sem o micropoder, não se pode falar de comunicação sem considerar 
o sujeito, seu corpo e o espaço que ocupa. Assim, aponta-se, para fenômenos de comunicação 
que estão em ordens de sentido não mediatizadas e busca-se o sujeito da e na comunicação. 
Trata-se de restaurar a categoria sujeito e a dimensão do humano ao invés de focalizar a razão 
instrumental. Paralelamente, a ideia de comunicação como a priori, que a considera existente 
antes do sujeito ou na sua ausência, é criticada. A utopia da comunicação passa pelo sujeito. 
Ela  não  jaz  unicamente  nos  processos  técnicos,  mas  nos  sujeitos  que,  dispondo  de 
instrumentos melhores, podem ampliar suas possibilidades de acesso aos saberes, aos outros 
sujeitos  e,  sobretudo,  de  serem  mais  livres  e  promoverem  mudanças  sociais  e  culturais 
efetivas, usando estes instrumentos. Só aí estaria finalmente cumprida a profecia do  Homo 
communicans. 

Palavras-chave: distopia, utopia, comunicação, sujeito, técnica, razão instrumental.



ABSTRACT

Aiming to criticize the communication utopia, three literary dystopias were taken as body of 
analysis:  Brave New World (1932) by Aldous Huxley;  1984  (1948) by George Orwell and 
Fahrenheit 451 (1953) by Ray Bradbury. Despite their fictional character, it is considered that 
such works dialogue with the real. In addition, as they imagine the future, these dystopias 
serve  as  metaphors  and  as  a  warning for  the  present  day,  once  they  refer  to  aspects  of 
communication that may be found contemporaneously. In dystopian regimes there is a clash 
between  two antagonistic  forces:  the  power  that  does  everything  to  remain  — using  the 
available media  to do so —, and the  subjects who try to resist with the few weapons they 
have. In order to  deal with these forces,  which correspond to two forms of power, and the 
communication  strategies  related  to  each one,  we start  from the  traditional  discussion  of 
communication  as Ideological  State  Apparatus  (Althusser)  and its  participation  within  the 
Cultural  Industry (Adorno and Horkheimer).  Finally,  we achieve the foucaultian notion of 
micro-power. Dystopias deal with communication through three different but complementary 
perspectives: the one of the construction of truth; the one of media and of Cultural Industry; 
and the one of the subject that seeks for alternative communication forms to escape from a 
hostile  system.  This  thesis  suggests  that,  to  encompass  the  complexity  of  communication 
problems and demands in the first half of the XXI  Century,  the focus on media and * the 
power they exert  is  not  enough.  As power does  not  exist  without  micro-power,  it  is  not 
possible to talk about communication without considering the subject, his body, and the space 
he occupies. Thus, we point out communication phenomena in non-mediated orders of sense, 
and search for a subject of and in communication. It is all about restoring the subject category 
and the dimension of human rather than focusing on instrumental reason. In parallel, the idea 
of  communication  as  a priori,  which  considers  its  existence  before  the  subject  or  in his 
absence, is criticized. The communication utopia goes along with the subject. It lies not only 
on the technical  processes,  but  on the  subjects  who,  disposing of  better  instruments,  can 
increase their access to knowledge and to other subjects. And above all, who can be freer and 
promote effective social and cultural changes. Only then, the Homo communicans prophecy 
would finally be fulfilled. 

Keywords: dystopia, utopia, communication, subject, technique, instrumental reason.
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1 INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas e as descobertas científicas ocorridas desde finais do século XIX 

têm  trazido  alento  e  esperança  para  a  humanidade.  As  novas  técnicas  carregariam  consigo  a 

possibilidade de um mundo melhor, mais humano, mais belo e mais justo. Com esta confiança o 

século XX começou.  Parecia  indiscutível  que as novidades  apresentadas  fomentariam melhores 

condições  de  vida.  Técnica  e  ciência  avançavam  sem que  se  discutissem adequadamente  suas 

implicações  éticas,  apenas  sua  instrumentalidade.  Coube  às  Guerras  Mundiais  levantarem 

desconfianças  sobre a  técnica.  Este  sentimento  se manteve  durante  a  Guerra Fria,  mas  foi  aos 

poucos  sendo  desfeito  em face  de  uma  conjuntura  aparentemente  mais  pacífica  e  de  criações 

constantes.  Em detrimento de quaisquer ressalvas,  o afã tecnológico foi mantido com a corrida 

espacial, o desenvolvimento de computadores e de sistemas de comunicação via satélite1. Com o 

colapso da União Soviética, em inícios dos anos noventa, a desconfiança restante deu lugar a um 

amplo entusiasmo. 

Ao  longo  deste  processo,  os  estudos  em  comunicação  têm  assumido  características  de 

euforia ou ceticismo em relação à técnica. Pode-se dizer que a primeira postura está mais vinculada 

aos  estudos  norte-americanos,  especialmente  à  Escola  de  Chicago,  e  o  segundo  aos  estudos 

europeus,  oriundos  da  Escola  de  Frankfurt;  respectivamente  integrados  e  apocalípticos  na 

classificação Eco (1993). Analisando a comunicação ao longo do século XX, Breton (1994) trata o 

otimismo como utopia da comunicação. O projeto utópico se dá em três níveis: a emergência de 

uma  sociedade  melhorada  ou  ideal,  a  redefinição  antropológica  do  homem  e  a  promoção  da 

comunicação como valor. Todos os níveis são articulados em torno do tema do homem novo, o 

Homo communicans, conceito que toma de Wiener (Ibidem).

Ao contraponto da utopia, à descrença na melhoria das sociedades via comunicação e no 

Homo communicans, chamaremos de distopia da comunicação. Para os frankfurtianos, as Guerras e 

o  Holocausto  eram  prova  viva  de  que  o  argumento  da  técnica,  ou  mais  amplamente  do 

esclarecimento,  conforme  pensado  desde  os  iluministas,  conduziria  as  sociedades  modernas  à 

barbárie. De fato, a tecnologia havia trazido melhoras inquestionáveis, porém, ao se deixar levar 

unicamente pela razão instrumental,  a liberdade e a vida humana, que a mesma técnica deveria 

ampliar e defender, poderiam ser ameaçadas. Por mais consistentes que fossem estas preocupações, 

elas parecem longínquas com a ampliação da democracia no ocidente e com o avanço da própria 

1 Como marcos deste afã, mantido durante a Guerra Fria, podemos estabelecer a chegada do homem à lua em 1969 e 
o lançamento do Intel 4004 em 1971, primeiro microprocessador desta empresa.
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técnica. Politicamente, dois movimentos levam à visão utópica da comunicação: o neoliberalismo, 

que defende ferrenhamente a democracia, para que as engrenagens do capitalismo possam funcionar 

e que, ao incentivar  a liberdade de escolha dos consumidores,  permite  que a comunicação seja 

plural e multifacetada; e a estruturação de um pensamento que defende a comunicação livre como 

direito2 de todos, já que o acesso à comunicação é um dos fundamentos dos sistemas democráticos3. 

Pressupõe-se que, num regime legalmente constituído e ratificado pelo corpo social que o compõe, 

as  informações  têm  que  fluir  livremente,  sendo  tanto  seu  acesso  quanto  sua  produção  direito 

comum, conforme aparece inicialmente nos estudos de Chicago. 

Saem de cena os trabalhos que relacionam diretamente a comunicação de massa às classes 

dominantes e aos governos totalitários e avolumam-se os que a colocam dentro de uma perspectiva 

democrática. Com isto, os discursos que tratam da comunicação distópica são tornados secundários 

em comparação aos que a tratam utopicamente; ou seja, no afã utópico pouco se fala das possíveis 

implicações negativas da comunicação contemporânea.  Para mostrar de modo mais consistente a 

ênfase dada sobre a perspectiva utópica, nos apoiamos no trabalho de Dencker (2008), que fez um 

levantamento das tendências  da pesquisa em comunicação no Brasil  utilizando como recorte  as 

palavras-chave dos textos enviados para o setor de temas livres do congresso da Intercom4 de 2005. 

A autora cataloga 365 palavras-chave, divididas em 28 categorias de acordo com os temas, mídias 

abordadas e assuntos específicos de investigação, dando um panorama das tendências emergentes. 

Ela  destaca a  grande atenção dada aos  estudos a  respeito  das  novas formas  de relacionamento 

mediadas  pela  internet.  No ano da pesquisa,  foram enviados 58 trabalhos  sobre tecnologias  da 

informação e da comunicação, tendo sido internet a palavra-chave mais recorrente5. Os textos que 

2 É importante a percepção  da comunicação  como direito humano fundamental.  Consideram-se direitos  humanos 
aqueles necessários para que os indivíduos vivam de forma tranquila e plena. São, por isso, universais e inerentes à 
condição humana. A Declaração universal dos direitos do homem e do cidadão foi assinada 1948 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, ainda sob o choque da Segunda Guerra.  No 19° artigo define-se, em linhas gerais, o 
direito à informação: “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de,  
sem interferências,  ter  opiniões  e  de  procurar,  receber  e  transmitir  informações  e  ideias  por  quaisquer  meios, 
independentemente de fronteiras” (ONU, 1948).

3 Bobbio (2000, p. 98) define a democracia como “o governo do poder público em público”, do poder visível, o que 
exige acesso à informação. A transparência distingue a democracia das tiranias, nas quais o veto à comunicação  
viabiliza que decisões sejam tomadas arbitrariamente, sem participação popular. 

4 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
5 Rocha e Montardo (2005, p. 3) também percebem a recorrência das temáticas relacionadas à tecnologia nos estudos 

brasileiros de comunicação.  “A relação institucional entre a comunicação e a cibercultura pode ser verificada na 
existência de grupos de trabalho e de núcleos de pesquisa em congressos e em simpósios da área da comunicação.  
Da  mesma forma,  o  interesse  que  essa  questão  suscita  se  manifesta  no  nome de  algumas  linhas  de  pesquisa 
oferecidas por programas de pós-graduação no Brasil, além de se expressar na formação de grupos de discussão a  
respeito da matéria e de gerar  publicações a respeito da mesma”. Na nota que segue esta afirmação diz-se: “O 
Congresso anual da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM), conta com o 
Núcleo de Pesquisa 'Tecnologias da Informação e da Comunicação',  subdividido em quatro subgrupos: Internet,  
Hipermídia, Sociabilidade Virtual e Tecnologia e Cultura. Por sua vez, o encontro anual da Associação Nacional de 
Programas  de  Pós-Graduação  discute  sobre  cibercultura  no  grupo  de  trabalho  denominado  'Tecnologias 
Informacionais de Comunicação e Sociedade'” (Ibidem).
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mencionam  a  internet  e  seus  desdobramentos  tiveram  71%  de  frequência,  o  que  revela  a 

importância dada ao assunto6. 

Ainda que o artigo não realize um julgamento das intenções que norteiam a produção destes 

trabalhos ou da forma como adjetivam a internet e as demais tecnologias da informação, a menção à 

sociabilidade,  interação  e  o  foco comportamental  apontam para  a  utopia  da  comunicação.  Em 

adição, a autora lembra que, se comparado com um levantamento anterior (KUNSCH; DENCKER, 

1997, apud Ibidem), houve uma diminuição das linhas de pesquisa orientadas pelas premissas da 

Escola  de  Frankfurt,  o  que  revela  uma  menor  ênfase  nas  questões  da  Indústria  Cultural  e  da 

ideologia e a redução do foco na mensagem, recaindo as atenções sobre as novas formas de relação 

promovidas na web e sobre como elas impactam a cidadania e a política. A visibilidade alcançada 

pela internet e pelas formas de sociabilidade indica também uma orientação em direção à liberdade 

do público de selecionar a mensagem, a abertura de canais de interação entre emissor e receptor, a 

proliferação de meios específicos e a segmentação de conteúdos informacionais. Além da pesquisa 

de  Denker,  buscamos  outros  artigos7 sobre  comunicação  contemporânea,  especialmente  os  que 

mencionam as novas tecnologias, nas publicações da Intercom, Compós8 e eventualmente na base 

de dados Scielo9 e  na Biblioteca  On-line de  Ciências  da Comunicação10,  bem como  textos  em 

línguas estrangeiras e alguns autores referenciados nos artigos supracitados. Este material confirma 

o argumento do entusiasmo com os processos de informatização.

Não é possível dizer, contudo, que tal corrente seja hegemônica, uma vez que o conceito de 

hegemonia  implicaria  em dominância  ideológica.  Primeiro,  porque  os  trabalhos  que  tratam da 

comunicação  contemporânea  favoravelmente  não  são  uniformes  entre  si,  abordam  questões  e 

apontam  caminhos  bastante  diversos.  Segundo,  porque  há  autores  que  se  contrapõem  à  visão 

utópica, fugindo do discurso recorrente e legitimado. Isto corresponderia à crítica ao campo e mais 

especificamente às novas tecnologias;  sendo que tais trabalhos parecem mais raros ou alcançam 

menor visibilidade. Não há então hegemonia, mas prevalência, por assim dizer, de estudos sobre a 

6 Por ser esta uma categoria demasiado genérica, Dencker (2008) analisa também as indicações remissivas dos textos,  
constatando uma grande concentração de estudos referentes à sociabilidade na rede, à interação e, principalmente, 
aos comportamentos que ela fomenta.

7 Os artigos citados são: Alves (2006); Bruno (2006); Castro (2005); Chistofoletti e Laux (2008); Dalmonte (2007); 
Del Bianco (2004);  Guimarães (2004);  Leite (2004);  Lemos Martins (2004); Lopes,  Marcelo Benevides  (2007); 
Lopes,  Maria  Immacolata (2004);  Martins,  Francisco  Menezes  (2007);  Morigi  (2004);  Moura  (2003);  Pellanda 
(2007);  Pimenta  e  Lorena Filho (2007);  Primo,  e Smaniotto (2005);  Quadros (2005);  Recuero (2005);  Rocha  e 
Montardo (2005); Santaella (2005); Serra (2005); Subtil (2006);  Scroferneker (2005;  Stockinger (2004);  Szabó e 
Silva (2006); Trivinho (2007); Vargas (2007).

8 Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em comunicação.
9 Scielo é a sigla que indica a Scientific Electronic Library Online que aglutina diferentes áreas do conhecimento. Esta 

base de dados, que inclui periódicos, fascículos e artigos, está disponível no site: <http://www.scielo.org/>.
10 Na Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação são encontradas temáticas diversas relacionadas à comunicação 

e disponibilizados artigos e livros de autores  em língua portuguesa e espanhola,  tendo a mesma convênio com 
universidades e institutos de pesquisa em Portugal, Espanha e Brasil: <http://www.bocc.ubi.pt>.
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utopia da comunicação; prevalência de um projeto fundamentado nas tecnologias e nas melhorias 

sociais e individuais que elas prometem. Para Dalmonte (2007, p. 129), embora haja uma tradição 

no pensamento  Latino-Americano  de discutir  a  democratização  da comunicação,  em termos  de 

acesso e participação, que é anterior à internet, há um inegável  frisson com as novas mídias. A 

euforia provocada pela introdução de tecnologias comunicacionais aparece desde finais do século 

XIX, não só provocada por suas potencialidades, mas também porque antigas organizações, como a 

política, são obrigadas a se remodelarem em função dos meios e processos emergentes. Os  mass 

media facilitam  a  disseminação  de  conteúdo  e  aniquilam  a  dicotomia  espaço/tempo.  Isto  leva 

Gurvitch a cunhar o conceito de sociedade global11 depois utilizado por McLuhan, que irá difundir a 

utopia do mundo como aldeia global (ORTIZ, 2003). 

A  noção  de  aldeia  global  expressa  a  sociedade  interligada  pela  tecnologia.  O 

desenvolvimento  das  telecomunicações  estaria  reduzindo  o  planeta  à  condição  de  uma  aldeia. 

McLuhan se  refere  ao  rádio  e  à  televisão,  que  começava  a  ser  exibida  ao  vivo  e  via  satélite. 

Posteriormente, somam-se a estas mídias o computador e as tecnologias móveis. É neste otimismo 

com as tecnologias da informação e comunicação, particularmente com a internet, que jaz a utopia 

da comunicação, pois parte-se da crença que as novas tecnologias seriam, por si só, capazes de 

diminuir distâncias entre as pessoas e de promoverem uma consciência igualitária.  Dentro deste 

pensamento, as tecnologias de comunicação contemporânea poderiam instaurar uma nova era de 

liberdade de expressão, acesso à informação e conectividade. Este discurso se torna parte do senso 

comum e compõe os estudos contemporâneos de comunicação que abrem mão de discutir os riscos 

da tecnologia e as possibilidades de controle que ela instaura para tratarem exclusivamente do seu 

potencial de integração social. Autores como Castells (2006), Baudrillard (1996), Mattelart (1996) e 

Sfez (2000) são alguns dos que adotam uma distância crítica da perspectiva utópica, mesmo assim, 

parece prevalecer a visão otimista nos discursos sobre comunicação na contemporaneidade, sejam 

eles acadêmicos ou não. 

Tomada como pressuposto, a utopia dos fluxos irrestritos, que exige liberdade de acesso à 

informação e o estabelecimento de relações entre os sujeitos e que é correlata ao conceito de aldeia 

global, apresenta algumas fragilidades. Em termos concretos, o fluxo de informações e produtos 

culturais é desigual entre os hemisférios12; adicionalmente, o acesso às tecnologias de comunicação 

não  é  homogêneo,  embora  este  quadro  venha  sendo  modificado  com  rapidez  nos  países  em 

desenvolvimento. O fundamento da discussão sobre as possibilidades da comunicação tem sido o 

relatório MacBride (UNESCO, 1983), documento produzido pela UNESCO, em 1976, que apontou 

11 Gurvitch formula o termo em 1950 (ORTIZ, 2003).
12 Dalmonte (2007) argumenta que há um predomínio ideológico do hemisfério norte sobre o hemisfério sul. 
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pioneiramente  tais  desequilíbrios.  Nele,  formula-se  o  papel  da  comunicação  como  base  da 

sociabilidade e a importância dos acelerados avanços tecnológicos neste campo. O relatório tem um 

caráter  amplamente  político  e  indica  que  as  principais  funções  da comunicação nas  sociedades 

contemporâneas são: (1) possibilitar ao indivíduo a coleta de informação; (2) socialização, através 

da integração do indivíduo à sociedade; (3) motivação, com o estímulo a atividades individuais ou 

coletivas; (4) debate, diálogo e troca de informações; (5) educação e transmissão de conhecimentos; 

(6) promoção; (7) entretenimento; e (8) integração social e acesso à diversidade de informações. O 

documento deixa claro que “só é possível uma ordem social melhor mediante a compreensão e a 

tolerância,  que  dependem  em  grande  parte  de  uma  comunicação  livre,  aberta  e  equilibrada” 

(UNESCO, 1983, p.  421). Tal  assertiva sintetiza  o discurso utópico que se estende,  quase sem 

alterações, até o século XXI. O relatório não só expressa um Zeitgeist13 acerca da comunicação, mas 

também  agenda  debates  políticos  e  teóricos.  A  comunicação  livre  é  prerrogativa  para  a  nova 

sociedade e para o Homo communicans. Daí a inclusão da comunicação como direito fundamental 

dos sujeitos e das sociedades14. Em 1993, a Conferência de Viena sobre direitos humanos enfatiza 

que a comunicação é um direito estratégico para a efetivação de todos os demais15. Em  2000, a 

Unesco  publica  o  relatório  Small  media,  new  voices sobre  o  papel  das  novas  mídias  na 

transformação  dos  sujeitos,  antes  receptores  passivos,  em  emissores  de  informação.  O  Brasil 

também se manifesta sobre a relação entre comunicação e direitos humanos na Carta de Brasília16, 

de 2005.  Em detrimento dos esforços dos diferentes  órgãos e do discurso instituído,  formulado 

nestes documentos, os objetivos utópicos parecem ainda longe de ser alcançados, pois questões de 

ordem prática limitam a livre comunicação e a ampliação da aldeia global17. 
13 O termo alemão  Zeitgeitst é traduzido geralmente como espírito do tempo e indica o conjunto de pensamentos, 

crenças e ações, em suma, as características de determinada época.
14 No documento, a Unesco (1983, p. 422-423) expressa que os desequilíbrios dos fluxos comunicacionais entre as 

nações seriam tão graves quanto as disparidades sociais, econômicas, culturais e tecnológicas de cada localidade (e 
note-se a intrínseca relação que existe entre tais fatores). A Unesco tenta se posicionar diante de uma nova ordem  
mundial da comunicação (Ibidem, p. 137), colocando a livre circulação de informações como política estratégica 
para o desenvolvimento equilibrado dos países.

15 A Conferência de Viena reforçou a natureza universal  dos direitos humanos e reafirmou a relação indissolúvel 
destes com a democracia e com o desenvolvimento.

16 O documento trata dos direitos humanos. Sobre a comunicação, afirma-se: “É um direito humano que deve ser 
tratado no mesmo nível e grau de importância que os demais direitos humanos. O direito humano à comunicação 
incorpora  a  inalienável  e  fundamental  liberdade  de  expressão  e  o  direito  à  informação,  ao  acesso  pleno  e  às 
condições  de  sua  produção,  e  avança  para  compreender  a  garantia  de  diversidade  e  pluralidade  de  meios  e 
conteúdos,  a  garantia  de  acesso  equitativo  às  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação,  a  socialização  do  
conhecimento  a  partir  de  um regime  equilibrado  que  expresse  a  diversidade  cultural,  racial  e  sexual;  além da 
participação da sociedade na definição de políticas públicas,  tais como conselhos de comunicação,  conferências 
nacionais e regionais e locais. A importância do direito humano à comunicação está ligada ao papel da comunicação  
na construção de identidades, subjetividades e do imaginário da população, bem como na conformação das relações  
de poder” (BRASIL, 2005).

17 Em detrimento dos esforços da Unesco, o acesso à internet ainda é desigual . Cerca de 90% das línguas faladas no 
mundo nem mesmo chegam a aparecer na web. O inglês é o idioma hegemônico, com 31,6% do conteúdo; o chinês 
(mandarim), língua mais falada no mundo, tem 13,2% do conteúdo, o espanhol, segunda mais falada, tem 8,3% 
(DALMONTE, 2007, p. 138). O árabe, quarta língua, nem sequer aparece nos dados. Grosseiramente, isto indica a 
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A utopia da comunicação arvora a si mesma ares de revolução. Mas qual seria a revolução 

que ela realmente é capaz de produzir? A participação total do sujeito, se alcançada, é sem dúvida 

um elemento inédito, especialmente considerado-a em oposição ao paradigma estabelecido pelas 

mídias de massa tradicionais. Do mesmo modo, a onipresença das tecnologias comunicacionais, que 

integram a intimidade e a vida social, também é um dado relativamente recente. Porém, cabe aqui a 

ressalva de Breton (1994,  p. 118): “será a utilização, mesmo massiva, das técnicas neste domínio 

[da comunicação] razão suficiente para falarmos de 'sociedade da comunicação'”? O próprio autor 

indica  como responder  a  esta  pergunta,  destacando  que  a  relação  entre  as  grandes  técnicas  de 

comunicação e o contexto social é algo que deve ser continuamente discutido. Considerando-se 

aspectos meramente técnicos, a utopia da comunicação é possível, mas, como o autor alerta, deve-se 

pensar nos processos sociais que estão por detrás dela e nas implicações destes.

Ainda levando-se em consideração  a  liberdade  dos  sujeitos  como fundamento  da  utopia 

comunicacional,  caberia  questionar  quais  motivações  os  levam a escolher certos  conteúdos  em 

detrimento de outros. Basta entrar nos sites de busca, portais jornalísticos,  blogs ou redes sociais 

para perceber, pelas palavras mais pesquisadas, notícias mais lidas ou  tags,  que o agendamento 

persiste.  Isto  reforça  que  participar  da  aldeia  global  significa  compartilhar  os  mesmos 

conhecimentos e informações, o que aponta para um nivelamento dos indivíduos sob os mesmos 

parâmetros  informacionais.  Ou seja,  para  pertencer  a  aldeia  não basta  trocar  informações,  mas 

compartilhar saberes e interesses, sendo que o simples compartilhamento não implica em interação, 

mas pelo contrário, pode indicar o acesso passivo por receptores que, ao invés de avaliarem as 

informações criticamente ou produzirem novos conhecimentos a partir  delas,  cuidam apenas de 

replicá-las infinitamente. Assim, as novas mídias têm tanto potencial totalizante quanto as antigas.

Não se pode estudar a internet e as novas mídias em geral separadamente do mercado. O 

discurso utópico às vezes ignora que a internet abarca processos sócio-cognitivos (relações sociais e 

materiais simbólicos e imaginários), mas também econômicos e produtivos que lhe dão suporte e 

condições de existência. A cibercultura, uma vez que integra a vida social, econômica, política e 

cultural, tende a se tornar a forma predominante da cultura contemporânea, ideia essa reforçada por 

Sfez  (2000,  p.  25)  quando afirma  que  “não se  trata  apenas  de  tecnologia,  trata-se  também do 

resultado  de  uma  tradição,  em  que  tecnologia  e  comunicação  foram  reunidas  num  par 

indissociável”. A tecnologia se torna o discurso da essência dizendo tudo sobre o homem e seu vir-

a-ser  (Ibidem,  p.  33).  A  radicalização  disto  seria  a  extinção  do  sujeito  produtor,  sendo  ele 

convertido em produto. “Quem sabe não se eclipsará ele como produtor para não ser mais do que 

um produto,  deixando  a  primazia  à  máquina  inteligente,  cujas  aulas  receberá?”  (Ibidem).  Sfez 

desigualdade de acesso e circulação de informações. 
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revela  uma  problemática  importante,  quando  consideradas  a  onipresença  das  tecnologias  e  a 

virtualização da vida, que é a formação de um second-self encontrado na tenologia: “trata-se de uma 

questão decisiva: o self, a identidade são construídas pela própria máquina Frankenstein” (Ibidem, 

p. 246).

A questão que se apresenta é se, de fato, a comunicação nesta primeira metade do século 

XXI poderá fomentar a democracia. Boa parte dos argumentos apresentados pelos utopistas está 

fundamentada em questões tecnológicas que se referem à acessibilidade e oferta das mídias em 

larga escala. Não se pode descartar a validade disto, pois democracia e acesso à informação são 

absolutamente inseparáveis. Contudo, seria precipitado tomar o acesso geral à informação como 

pressuposto, já que na prática isto ainda não acontece, assim como imaginar que a tecnologia por si  

só seria capaz de ampliar as possibilidades e o alcance da democracia.  A este respeito, Huxley 

(1957, p. 37) argumenta que, na democracia ou no totalitarismo, a comunicação atende a interesses 

político-econômicos de grupos específicos.

O autor acreditava ainda que “os vendedores de política apelam apenas para a fraqueza dos 

eleitores, não para sua força potencial” (Ibidem, p. 122) daí os jogos de manipulação realizados com 

o  uso  da  comunicação  de  massa.  Independentemente  do  alargamento  do  acesso  aos  meios  de 

comunicação, não há interesse em fortalecer a capacidade crítica dos seus usuários, mas apenas de 

manipular suas fraquezas. Retorna-se com isto a uma questão primordial: a comunicação caminha 

inexoravelmente para a utopia? De fato, não é possível prever o futuro da comunicação, contudo, 

conforme Sfez e Huxley enfatizam, a comunicação não pode ser vista como panaceia para os males 

da  humanidade.  Embora  teóricos  como  Pierre  Lévy  (1999)  tratem  de  uma  nova  forma  de 

democracia  a  partir  da  apropriação  das  tecnologias  virtuais,  nada  garante  que  o  potencial 

democrático dos ciberespaços será efetivado, pois mesmo as interações nele realizadas podem ser 

padronizadas  e  massificadas.  Daí  que,  para  a  efetivação  da perspectiva  utópico-democrática  da 

comunicação é necessário que haja uma reflexão mais ampla sobre a comunicação contemporânea, 

as  novas  mídias  e  suas  implicações.  Trata-se  de  abrir  mão  da  oposição  radical  entre  utopia  e 

distopia para perceber o limite,  às vezes tênue, entre comunicação e controle, assim como seus 

riscos.

Mais explicitamente, a utopia da comunicação é assombrada por três riscos: o primeiro, é 

que o capitalismo se transforme num tecno-utopismo abstrato e, como consequência, que as novas 

mídias sejam fetichizadas, tomadas como coisa em si e que os seus processos e implicações sejam 

ignoradas (REDMOND, 2002, p. 14). O segundo é a alienação do seu caráter ideológico. O terceiro 

é que, focando-se unicamente técnica, a utopia da comunicação perca o indivíduo de vista. Nota-se 

então que, com a prevalência do discurso utópico e as fragilidades que ele apresenta, é necessário 
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buscar  na  distopia  o  seu  contraponto,  um outro posicionamento  discursivo que  se  distancia  da 

utopia por ser cético em relação a técnica,  à democracia  e mesmo ao sujeito.  Busca-se,  com o 

retorno  à  distopia,  uma  verdade  além  daquela  estabelecida  pelas  fronteiras  do  campo  da 

comunicação na contemporaneidade. O pensamento distópico não é menos válido do que o utópico, 

apenas perdeu força perante uma conjuntura mais ampla. Como já explicitado, até meados do século 

XX havia um equilíbrio maior entre discurso utópico e distópico por causa da polarização político-

ideológica e da ameaça concreta de regimes totalitários que fomentavam um embate mais efetivo 

entre crença e descrença, otimismo e pessimismo. Reduzida a tensão entre forças antagônicas, a 

utopia  tem  sido  paulatinamente  majorada,  enquanto  os  estudos  de  viés  distópicos  têm  sido 

minorados, assumindo um caráter de resistência.

1.1 Corpus

O presente trabalho trata  da distopia  da comunicação,  considerando-a como discurso de 

resistência  diante  da  prevalência  do  argumento  utópico.  Ao estudarmos  o modelo  distópico  de 

comunicação passamos necessariamente pelos conceitos literários  de utopia e distopia.  O termo 

utopia surge da obra homônima de More (1516) e denomina o lugar ideal. O seu oposto seria a 

distopia, que se refere às representações literárias de sociedades opressoras e ditatoriais, nos quais o 

caos está instaurado ou parece iminente,  a guerra e a destruição avançam sobre os sujeitos e o 

controle do Estado ou das classes dominantes é total.  Desde seus momentos  mais  afastados na 

história,  as  distopias  são  um poderoso  elemento  de  crítica  social:  a  sociedade  que  oprime  os 

sujeitos, cuja essência psíquica  a denúncia realista não consegue ou não pode realizar, é criticada 

através  destas  complexas  metáforas.  Deste  modo,  as  distopias  estão  diretamente  conectadas  às 

epistemes18 em que foram produzidas  e  criam possibilidades  de  futuro  nas  quais  os  problemas 

observados pelos autores nas sociedades existentes quando as obras foram criadas são exagerados, 

provocando consequências catastróficas.

A partir do final do século XIX e início do XX, as obras distópicas aparecem com mais 

frequência, especulando fortemente sobre o potencial nefasto da tecnologia e da ciência, além de 

18 “Por  episteme  se entende,  de  fato,  o  conjunto  das  relações  que  podem unir,  em uma época  dada,  as  práticas  
discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas formalizados” (CASTRO,  
2009, p. 140).
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intensificarem  seus  questionamentos  à  humanidade19.  O  gênero  ganha  espaço  justamente  no 

momento em que é travado o embate entre otimismo e ceticismo com a técnica nas sociedades 

ocidentais,  integrando  a  mesma  episteme  de  onde  nascem  os  trabalhos  dos  frankfurtianos  e 

posteriormente de Althusser e Foucault,  já na segunda metade do século.  Daí que os discursos 

literário  e  acadêmico  apresentam  pontos  em  comum.  A  possibilidade  concreta  de  traçarmos 

paralelos  entre  a  literatura,  teorias  sociológicas  e  da  comunicação  permite  a  conjugação  de 

imaginação  e  realidade,  ambos  fomentando  o  mesmo  debate.  Explora-se,  assim,  a  distopia  da 

comunicação através das construções imaginárias que tratam deste tema, considerando-se que tais 

construções dialogam com o real.  As distopias literárias, tanto conceitualmente, quanto por serem 

compostas dos elementos da episteme em que são concebidas, são referências fundamentais para 

tratar da comunicação distópica. Antes de adjetivar determinados elementos e usos da comunicação 

como distópicos, busca-se na literatura argumentos para tal adjetivação. 

De  um  modo  geral  as  distopias  têm  sido  mais  analisadas  no  campo  da  literatura.  Os 

estudiosos de comunicação têm resenhado as distopias levadas às telas de cinema sem se reportarem 

efetivamente aos livros que as originaram e ao pensamento de seus autores. Compreendemos que os 

estudos de comunicação não devem se restringir a um corpus literário, porém, a literatura pode se 

prestar aos estudos de comunicação. A transposição da realidade para a ficção reforça o vínculo 

entre a imaginação e contexto onde os indivíduos que a produzem se inserem.

Considerando o período histórico em que os livros se inscrevem e a forma como abordam 

suas temáticas,  definimos alguns critérios para a seleção do  corpus:  as obras deveriam ter sido 

escritas no período entre Guerras ou do início da Guerra Fria20; apresentar considerações político-

ideológicas  sobre  os  regimes  a  que  se  referem  e,  principalmente,  tratar  explicitamente  da 

comunicação. A partir destes critérios  Admirável Mundo Novo  (1932), de Aldous Huxley;  1984 

(1948), de George Orwell e  Fahrenheit 451  (1953), de Ray Bradbury são tomadas como  corpus 

para o presente trabalho. Embora cada um dos livros apresente particularidades, eles compartilham 

a visão de um mundo governado por forças totalitárias e autoritárias. Como consequência, aparece 

uma preocupação em tentar explicitar os mecanismos que possibilitam o exercício do poder sobre 

os indivíduos, sendo o mais notável deles a comunicação de massa. A preocupação das distopias em 

representar  a  natureza  despótica  dos  regimes  que  as  inspiraram  e  a  atuação  dos  meios  de 

comunicação de massa, contribuindo com o estabelecimento e legitimação de poderes, faz com que 

19 Obras como  A Máquina do Tempo (1895) e  O Alimento dos Deuses  (1904), de  H. G. Wells;  Nós (1920),  de 
Zamyatin;  Fábrica do Absoluto  (1933) e  A Guerra das Salamandras (1936), de Capek, representam exemplos 
expressivos do gênero neste período.

20 Tal época é escolhida pois nela a ideia da distopia como controle total emerge com maior ênfase em função dos  
processos sociais em curso.
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sejam universais, aplicando-se não só ao momento histórico em quem foram produzidas, mas a 

análises mais amplas sobre a comunicação. 

1.2 Metodologia

A leitura de  Admirável Mundo Novo, 1894  e  Fahrenheit  451 realizada em paralelo com 

estudos de  teoria  da comunicação  e  áreas  correlatas  conduz à  organização  desta  tese  em duas 

grandes partes. À primeira, em que são apresentados os conceitos e subsídios teóricos, corresponde 

aos seguintes capítulos:  (2)  Sobre o uso das ficções literárias num estudo de comunicação;  (3) 

Esclarecimento e desilusão com a modernidade; (4)  Da utopia à distopia da comunicação e (5) 

Ideologia, comunicação e poder. Nestes textos, argumenta-se inicialmente sobre a pertinência do 

uso das ficções literárias num estudo de comunicação. Depois, trata-se da crise do esclarecimento, 

da desilusão com a técnica e suas implicações, que conduzem da utopia à distopia, da euforia ao 

desapontamento.  Por fim,  relaciona-se ideologia,  comunicação e poder para que as implicações 

ideológicas  do  argumento  distópico  sejam  melhor  compreendidas.  Na  segunda  parte  da  tese 

encontra-se propriamente a discussão sobre a noção de comunicação nos livros. A constatação de 

que determinadas temáticas envolvendo o campo da comunicação se repetiam nas três obras, nos 

levou a abdicar da análise de cada distopia literária individualmente e sistematizar o estudo a partir 

de categorias analíticas que, por sua vez, correspondem a determinados topoi discursivos.

Segundo a teoria de Ducrot (1989) os topos são o lugar comum argumentativo, constituídos 

em termos genéricos por três propriedades: (1) universalidade, ainda que em sentido limitado, pois 

os fatos são apresentados como compartilhados por uma coletividade, mesmo que sejam comuns 

apenas a enunciador e destinatário; (2) generalidade, já que se aplica à várias situações análogas que 

extrapolam o momento da enunciação e (3) gradualidade, característica que relaciona duas escalas e 

que implica no movimento de ambas, uma em função da outra, de modo que há uma relação de 

reciprocidade lógica entre cada uma das assertivas relacionadas. Os topoi argumentativos permitem 

que a tomada de conclusões idênticas ou antagônicas seja um princípio dos enunciados, do seu lugar 

comum argumentativo; sendo que ambos, concordância e discordância partem deste lugar comum. 

Furlanetto (2000, p. 9) percebe os  topoi como premissas de caráter cultural que fariam parte da 

memória dos acontecimentos participantes do interdiscurso. Seriam máximas ou estereótipos sobre 

determinados assuntos que balizam o olhar a respeito das coisas e “servem de apoio ao raciocínio, 
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mas não são o raciocínio” (Ibidem). As categorias analíticas listadas no presente estudo coincidem 

com as  propriedades  dos  topoi argumentativos  e  contribuem para  balizar  o  debate  sobre  uma 

memória geral do campo da comunicação compartilhada entre destinador e destinatário e aplicável 

a situações que extrapolam o momento da enunciação. 

A  opção  teórico-metodológica  explicitada  acima,  a  partir  da  identificação  dos  topoi 

argumentativos das obras, baliza a divisão dos capítulos da segunda parte da tese, quais sejam: (6) 

Verdade  e  poder  nos  regimes  distópicos;  (7)  Jornalismo,  publicidade  e  suas  relações  com  a  

verdade; (8) Educação como base para a distopia; (9) Livros, Indústria Cultural e distopias; (10) 

Distopia e música; (11) Telas, Teletelas e Filmes Sensíveis; (12) Poder, panóptico e tecnologias de  

vigilância; (13)  Utopia do corpo x distopia do prazer; (14)  A cidade distópica como construção  

utópica  e  (15)  O sujeito  que  escapa.  Percebe-se  que  as  categorias  analíticas  mencionadas  nos 

capítulos se referem tanto a um conceito mais tradicional e macro de comunicação, fundamentado 

nas mídias (jornalismo, publicidade, música, filmes), quanto a conceitos, por assim dizer, micro, 

menos frequentemente relacionados aos estudos desta área, como as noções de verdade, história, 

vigilância e educação, chegando até a noção de sujeito, o uso de seu corpo e a sua relação com o 

local  onde vive.  Tal  subdivisão  é  fundamental  para  a  construção deste  trabalho,  pois  com ela, 

evidenciamos duas formas de se pensar a comunicação que usualmente têm sido antagonizadas, 

embora sejam complementares. 

As categorias de análise podem ser ainda subdivididas em três blocos, conforme a seguinte 

lógica: o poder, antes de se definir mídias e processos a serem empregados na disseminação de sua 

ideologia,  estabelece os saberes, artificiais  ou não que orientam os conteúdos que circulam nas 

mídias  e  que  perpassam  o  sujeito,  integrando  suas  relações  pessoais,  que  deixam  de  ser 

fundamentadas nas suas experiências e memórias, para serem ditadas por este poder. Em seguida, 

tais verdades e saberes são impressos nas mídias, que permitem que circulem socialmente, sejam 

disseminados  e  perpetuem-se,  sendo  reproduzidos  entre  os  participantes  dos  processos  e  redes 

comunicacionais. Como oposição ao poder e aos conteúdos instituídos, o sujeito se rebela e tenta 

escapar buscando alternativas, formas de expressão e formulando seus próprios conteúdos para se 

comunicar com seus pares.  Ao primeiro bloco correspondem os capítulos que falam de verdade, 

jornalismo,  publicidade  e  educação;  o  segundo bloco fala  das  mídias  e  da Indústria  Cultural  e 

corresponde aos capítulos sobre livros, música e filmes; e o terceiro trata das formas de vigilância 

que submetem o sujeito e das estratégias que ele usa para se refugiar ou expressar-se através do seu 

corpo, da ocupação do espaço em que vive e da sua subjetividade, temas que correspondem aos três 

capítulos finais. 
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Na prática,  os  blocos  atuam em conjunto.  O  primeiro  pelo  anúncio  da  verdade  e  pela 

elaboração de memórias; o segundo pelo uso das mídias e pela produção industrial de conteúdos; e 

o terceiro por tratar de formas alternativas de comunicação. Novamente explica-se que a distinção 

entre os blocos não é pura. Esta tentativa de sistematização tem um caráter meramente organizatório 

e  aponta  mais  para  a  imbricação  entre  os  blocos  do  que  para  o  seu  distanciamento.  Quando 

mencionamos o jornalismo e a publicidade sabemos que eles se enquadram na lógica das mídias e 

da  produção  industrial.  Contudo,  de  acordo  com  a  leitura  das  distopias  aqui  realizada,  estas 

categorias se vinculam mais diretamente, juntamente com a educação, ao problema da verdade e da 

história. Jornalismo e publicidade aparecem mais como integrantes dos jogos de verdade, embora 

sabidamente sejam produtos da Indústria Cultural e sirvam como entretenimento. Trata-se de uma 

verdade anunciada, explicitamente formulada, que opera e circula na esfera pública, excluindo os 

sujeitos das relações diretas com o real, entre si e com as suas experiências. Em síntese, refere-se a 

verdades manipuladas que aparecem direta ou indiretamente em todas as mídias e processos sociais. 

Nas  categorias  claramente  vinculadas  à  verdade  e  à  memória  o  condicionamento  ideológico  é 

explícito. Os jogos de verdade são possíveis apenas pelo controle e manipulação da mídia, por isso, 

jornalismo e publicidade são tão importantes, acrescidos da educação que condiciona os indivíduos 

e os prepara para receber os conteúdos que o regime instituído tem interesse em transmitir. Nota-se 

que esta educação será sempre tecnicista e instrumental. Para o poder é importante que os sujeitos 

sejam  uniformizados,  que  sua  autonomia  seja  cerceada  e  que  verdades  estandardizadas  sejam 

criadas para produzir massa.

Também quando falamos de livros, música e filmes sabemos que nos conteúdos que eles 

contêm há formas de verdade e representações da história específicas, formuladas, consolidadas e 

disseminadas  conforme  os  desígnios  do  poder,  mas  neste  caso  a  ênfase  recai  sobre  como  sua 

produção é realizada dentro da Indústria Cultural e suas implicações ao tentar massificar os sujeitos, 

oferecendo-lhes produtos simplificados e semelhantes entre si. Estas categorias também se referem 

mais explicitamente ao entretenimento e à ocupação do tempo livre. Finalmente, quando tratamos 

de vigilância, corpo, cidade e sujeito, sabemos que eles se vinculam à verdade e à história e que se 

inserem num contexto mais amplo de produção industrial de conteúdos simbólicos e bens. Contudo, 

tais temas aparecem nas obras tanto para evidenciar os mecanismos de opressão, como mostrar as 

alternativas de que o indivíduo dispõe para escapar do poder e preservar sua subjetividade. Aqui 

aparece o sujeito que transborda, que consegue escapar do panóptico e se comunicar conforme seus 

desejos e motivações. Mesmo oprimido, o indivíduo subsiste e busca conhecer o mundo que lhe foi  

negado com a implementação de uma verdade maior. Há fissuras no controle sobre o sujeito, sobre 

seu corpo e sobre local onde vive. Em função destas fissuras, ele foge das grandes verdades, que 
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nota serem artificiais, e refugia-se nas suas pequenas verdades, sobre as quais tem domínio e tenta 

exercer sua individualidade. 

Por fim, sabemos que não é inédito tratar de comunicação e poder, nem muito menos de 

fazê-lo dentro de uma abordagem frankfurtiana. Talvez a novidade coisita na opção de falar destas 

coisas a partir  da literatura distópica.  De qualquer forma,  este trabalho pode ser acusado de se 

referenciar  sobremaneira  à  modernidade,  quando muitos  autores  já  tratam da  pós-modernidade. 

Mas, o fato é que, assim como Huxley, Orwell e Bradbury, acreditamos que as relações entre poder 

e comunicação devem ser exaustivamente analisadas para que não se caia na fantasia da técnica 

como redentora. A ideia é que, por meio das distopias – pior panorama possível do futuro – seja 

possível realizar uma crítica da comunicação, usando os elementos que os autores distópicos nos 

fornecem. Pode-se indagar sobre até que ponto os temores das distopias do século XX são ainda 

válidos. Como resposta, levanta-se o argumento de que nada garante que a ameaça distópica esteja 

extinta.  Pelo contrário,  ela  pode assumir  novas formas,  como antecipado por Huxley,  Orwell  e 

Bradbury quando tratam do controle genético dos sujeitos, do uso de drogas, do entretenimento 

vazio, do cerceamento das informações e da vigilância, temas que, independentemente do período 

em que as obras foram escritas, são absolutamente contemporâneos.
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PARTE I – CONCEITOS E CRISE DO ESCLARECIMENTO

2 SOBRE O USO DAS FICÇÕES LITERÁRIAS NUM ESTUDO DE 
COMUNICAÇÃO

O universo  da  literatura  ainda  permanece  pouco  explorado  pelo  campo  da 

comunicação. Uma dificuldade comumente atribuída ao uso da ficção literária como material 

para estudos acadêmicos é o fato do discurso ficcional não se orientar diretamente para o real, 

subentendendo-o  apenas  e  afastando-se  dele  para  aludir  à  interioridade  do  sujeito  autor, 

revelando  impressões  subjetivas  e  não  a  realidade  como  ela  é  (COSTA,  2002,  p.  12). 

Certamente não há como objetar este argumento, mas como relativizá-lo. 

Adorno rejeita o antagonismo entre ciência e arte nascido com o iluminismo, a partir 

do qual a arte deixou de ser considerada uma forma de saber ou de verdade para ser vista 

apenas como fruição estética,  instrumento didático ou moral. Longe de tratar as narrativas 

ficcionais  como  incompatíveis  com  a  reflexão  sobre  o  real,  Adorno,  juntamente  com 

Horkheimer, utiliza a  Odisseia de Homero  para analisar o esclarecimento e  Justine de Sade 

para falar de esclarecimento e moral. Adorno usa ainda A colônia penal de Kafka para tratar 

de alienação e reificação e Admirável Mundo Novo de Huxley para se referir aos excessos da 

civilização técnica. Outros autores realizaram movimentos semelhantes: Skinner se baseia em 

Walden  (2007), de Thoreau, para escrever  Walden II  (1990), sua utopia de uma sociedade 

perfeitamente behaviorista; Foucault elegeu  Dom Quixote e a obra de Borges para amparar 

seus estudos; e Huxley e Orwell escreveram textos teorizando sobre sua ficção e defendendo 

seu papel social.  Como se vê, não estamos sós na empreitada de tomar a literatura como 

aporte para debates acadêmicos.  Nesta tese, mais especificamente, procuramos na literatura 

distópica uma reflexão sobre a comunicação. 

Ao  trazer  as  distopias  literárias  para  os  estudos  de  comunicação não buscamos 

encontrar  uma  teoria  de  comunicação  explícita  nas  obras  ficcionais,  mas  saber  que, 

eventualmente,  as formulações teóricas, científicas ou ideológicas podem estar lá, latentes, 

como parte da visão de mundo dos autores de ficção, visão esta, por sua vez, construída no 

diálogo destes sujeitos com a sociedade de seu tempo. Isto só é possível porque tomamos as 



25

distopias  como enunciados21 discursivos orientados por uma mesma formação discursiva22. 

Embora  as  distopias  em análise  tenham sido produzidas  em épocas  distintas,  por  autores 

diversos e que suas narrativas se diferenciem entre si, de um modo geral, elas compartilham 

os problemas para os quais apontam e a crítica que realizam sobre sociedades,  homens e 

futuro.  Neste  contexto,  as  distopias  literárias  funcionam  como  um  saber,  um  conjunto 

formado  “a  partir  do  sistema  de  positividade  e  manifesto  na  unidade  de  uma  formação 

discursiva”23 (FOUCAULT, 2000, p. 110). Como enunciados, elas se relacionam com outros 

enunciados  ideológicos  e  científicos  que  as  antecedem e  sucedem,  permitindo  que  sejam 

repetidas, reativadas e transformadas, passando por “um tipo de defasagem enunciativa, uma 

rede teórica, um campo de possibilidades estratégicas” (Ibidem, p. 106). 

Foucault (Ibidem,  p. 95) afirma que se deve fazer aparecer  o conjunto de condições 

que regem, em um momento dado e em uma sociedade determinada, os enunciados, a forma 

como se mantêm, os laços que estabelecem entre si e os papéis que desempenham, assim 

como “a série de valores ou de sacralizações pelos quais são afetados, a maneira pelo qual são 

investidos nas práticas ou nas condutas, os princípios segundo os quais eles circulam, são 

recalcados,  esquecidos,  destruídos  ou  reativados”  (Ibidem).  A  partir  desta  perspectiva, 

podemos dizer que o século XX, com os seus avanços e dilemas, foi um campo fértil para o 

surgimento de enunciados como as distopias literárias, que anteciparam a comunicação como 

forma de controle sobre os indivíduos, a aniquilação das subjetividades e o império da técnica 

como possíveis ameaças ao século XXI.

Ainda segundo Foucault (1992, p. 276), os “'discursos literários' não podem ser aceitos 

senão enquanto providos da função autor”. Um autor é alguém que, entre outras coisas, funda 

discursividades.  Como  exemplo  de  fundação  de  um discurso  literário,  Foucault  cita  Ann 

Radcliffe24:  “Os  textos  de  Anna  Radcliffe  abriram  o  campo  a  um  certo  número  de 

semelhanças e analogias que têm seu modelo ou princípio em sua obra” (Ibidem, p. 281). A 

mesma lógica poderia ser aplicada a Zamyatin que funda o gênero distópico ao criar uma 

21 Por  enunciado  entende-se:  “a  modalidade  de  existência  de  um conjunto  de  signos,  modalidade  que  lhe 
possibilita ser algo mais do que um simples conjunto de marcas materiais: referir-se a objetos e a sujeitos, 
entrar em relação com outras formulações, e ser repetível” (CASTRO, 2009, p. 137).

22 A formação discursiva corresponde “ao conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 
tempo e no espaço, que definiram em uma época dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou 
linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa” (Ibidem, p. 177).

23 Foucault  usa  o  termo  “positividade”  para  se  referenciar  à  análise  discursiva  dos  saberes  segundo  a 
perspectiva arqueológica. “A positividade de um saber não consiste em referir os discursos à totalidade da 
significação nem à interioridade de um sujeito, mas à dispersão e à exterioridade” (CASTRO, 2009, p. 336).

24 Embora nesta tradução de Foucault (1992) para o português o nome da autora apareça grafado como Anna 
Radcliffe, em inglês usa-se Ann Radcliffe.
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forma singular de elaboração de discursos sobre mundos onde tudo é negativado. A regra de 

formação que estabelece em  Nós  (1921),  é usada por outros autores para a construção de 

novos textos, sendo modificadas conforme cada um se apropria delas. Além de descreverem 

futuros nefastos, em comum entre as distopias está a crítica social que realizam. Os autores 

partem da compreensão de que são eles mesmos assujeitados e, percebendo isto, tentam se 

colocar (ao menos conscientemente) fora desta situação. Percebem com isso a condição social 

vigente,  as  forças  hegemônicas  e  mesmo  os  seus  lugares  de  fala25,  o  que  permitiria  a 

formulação de críticas, via ficção26. Após situar as distopias literárias como discurso, ou seja, 

caracterizá-las  como  enunciados  regidos  por  uma  mesma  formação  discursiva, 

desenvolveremos outro argumento em favor do uso deste tipo de literatura como objeto de 

investigação no campo da Comunicação: a relação entre as narrativas ficcionais e o real.

2.1 Real, ficção e paratopia

Embora a ficção se afaste da realidade concreta, argumentamos que ela não se opõe a 

realidade nem à objetividade dos fatos.  A ficção se origina e retorna para o real,  estando 

impregnada por ele27. Ao afirmar isto, também não estamos querendo reduzir a ficção literária 

a um reflexo do real, nem tampouco negar que há nela valores não utilitaristas. O fato literário 

deve ser respeitado em suas especificidades e a literatura não deve ser tomada como fiel à 

realidade  social  ou  apenas  como  forma  de  conhecimento.  Nem na  exterioridade  nem na 

interioridade está o sentido da narrativa ficcional e é justamente a ponte que constrói entre 

objetivo e subjetivo, real e imaginário, que a torna tão importante. Maingueneau (2001, p. 27) 

explica que a relevância do campo literário não se dá pela ausência de um lugar, mas antes 

pela  difícil  negociação  entre  lugar  e  não  lugar;  nas  suas  palavras:  “uma  localização 

25 Entende-se o lugar de fala como o local que o enunciador ocupa numa cena, contexto no qual locutor e 
alocutário (destinatário) estabelecem um contrato implícito de troca simbólica de enunciados. É por meio de 
tal contrato que se confere o estatuto de locutor, ou seja, de falante autorizado para falar de determinados  
temas, e de ouvinte ou leitor para aquele que é destinatário dos conteúdos enunciados (VERÓN, 2005).

26 A percepção do lugar de fala e da relação com o mundo exterior é projetada nos protagonistas das distopias 
em análise. 

27 Uma obra não precisa ser realista para ter o sentido de real, o que parece ser ignorado pela ciência positivista.  
Ao tratar de 1984, Meyers (apud PAVLOSKI, 2005, p. 61) defende que este romance se define mais por seu 
vínculo  com a  realidade  do  que  pelos  recursos  do  fantástico  que  aparecem no texto,  pois  embora  seja  
arquetipicamente fantástico há nele uma proposta argumentativa realista.
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parasitária,  que  vive  da  própria  impossibilidade  de  se  estabilizar”  (Ibidem,  p.  28),  esta 

localidade seria a paratopia. Com a impossibilidade de se situar um lugar verdadeiro (Ibidem, 

p. 27),  Maingueneau coloca o escritor num entrelugar ou “outro lugar”  (Ibidem, p. 59), de 

forma que a paratopia corresponde à superposição de dois espaços para a criação de um novo. 

A  literatura  não  se  preocuparia  em estabelecer  um lugar  para  si;  permaneceria  na 

paratopia, híbrido entre lugar e não lugar, pois necessitaria estar no meio termo entre fantasia 

e realidade, ficção e sociedade. O autor escreve deste entrelugar, deste outro lugar, impossível 

de ser atingido, a não ser pelo exercício da própria literatura. Esta atua no meio termo, pois 

não pode se fechar sobre si mesma, mas também não se confunde com qualquer outro tipo de 

enunciado ou texto (Ibidem, p. 11). O conceito de paratopia ajuda a lidar com a dificuldade de 

se situar o lugar de onde o autor escreve, deixando-se claro que só há paratopia através de 

uma atividade de criação e de enunciação,  isto é, só há paratopia no contexto mesmo da 

enunciação (MAINGUENEAU, 2003, p. 29 apud CHIAPPARA, 2007, p. 11). A literatura é 

relevante por constituir não lugar, espaço de encontro e de criação. Não há uma oposição 

radical entre produção literária e real. Estas esferas são complementares. Há, um movimento 

dialético no qual realidade e literatura estão em constantes relações e do qual surge algo novo, 

que não é mais nem uma coisa ou outra, mas uma síntese.

Definida a paratopia como o espaço próprio da literatura, defendemos também a ideia 

de que, longe de ser o fruto da imaginação individual de um sujeito, a literatura expressa o 

caráter coletivo da visão de mundo de um autor; entenda-se com isso que a visão de mundo é 

orientada por um sentido comum entre o autor e o grupo ao qual pertence. Sendo assim, a 

criação  literária  assume  ares  de  criação  coletiva,  nascida  dos  feixes  de  relações 

intersubjetivas. Por mais fantasiosa que seja, a ficção literária organiza dados já conhecidos 

pelo autor  e  compartilhados  com seus contemporâneos.  A expressão da sua subjetividade 

provoca uma nova forma de ordenação de tais dados o que, em última instância, corresponde 

às visões de mundo compartilhadas por autores e leitores, daí que a leitura se configura como 

experiência intersubjetiva. Desta forma, a ficção literária funcionaria como uma espécie de 

relato  sobre  o  período  em  que  foi  escrita  e  que,  apesar  de  suas  particularidades,  nada 

impediria sua utilização como instrumento de acesso à realidade em que foi concebida ou 

sobre as formações ideológicas28 nela contidas. Perceber como a ideologia permeia a obra 
28 Pêcheux formula o conceito de formação discursiva com base na leitura de Aparelhos Ideológicos do Estado 

de Althusser. As formações discursivas seriam o que “em uma formação ideológica dada, isto é, a partir de  
uma posição dada em uma conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina 'o que 
pode e o que deve ser dito' (articulado sob a forma de uma alocução, de um sermão, de um panfleto, de uma 
exposição, de um programa, etc.)” (PÊCHEUX, 1997, p. 160).
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literária ou como determinados aspectos da realidade são nelas representados depende tanto 

do  autor  (ou  dos  protagonistas  que  cria),  quanto  do  leitor.  Para  que  se  compreenda  as 

diferentes  possibilidades  de  sentido  de  um  texto,  deve-se  tomá-lo  não  apenas  enquanto 

produto autoral, mas enquanto discurso (re)enunciado pelo leitor. Questões extratextuais e o 

contexto histórico condicionam não só o trabalho do autor, mas também a leitura. Não haveria 

obra  totalmente  acabada,  mas  estruturas  sobre  as  quais  é  possível  interpretar.  Enfim, a 

literatura  apresenta  a  realidade  através  da  subjetividade  de  autores  e  de  leitores,  sendo 

construída exatamente pelos encontros e confrontos entre eles.  É na relação intersubjetiva 

entre autor e leitor que heróis, lugares, enredos e conflitos ganham vida e função social.

2.2 Literatura: entre a singularidade e a coletividade

A tipologia das visões de mundo, conforme elaborada por Lukács permite converter a 

literatura em fato objetivo do conhecimento29. Posteriormente, este pensamento é utilizado por 

Goldmann (1989) como fundamento para a sociologia da literatura. Goldmann julga que antes 

de Lukács, a literatura era vista como mero reflexo da realidade social. Contrapondo-se a esta 

visão, Lukács busca correspondência entre as categorias que estruturam a criação literária e 

um sujeito formado pelas condições históricas e sociais (FREDERICO, p. 2005). Em função 

disso,  Lukács  resgata  o conceito  de visão de mundo30,  definindo-a como um conjunto de 

ideias, pensamentos e formas de viver. O que não significa, contudo, que seja um ponto de 

vista unificado ou coerente sobre a realidade social. Daí que ele usa o termo visão de mundo 

para se referir às condições históricas e sociais nas quais o autor produz seu texto. Goldmann 

aprofunda a ênfase nas relações entre literatura e realidade social, destacando que a literatura 

sistematiza o pensamento de um grupo social e, por isso, expressa sua visão de mundo. Trata-

se da criação realizada por um sujeito transindividual, pois não há um único agente que possa 

ser  considerado  separadamente,  mas  indivíduos  agindo  em  conjunto,  por  relações 

intrassubjetivas. O autor não copia a realidade; sua obra constitui um mundo particular que 

capta sua época como expressão deste sujeito transindividual. Há em qualquer obra literária 

uma espécie  de estrutura que indica os pensamentos  coletivos  ou as visões de mundo de 
29 Ao tratar do papel do romance nas sociedades, Lukács é francamente influenciado pela dialética hegeliana.
30 A noção de visão de mundo como fato social é formulada por Weber (JASPERS, 2005, p. 105-124).
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determinado momento histórico, naquilo que Goldmann denomina de uma homologia entre o 

texto  do  romance  e  a  sociedade.  O termo  homologia31,  usado  pela  biologia,  refere-se  às 

semelhanças  estruturais  entre organismos distintos que possuem a mesma origem genética 

ancestral.  Goldmann se apropria deste termo na teoria da literatura para expor as relações 

entre a ideologia do grupo ao qual o autor pertence e o pensamento formulado por sua obra 

(GONÇALVES, 2008, p.  89). O estruturalismo genético de Goldmann julga que algo tão 

complexo como o romance só pode ter os grupos sociais como verdadeiros sujeitos da criação 

(Ibidem, p. 90). A homologia como procedimento metodológico permitiria localizar formas 

políticas, econômicas, intelectuais e sociais agrupadas no conteúdo das obras literárias, sendo 

responsável por revelar as relações entre literatura e vida cotidiana dos sujeitos. 

Em Letter on Art in Reply to André Daspre (1971), Althusser trata das peculiaridades 

da arte em termos da sua habilidade de nos fazer ver, perceber e sentir alguma coisa que alude 

à realidade. Para o autor, sua importância decorreria justamente disso. O ato de dar formas de 

ver, perceber e sentir indica a formação ideológica de onde a arte nasce, onde se banha e de 

onde se destaca sem, contudo, deixar de aludir a ela permanentemente (ALTHUSSER, 1971, 

p. 222). Vale salientar que a literatura não realizaria simplesmente uma cópia das ideologias 

de sua época, mas se apropriaria delas e as aplicaria de formas distintas. A literatura não seria 

fiel à ideologia, nem realista, no sentido de que uma imagem no espelho é realista por refletir 

um objeto. De qualquer forma,  Althusser coloca a questão da ideologia como fundamental 

para o texto literário. Não se trata, na sua análise, de se buscar a mera intencionalidade do 

autor.  Mas,  pelo contrário,  de mostrar  que a  ideologia subjaz qualquer produção literária, 

queira o autor ou não32. Para Althusser a ideologia estará presente de qualquer forma no texto, 

seja abertamente ou não. A arte é ideológica por ser uma prática fundamentada na experiência 

imediatamente vivida dos sujeitos. Althusser (1971, p. 222) defende que a ciência também 

alude  a  uma  base  ideológica,  mas  de  maneira  diferente  da  arte,  daí  a  distinção  que  ele 

estabelece entre saber, por um lado, e ver, perceber e sentir, de outro33. Por fim, a distância 

entre  ver,  sentir  e  perceber,  viabilizados  pela  arte,  e  o  saber,  resulta  em  dois  jogos  de 

31 A  homologia  trata  de  uma  mesma  origem  genética,  ainda  que  em  espécies  diferentes.  Exemplos  de 
homologia seriam as nadadeiras peitorais da baleia, as patas dianteiras do cavalo, as mãos humanas ou as 
asas de um morcego, que compartilham a mesma origem.

32 Temos aí uma diferença crucial do conceito de arte engajada postulado por Sartre e discutido por Adorno,  
que será mencionado mais adiante. O engajamento é intencional, uma tomada de posição deliberada do autor.  
Sendo  assim,  certamente  é  ideológico.  Engajar-se  seria  uma  forma  do  autor  escancarar  determinadas 
ideologias, deixá-las ao alcance do público. Contudo, isto não significa que textos não-engajados, não aludem 
a ideologias. Aludir e reproduzir não são sinônimos.

33 Tal distinção não pode ser aprofundada, pois, como Pêcheux (1982, apud RESCH, 1992, p. 262) lamenta, 
Althusser usa esta terminologia de forma vaga.
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diferenças:  a  diferença  entre  discurso  ideológico  e  discurso  científico,  por  um lado,  e  a 

diferença entre discurso literário e outros tipos de discursos ideológicos, por outro (RESCH, 

1992, p. 262). 

Macherey (Ibidem, p. 133) recusa a ilusão do texto literário unificado e prefere refletir 

sobre suas contradições e impasses, relacionando sua produção ao contexto social em meio ao 

qual  nasce34.  O  autor  parte  das  noções  de  arte  e  de  ideologia  de  Althusser  e,  como 

desdobramento, aponta para um duplo caráter das práticas ideológicas na obra deste autor, a 

saber: seus mecanismos representacionais e efeitos cognitivos e sua inserção em determinadas 

instituições e práticas, cuja função primordial é interpelar os sujeitos e inocular certo savoir-

faire (habilidade ou perícia) no contato entre eles e determinados objetos privilegiados. Daí 

que, para Macherey,  a teoria da produção literária se ocupa da literatura como uma forma 

distinta de discurso e com a sua análise, no que se refere aos seus mecanismos formais e à sua 

natureza  ideológica.  Posteriormente,  em parceria  com Balibar35,  Macherey  critica  a  visão 

tradicional  da  literatura  no pensamento  marxista,  que a  toma dentro  da noção de luta  de 

classes  e  a  concebe  como  realidade  histórica  ou  como  reflexo  da  realidade  objetiva.  Os 

autores rejeitam o conceito objetivista de literatura em favor de uma visão relativista que a 

identifica com as ideologias de classe, partindo-se dos processos de recepção e interpretação. 

Em A Theory of Literary Production (1978 apud RESCH, 1992, p. 269), Macherey introduz 

distinções entre os discursos de ilusão, ficção e teoria que correspondem, em linhas gerais, às 

distinções  que  Resch  (1992,  p.  269-270)  coloca  entre  discurso  ideológico,  literário  e 

científico. Para Macherey (1978, p. 62, apud RESCH, 1992, p. 269) o discurso ficcional é 

baseado no discurso da ilusão, é uma produção livre da linguagem, da ilusão que o autor 

denomina de mise-en-scène.

 Resch (1992, p. 270) explica que, dentro de uma perspectiva althusseriana, o discurso 

literário tem efeitos diferentes daqueles provocados pelo discurso científico. Ao contrário da 

objetividade da ciência, o discurso literário seria endereçado ao leitor e se apoiaria na sua 

experiência ideológica do mundo. Assim, “diferentemente da ciência, a literatura se apropria 

do real como dado nas suas formas ideológicas, mas o faz de forma que produz uma ilusão do 

espontaneamente, imediatamente real”36 (EAGLETON 1976, p. 101 apud RESCH, 1992, p. 

34 Resch trata de Macherey tomando como base os comentários de Eagleton (1981 apud RESCH, 1992, p.133).
35 A visão  de Macherey  (Ibidem,  p.  261) sobre  literatura  sofre  mudanças  significantes  após as  leituras  de 

Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado de Althusser e do contato com Balibar. 
36 “Unlike science, literature appropriates the real as it is given in ideological forms, but it does so in a way 

which  produces  an  illusion  of  the  spontaneously,  immediately  real”  (EAGLETON  1976,  p.  101,  apud 
RESCH, p. 271).
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271). Assim, embora seja ambígua,  pois depende da subjetividade de autores e leitores,  a 

literatura pode ser tão real quanto a própria ciência, com a diferença que cada uma se apropria 

da realidade de forma específica. Para Althusser (1971, p. 223) a distinção básica entre arte e 

ciência não está no assunto de que tratam ou de domínios que pertencem a uma ou outra. Mais 

plausível é pensar que a diferença entre arte e ciência jaz nas formas específicas como cada 

uma aborda o mesmo objeto, já que nem uma nem outra têm monopólio sobre um domínio 

particular da realidade (Ibidem).

 Macherey e Balibar (apud RESCH, 1992, p. 301) enfatizam que a objetividade da 

literatura subsiste na sua relação com a realidade e não nos objetos que representa. Em termos 

práticos são as formas de apropriação, e não o texto em si, que vão determinar o uso da ficção 

literária  pela ciência.  Uma das críticas que recaem sobre o uso da literatura ficcional  nas 

análises  científicas  é  a  possibilidade  de infinitas  leituras  que  o texto  oferece  a  partir  das 

diferentes possibilidades de interpretação a cada época. Contra isso, Eagleton (1976, p. 166-

167,  apud  RESCH  1992,  p.  286)  argumenta  que  o  mesmo  texto,  numa  formação  social 

específica,  oferece  possibilidades  de  leituras  finitas.  É  de  acordo  com  a  sucessão  das 

formações sociais que as possibilidades de leitura aumentam. Com isso, em cada época, o 

texto será lido de forma específica. O número finito de leituras é definido pela conjuntura do 

texto proferido, pelos modos de produtibilidade e por como se procede a recepção pela matriz 

constitutiva do leitor.

Para garantir criticismo científico, Eagleton propõe o uso da ciência das formações 

ideológicas  ou,  melhor  dizendo,  que  a  análise  seja  realizada  com  base  nas  formações 

ideológicas  de cada contexto.  Apenas fundamentando-se nesta  ciência,  defende o autor,  é 

possível  reivindicar  qualquer  conhecimento  do  texto  literário.  O  conceito  marxista  de 

literatura está vinculado à produção social dos textos de diversas maneiras. Para Macherey 

(1977,  p.  3,  apud  RESCH,  1992p.  291),  a  literatura  é  um  processo  prático  material  de 

transformação, o que significa que em cada período particular ela existe de diferentes formas e 

que deve ser estudada e compreendida dentro da realidade social. A literatura é, por processos 

complexos, uma produção ideológica que se relaciona com a realidade e não algo autônomo, 

embora, especialmente quando se trata de literatura ficcional, finja sê-lo. Para Macherey e 

Balibar  (1974, p.  53,  apud RESCH, 1992, p.  305),  a literatura  começa com uma solução 

imaginária para contradições sociológicas implacáveis ou como representação de tal solução. 

Contudo,  a  solução que  apresenta,  pela  figuração,  não  necessariamente  funciona,  aliás,  a 
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literatura é produzida precisamente para oferecer soluções diversas daquelas que efetivamente 

funcionariam em termos práticos. 

São as ligações da literatura com o real que fazem dela objeto passível de observação 

pela ciência. Ficcionalizar certos aspectos do real não retira a sua validade, mas ao contrário, 

atribui a eles novos elementos. O próprio Lukács, na maturidade já não vê a literatura como 

mero reflexo do real. É neste sentido que Macherey (1971, p. 109) afirma que a literatura 

deforma a realidade e não a imita. Seu objetivo não é copiar o real, mas criar algo novo a 

partir  dele. A literatura não se isenta das suas relações com o mundo, mas age sobre ele, 

apresentando algo novo a partir de determinada realidade existente. A literatura ficcional não 

se faz ao acaso, é determinada pela história e pela ideologia em todos os seus níveis. O texto é 

produzido com a utilização de ideologia, de quem é verdadeiro mise-en-scène. 

Após ter defendido a validade da literatura como objeto de estudos acadêmicos, nos 

debruçaremos sobre um gênero literário em específico: a ficção científica e dentro dela, em 

especial, as distopias.

2.3 Ficção científica e o imaginário da modernidade

A ficção,  em especial  a  ficção  científica,  tem contribuído  para  as  reflexões  sobre 

ciência  e  futuro ao longo das épocas.  Com a aproximação do século XXI as obras deste 

gênero  passaram  a  falar  mais  e  mais  de  comunicação,  o  que  indica  efetivamente  a 

consolidação  da  comunicação  como  campo  e  também  de  sua  importância  crescente  nas 

culturas tecnologizadas. A literatura de ficção científica:

longe de ser marginal, contribuiu largamente para a formação do imaginário 
da  nossa  modernidade.  A  quarta  via,  finalmente,  é  a  dos  ensaístas, 
sociólogos e futurólogos que descrevem,  tentando antecipá-las as grandes 
evoluções sociais. Eles serão os disseminadores infatigáveis da nova utopia. 
Pouco a pouco, graças a eles, a associação entre o futuro e a comunicação 
vai aparentemente tornar-se natural (BRETON, 1994, p. 106-107);

Breton (Ibidem, p. 110) defende que a ficção científica é essencial para a promoção da 

comunicação como valor constitutivo da modernidade. Este gênero literário teria contribuído 

para colocar a comunicação em papel de destaque na modernidade e, como consequência, a 

fixar  a  sua  posição  enquanto  ciência.  Neste  sentido,  a  ficção  científica  não  pode  ser 
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considerada um gênero marginal. Pelo contrário, sua influência sobre as sociedades é exercida 

de  duas  formas  específicas:  (1)  enquanto  textos  portadores  de  ideias  os  seus  escritos 

alimentam  a  cultura  e  o  imaginário  social  (Ibidem)  e  (2)  influenciando  engenheiros  e 

criadores  no desenvolvimento  de novas  tecnologias,  com a produção de objetos  técnicos. 

Assim, o desenvolvimento da ciência flerta com os temas e propostas da ficção científica. Em 

ambos os casos a comunicação pode ser evidenciada, tanto pelos conceitos e pelo imaginário 

sobre ela formulados, quanto em termos de inovações tecnológicas, isto é, antecipando mídias 

e projetando a maravilha ou o terror da comunicação no futuro. 

Ao defender seu argumento Breton (1994, p. 111) dá especial atenção à obra ficcional 

de Asimov37. Para ele é neste autor que a  comunicação  aparece claramente formulada pela 

primeira como utopia. Breton menciona que as obras de Asimov ganham importância com a 

“ficção  científica  social”,  movimento  nascido  nos  anos  cinquenta38.  A preocupação  deste 

movimento é “salvaguardar a todo custo o otimismo em relação à ciência num contexto em 

que  as  destruições  de  Hiroshima  tinham  profundamente  perturbado  a  opinião  pública” 

(Ibidem).  A  ciência,  nas  obras  de  ficção,  deveria  aparecer  como  libertadora  do  mal  e 

novamente propor um futuro otimista para os homens e suas tecnologias. Asimov explora o 

progresso da ciência e os seus conflitos, sempre em termos conciliadores ou lançando luzes 

promissoras sobre ele39.  

De acordo com Breton o interesse da obra de Asimov é triplo. Em primeiro lugar por 

antecipar o futuro, independentemente do caráter fantasioso da sua narrativa, integrando as 

tecnologias à vida cotidiana;  em segundo, por descrever com pertinência certas  mudanças 

contemporâneas eminentes à natureza da ligação social,  precipitadas pelo desenvolvimento 

tecnológico;  e,  finalmente,  por  inaugurar  uma  reflexão  sobre  os  problemas  cotidianos 

colocados  pela  presença  cada  vez  mais  acentuada  das  máquinas  e,  mais  amplamente  da 

tecnologia (Ibidem, p. 112). A ampliação do império da técnica no cotidiano traria impactos 

positivos, dentro do argumento de Asimov. A ficção científica antecipa o futuro promissor ou 

tenta impedir suas consequências negativas. 

37 Escritor  russo  erradicado  nos  EUA,  Isaac  Asimov dedicou boa  parte  da  sua  ficção  literária  à  robótica,  
atribuindo sempre aos seus personagens-robôs características humanas, fossem elas de configuração física ou 
de personalidade. Algumas de suas principais obras sobre a temática são: The Robots of Dawn, Robots and 
Empire, The Positrônic Man e as coletâneas de contos, The Complete Robot, Robot Dreams e Robot Visions. 
É dele também a formulação das célebres “Leis da robótica” enunciadas em seu conto I, Robot.

38 Segundo Breton  (1994,  p.  111)o termo  “ficção  científica  social”  é  criado  por  Jacques Goimard,  autor, 
antologista e crítico deste gênero literário.

39 Para Breton (Ibidem), as três leis da robótica seriam exemplo disso.
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Na ficção científica, a ciência e a técnica são condimentos ou elementos de 
fabricação para o relato: ponto de partida ou ponto de chegada entre os quais 
a narrativa tece sua teia com personagens e ações. Quaisquer que sejam as 
tonalidades  diferentes  –  pessimismo  ou  otimismo,  negro  ou  branco  –  e 
quaisquer que sejam os lugares – planetas,  espaços interestelares,  Lua ou 
Terra – os enredos são escritos de maneira analógica: eles recordam ao nosso 
espírito o que se passa ou poderia passar num tempo próximo ou distante. O 
condicional e a metáfora são obrigatórios ali.  (SFEZ, 2000, p. 333).

À ficção cientifica caberia discutir o papel e a importância da técnica em diferentes 

períodos ou como ela  se manifesta  em termos de formações  ideológicas.  E o que criaria 

utopias e distopias é uso que se faz da técnica nas obras, já que, a princípio, a tecnologia 

tomada em si mesma é neutra40.  A fantasia, por sua vez, tem como efeito envolver o leitor 

num universo novo,  seja  ele  verossímil  ou inverossímil,  além de funcionar  como desafio 

intelectual oferecendo as diretrizes para o desenvolvimento técnico-científico da sociedade ou 

do grupo social a que se dirige. 

Sfez (2000, p. 29) sustenta que a utopia “é sempre um texto que subverte outros textos 

e  semeia  imaginários”,  ignorando,  para isso,  quaisquer  contradições  e que “se consagra à 

totalidade de uma sociedade para criticá-la e mobilizá-la, para trabalhar subterraneamente os 

imaginários”. As utopias ladeiam a ideologia dominante no momento em que se inscrevem 

(Ibidem, p.  105).  Sfez menciona a ideologia dominante quando, na verdade,  num período 

histórico várias formações ideológicas podem coexistir e ser dominantes em diferentes grupos 

sociais. Martins (2007, p. 16) também afirma que no utopismo a relação entre imaginação 

ficcional e contexto histórico é relevante.  Estas características são igualmente aplicáveis à 

distopia,  uma vez que  ela  também semeia  imaginários  e  os  trabalha  subterraneamente  ao 

apontar a incongruência de determinadas ideologias ou projetos políticos.

1984,  Admirável Mundo Novo e  Fahrenheit 451 apresentam componentes de ficção 

científica  ao projetarem cenários possíveis, são obras que realizam uma operação passado-

futuro, isto é, foram escritas num tempo que hoje é passado, mas apontam para o futuro. Sfez 

(2000, p.334) defende  que ficção e ciência são, ou deveriam ser, uma coisa só, pois ambas 

servem como ponto de partida para um relato.  A ciência  é,  para o autor, uma espécie de 

fábula, já que não necessariamente se concretiza. A obra de ficção científica apenas mostra, 

utilizando-se da fantasia e da comparação, o que aconteceria caso as promessas da ciência se 

realizassem ou se determinada  tecnologia  pudesse existir.  As visões  de mundo  expressas 

40 Diferentemente, Rüdiger (2006, p. 17) argumenta que a essência da técnica não é técnica, mas possui um 
cunho metafísico. A tecnologia é, segundo o autor, uma forma de pensamento cuja essência é metafísica e 
que “veicula o império da vida social privada de alma ao conjunto da existência coletiva” (Ibidem, p. 229). 
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nestas  ficções  as  transcendem e  servem como elementos  de análise  do momento  em que 

foram produzidas ou como alternativas de futuro. Este pode ou não efetivar-se como tal, mas 

ao ser postulado como futuro no passado (tempo em que foi escrita a obra) contribui para que 

suas previsões de alguma forma se concretizem. Neste caso, acontece um fenômeno curioso 

com a fantasia. Determinado acontecimento, projeto ou objeto, pode ser fantasioso em certo 

momento, pois não há condições tecnológicas de se realizar o que propõe quem o imaginou, 

mas  no futuro (momento presente para o pesquisador)  pode ser ou já ter  sido executado, 

muitas vezes por inspiração da ficção que o propôs. Certamente, esta é uma posição delicada, 

pois algumas fantasias não têm a menor possibilidade ou intenção de se concretizarem, o que 

absolutamente não invalida as relações que estabelecem com o real,  ou que, ao contrário, 

suspendem tais relações e as tornam atemporais, justapondo passado, presente e futuro pelo 

recurso do imaginário. 

As  três  obras  têm como  ponto  em comum o debate  humanista  que  olha  o  porvir 

realizando indagações universais: qual a relação possível entre o homem e a técnica? Como se 

dá  essa  relação?  Como  será  o  ser  humano  no  futuro?  E  o  que  se  espera  desta  nova 

humanidade? Estas questões são suscitadas de forma explícita ou velada nestes livros, que 

carregam não apenas informações sobre o pensamento de sua época, mas contribuem com o 

surgimento de um novo imaginário e novos paradigmas.  Huxley, Orwell e  Bradbury tratam 

não só de ideologias, mas de conceitos, valores e visões de mundo que têm como pano de 

fundo  o  desenvolvimento  tecnológico.  A  comunicação aparece  neste  debate,  pois  está 

vinculada não apenas às tecnologias, mas às formas de vida e de controle social propostas41. 

Estes autores tomam certas ideias sobre o futuro recorrentes em sua época, retratando-as e 

criticando-as ao mesmo tempo. Ao realizarem tal movimento, conseguiram expressar alguns 

temores  sobre  os  rumos  da  humanidade  que  circularam  ao  longo  do  século  XX. 

Adicionalmente,  ao  desejarem  liberdade,  os  autores  distópicos  foram  inevitavelmente 

engajados,  preocupados  com  a  humanidade. Huxley,  Orwell  e  Bradbury  dão  vida  a 

personagens  que,  de  modo  análogo  a  si,  percebem e  tentam se  desvencilhar  do  discurso 

hegemônico opressor.

Sartre chama de literatura engajada aquela na qual o autor coloca suas intenções e 

busca causar determinados efeitos no leitor. Este conceito aparece em seu ensaio  O que é  

41 A respeito da ficção científica, Deleuze (1992, p. 5) comenta que: “não há necessidade de ficção científica 
para se conceber um mecanismo de controle”. Necessidade não há, mas a ficção científica ajuda a conceber  
tais mecanismos pela fantasia e fabulação. 
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literatura  de 1947, que serviu de ponto de partida para Adorno42 iniciar seu debate sobre 

literatura  engajada  e  autônoma.  O  propósito  da  arte  engajada,  para  Sartre,  não  é  gerar 

melhorias, atos legislativos ou instituições práticas, mas despertar a livre escolha dos agentes. 

Isto torna a existência autêntica possível e se opõe ao argumento de que o espectador é neutro 

(ADORNO, 1982, p. 78). Adorno argumenta que Sartre não coloca o engajamento no nível 

exclusivo da intenção do escritor, mas da sua humanidade (Ibidem p. 79), sendo a escrita uma 

forma de transbordamento do eu. O sujeito não se contenta apenas em pensar, mas deseja se 

expressar, impressionar os outros. Daí que não só a literatura,  mas arte em geral pode ser 

engajada.  No caso  específico  da  literatura,  o  filósofo  julgava  que:  “escrever  é  uma certa 

maneira  de  desejar  a  liberdade;  tendo  começado,  de  bom  grado  ou  à  força  você  estará 

engajado” (SARTRE, 1989, p. 53). Embora abandone o conceito de arte engajada pelo de arte 

autônoma43, Adorno levanta duas questões sobre engajamento que são fundamentais para uma 

tentativa  de  uso  da  ficção  literária  como  objeto  da  comunicação:  (1)  já  que  contém 

informações sobre os sujeitos, seu pensamento e suas ideologias, a literatura pode servir para 

a construção de conhecimento científico; (2) tratando mais especificamente da comunicação, 

Adorno (1982 p. 315) explica que nenhuma palavra inserida numa obra literária se desvincula 

do sentido que possui no discurso comunicativo, mas adquire novos sentidos à medida que o 

texto flui. 

2.4 As distopias

Mescla de ficção científica e denúncia,  a distopia se presta a críticas contundentes 

sobre os dilemas do homem e seu futuro. As nesgas de esperança são inexistentes ou mínimas, 

pois seus autores antecipam, através da fantasia,  o pior cenário possível para que ele não 

venha a acontecer e para que são seja preciso reverter seus danos  a posteriori. Ainda que 

tratem  da  opressão  dos  sujeitos  e  da  decadência  das  sociedades,  cada  uma  das  obras 

analisadas o faz de diferentes modos e em diferentes níveis. Em Admirável Mundo Novo,  o 

42 Adorno trata  de engajamento e autonomia da arte  e ao combater  à  Indústria  Cultural,  enfatiza que se a 
literatura fosse convertida em pura propaganda ou em puro divertimento, a sociedade recairia no lamaçal do 
imediato (RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2001, p. 58). 

43 O termo arte engajada é apropriado pelos nazistas, o que leva Adorno a utilizar arte autônoma.
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controle  dos  sujeitos  se  dá  com  a  organização  da  sociedade  em  castas  geneticamente 

determinadas; em 1984 vive-se na penúria e a guerra é constante; em Fahrenheit 451 a guerra 

está para começar, mas ninguém percebe seus riscos, de tão alienados que os sujeitos estão. 

Seja qual for o prognóstico, o mundo não melhora com o passar do tempo, com a evolução da 

ciência ou diante das técnicas mais avançadas. Huxley, Orwell e Bradbury fabulam sobre os 

resultados de civilizações excessivamente racionalistas, afirmando que podem ser tão nocivas 

quanto  o  seu  oposto.  Além  disso,  apontam  para  as  possíveis  consequências  do 

desencantamento  do  mundo.  Racionalidade  excessiva  e  desencantamento  levariam  à 

inumanidade e à uniformização. Nenhum dos autores acredita que a técnica irá controlar a si 

mesma, que será neutra e incapaz de cometer excessos. 

Não há nada além dos regimes distópicos. Eles são perfeitos e, portanto, insuperáveis, 

por isso é comum às obras a sensação de estabilidade, viabilizada pelo condicionamento e 

pela introjeção contínua de padrões e valores sociais, de modo que não seja mais possível 

separar  os  indivíduos  da  coletividade.  Por  conseguinte,  anulam-se  seus  desejos  ou  afetos 

particulares:  amam  aquilo  que  lhes  é  ensinado  a  amar  e  se  submetem  sem perceber.  O 

antagonismo deve ser eliminado. O artifício do condicionamento alerta para que a noção de 

massa,  e mais especificamente de cultura de massas,  é brutalizante mesmo quando tira os 

indivíduos da penúria, como é o caso dos textos de Huxley e Bradbury44. A miséria por si só, 

não justifica  a  brutalização,  daí  que  1984 não destoa  tanto das outras  obras  quanto pode 

aparentar num primeiro momento.  Nos três livros, qualquer pensamento que exista fora do 

hegemônico  será  considerado  herege  e  digno  de  punição.  Como  os  indivíduos  são 

condicionados sobre aquilo que devem pensar, as suas falas já estarão previamente definidas. 

Não resta nada além das conversas superficiais e sem sentido, sinais do ocaso das relações 

sociais  como  um  todo.  A  afetividade  que  qualquer  relação  pressupõe,  é  considerada 

desperdício de energia e risco em potencial.  A felicidade será invariavelmente superficial, 

pois é confundida com a mera satisfação das necessidades.

Nas distopias o indivíduo aparece esvaziado, destituído de alma. Não resta nada de 

espiritual.  Em função disso,  Admirável Mundo Novo, 1984 e  Fahrenheit  451 realizam, de 

diferentes formas,  discussões sobre a arte como expressão do espírito45. Isto fundamenta a 

hipótese de esvaziamento do homem, sinalizada pela ausência de religião e de arte. As frágeis 

44 Nestas obras os indivíduos estão cercados dos mais variados bens de consumo.
45 A espiritualidade é manifesta tanto pela arte, quanto pela religião. As três obras evocam algo de religioso em 

algum momento,  característica que reforça sua filiação às utopias, nas quais o componente religioso se faz 
presente.
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promessas humanistas são rechaçadas com o processo de coisificação. Suas causas seriam a 

racionalidade instrumental,  a técnica e os regimes de dominação,  que explicam também a 

superficialidade dos homens e das suas relações46. Questiona-se até que ponto o homem pode 

controlar os demais e através de quais meios isto é possível. Daí que a comunicação é tratada 

pelos autores como forma de domínio de uma minoria sobre populações inteiras. 

46 De certo modo, Huxley, Bradbury e Orwell dividem a culpa da alienação com os próprios indivíduos, que se 
deixam dominar em troca de prazeres e diversões. A objetificação é consequência disto: na medida em que as 
coisas são mais importantes do que os homens, resta a eles apenas transformarem-se também em coisas. 
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3 ESCLARECIMENTO E DESILUSÃO COM A MODERNIDADE 

Abre-te Sésamo, quero sair! (JERZY LEC apud ADORNO, 1999).

Admirável mundo novo, 1984 e Fahrenheit 451 mostram a desilusão com a tecnologia, 

e mais especificamente com as tecnologias da comunicação, por permitirem um controle total 

sobre  os  indivíduos.  A preocupação  em apontar  para  os  perigos  da  racionalidade  técnica 

tomada como algo em si e para si carrega uma crítica à noção de sujeito. Em 1947, pouco 

mais de dez anos após a publicação de  Admirável mundo novo  e apenas um ano antes de 

1984, a Dialética do esclarecimento é publicada, condensando uma série de reflexões sobre a 

modernidade  construídas  ao  longo  da  Segunda  Guerra  e  nos  anos  que  a  antecedem.  A 

Dialética negativa, obra que sintetiza a dialética de Adorno e reafirma o seu posicionamento 

crítico diante da filosofia e das ciências sociais é publicada em 1966, pouco mais de uma 

década após o lançamento de  Fahrenheit  451.  A proximidade da publicação destas obras, 

todas escritas em um período de pouco mais de trinta anos, refere-se a um Zeitgeist específico 

e à necessidade de explorá-lo, tanto na ciência quanto na ficão. Na primeira metade do século 

XX, o esclarecimento (Aufklärung)47 evidencia suas fragilidades. Neste momento, a barbárie 

da  guerra  e  do  totalitarismo  indicam  que  a  racionalidade  e  a  técnica  isoladamente  não 

poderiam fazer muito pela humanidade, contrariando as promessas radiantes feitas durante os 

dois séculos anteriores.

Nos primeiros anos do século XXI, parece ser mantido o padrão de relação com a 

técnica,  típico  do  Zeitgeist do  século  XX.  O  novo  século  nasce  com  os  mesmos 

questionamentos do anterior. São ainda os perigos da racionalidade e da técnica, vistas como 

entidades  autônomas e capazes  de apresentarem isoladamente soluções  adequadas  para os 

problemas do homem, que justificam retomar a crítica ao conceito de esclarecimento, assim 

como tentar atualizar o debate sobre ele. Esta é uma tarefa de antemão desafiadora. Primeiro, 

porque  o  método  que  Adorno  e  Horkheimer  estabelecem  para  desenvolver  o  conceito  é 

tortuoso e se baseia num conhecimento profundo das filosofias de Kant48 e Hegel, além da 

observação dos acontecimentos da primeira metade do século XX; segundo, porque muito já 

foi dito sobre a Dialética do esclarecimento e sobre a Dialética negativa, seja como análise 

ou como crítica, o que dificulta que algo novo seja dito sobre tais obras. Contudo, não se 
47 Em  algumas  traduções,  especialmente  as  mais  antigas,  emprega-se  o  termo  alemão  Aufklärung como 

“iluminismo”, o que é possível, tomando-se a expressão ao pé da letra. Porém, a palavra iluminismo em 
português está impregnada por seu significado histórico, por se referir ao Século das Luzes, às Revoluções 
Burguesas e ao movimento enciclopedista. Assim, prefere-se utilizar aqui iluminismo para referir ao período 
histórico e esclarecimento para o processo de que tratam Adorno e Horkheimer.

48 Horkheimer escreve sua tese de doutorado sobre a antinomia do juízo teleológico em Kant.
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busca  aqui  levantar  nenhuma  questão  efetivamente  inédita,  mas  apenas  trazer  para  a 

contemporaneidade a pergunta “o que é esclarecimento?”,  postulada pelo próprio Kant.  A 

tentativa de respondê-la, passa pelo papel da técnica e mesmo pela noção de homem. Como 

desdobramento,  deve-se  questionar:  como  os  meios  de  comunicação  emergem  na 

modernidade e quais são suas formas de interlocução com a técnica e com os sujeitos?

Além do conceito  de  esclarecimento  aparece  também como  problema  a  noção  de 

dialética. A dialética implica num movimento de negação, ou, mais amplamente de negação 

da negação no processo que leva da tese e  da antítese  à síntese.  Com o conceito,  Hegel 

pretendia eliminar a distinção primordial entre ideia e real e reconciliar filosofia e realidade. 

Ele pretendia mostrar o domínio das ideias, da superestrutura, sobre a materialidade e sobre o 

cotidiano, de modo que a relação dialética entre superestrutura e infraestrutura conduzisse ao 

progresso49. Hegel incorre numa tautologia para explicar esta relação, partindo do pressuposto 

de  que  tudo  o  que  é  racional  é  real  e  tudo  o  que  é  real  é  racional.  O  conceito  de 

esclarecimento, embora ainda não apareça abertamente em Hegel, integra a construção de que 

o mundo das ideias é autônomo e separado da materialidade. O esclarecimento, ao longo do 

século XVIII, descolou-se demasiado da materialidade que lhe deu origem, autonomizou-se e 

ganhou vida própria. Observando os rumos que o esclarecimento tomou até o século XX, 

Adorno percebe que há nele uma dialética específica, uma vez que contém o gérmen do não-

esclarecimento  e  da barbárie.  Este  movimento dialético  interno ao esclarecimento  poderia 

levar,  e  levou,  ao  seu  colapso,  como  constata  Adorno após  ter  vivenciado  duas  Guerras 

Mundiais e conhecer o capitalismo totalizante dos Estados Unidos. Adicionalmente, Adorno 

se confronta com a crise dos sistemas idealistas que o precedem. Advém daí seu negativismo, 

recriminado por  muitos  de seus detratores.  Parece impossível,  contudo,  que seja de outra 

forma, já que seu pensamento está diretamente relacionado às contradições que ele observa.

Adorno não chega a constituir um método. A dialética adorniana é mais uma forma de 

ver o mundo do que uma metodologia. Na esteira de Kant, para quem o conhecimento de 

mundo é dado através da experiência imediata e do posicionamento diante dos objetos, suas 

formulações  são fenomenológicas.  Segundo é possível  inferir  de Adorno,  a  percepção da 

dialética acontece de forma natural, sendo ela parte integrante dos objetos (sociais, históricos, 

econômicos, culturais, etc.). Por outro lado, qualquer proposição dialética inexiste sem tais 

objetos. É por isso que Adorno acaba sendo, nos seus esforços dialéticos, anti-sistemático e 

antimetodológico.  Ele  não  sistematiza  a  dialética  porque  esta  parece  não admitir  método 

rígido e por partir da percepção que  o pensamento procede uma totalização de si mesmo. 

49 Ao criticar Hegel, Marx reforça a pertinência da dialética, contudo, sua análise recaí sobre a infraestrutura 
como base para a superestrutura.
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Porém, ao ser totalizante, ele é passível de equívocos, unificando problemas e retirando suas 

nuances, o que só pode ser evitado pela crítica50.

Adorno  (1999,  p.  122)  comenta  que a  totalidade  não  constitui  uma  categoria 

afirmativa,  mas  sim,  crítica.  A interpretação  dos  fatos  conduz à  totalidade,  sem que esta 

constitua um fato. A totalidade aponta para a sociedade como coisa em si, provida de toda 

carga de coisificação (Ibidem, p. 123). A crítica, para Adorno (2001), está fundamentalmente 

relacionada a uma ciência comprometida com a realidade do mundo ou, em outro sentido, 

com a sua infraestrutura e com a perspectiva de mudanças sociais efetivas.  A humanidade 

liberada não persiste como totalidade (Ibidem), por isso, o pensamento totalizante deve ser 

abandonado para que os sujeitos sejam livres. A dialética opera, neste sentido, questionando o 

cientificismo e buscando transpassar “o véu que a ciência ajuda a tecer” (Ibidem, p. 128). 

Apresenta-se aí a ressalva que Adorno faz contra a racionalização organizatória da ciência: 

esta operaria de forma tautológica51, justificando-se pela racionalidade. Para os frankfurtianos, 

a racionalidade consiste primordialmente no processo de dominação da natureza, preconizado 

por Descartes e Bacon. Segundo estes autores o domínio da natureza estava relacionado à 

conquista da felicidade. Ao formular o termo “teoria crítica” não é pretensão de Horkheimer 

meramente  recuperar  o  materialismo  histórico,  mas  opor-se  à  metafísica  que  julgava 

impregnar a filosofia e as ciências sociais. Embora se refiram ao marxismo, a luta de classes 

não  é,  para  Adorno  e  Horkheimer,  elemento  fundamental  do  processo  histórico.  Mais 

importante é o confronto entre homem e natureza, cujas origens são anteriores ao capitalismo, 

fundamentando  a  civilização  ocidental.  Para  o  sujeito  esclarecido,  contudo,  esta  relação 

parece unilateral pois a natureza é objetificada.

Para  Horkheimer  (1999)  a  liberdade  é  inseparável  do  pensamento  esclarecedor 

(Ibidem, p. 125). É em torno dela que o argumento da técnica é desenvolvido. Embora o 

conceito de esclarecimento seja vinculado ao pensamento moderno, Adorno e Horkheimer 

(2006,  p.  19)  buscam suas  raízes  no  período clássico,  quando o homem se emancipa  da 

natureza. Para eles, toda tentativa de “livrar os homens do medo e investi-los na posição de 

senhores” já indica alguma forma de esclarecimento. Embora proponha o desencantamento do 

mundo (Entzauberung der Welt) (Ibidem, p. 17), o iluminismo deposita tanta confiança na 

razão que ela assume ares transcendentais. Kant em O que é esclarecimento? (1784) proclama 

a primazia da razão e seu papel emancipador. No campo da política, a Revolução Francesa 

tenta realizar o potencial emancipatório da racionalidade, porém, não seria equivocado dizer 

50 Justamente  da  necessidade  constante  de  crítica  decorre  a  dialética  negativa  que  Adorno  posteriormente 
formula.

51 Adorno trata do conceito de tautologia também na Dialética negativa (2001).
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que é nela mesma que a barbárie aparece pela primeira52 vez como elemento constituinte do 

pensamento esclarecido. Não é o avanço da técnica, nem o da política, que efetivam o projeto 

iluminista. Daí a preocupação de Adorno e Horkheimer em compreender por que o avanço 

técnico não trouxe consigo avanços nas relações humanas e por que a barbárie eclode em 

pleno século XX. Cabe-lhes compreender o que foi feito do projeto inicial do esclarecimento, 

e se o caminho da guerra e do totalitarismo é um desvio ou se o próprio esclarecimento o 

proporciona.

O mundo desencantado é o mundo da ciência, em que tudo é mensurável e explicável 

para  que  o  medo  diante  do  desconhecido  e  da  natureza  seja  diminuído  ou,  pelo  menos, 

controlado. A mesma racionalidade que reorganiza o mundo em torno da ciência transforma 

os homens em engrenagens do processo produtivo e o trabalho, em mercadoria. Com isso, 

constituem-se, em lugar dos sujeitos autônomos, sujeitos objetificados, condicionados pelas 

relações  de produção que a  racionalidade  impõe.  A universalização da razão instrumental 

leva,  segundo  Adorno,  ao  processo  de  reificação,  daí  a  necessidade  de  “esclarecer”  o 

esclarecimento pela via dialética. O colapso da noção de sujeito é colocado no centro das 

críticas sobre o esclarecimento.  Não se trata  de atacar  a técnica propriamente dita,  mas a 

forma como os homens lidam com ela e se submetem, personalizando-a e a tratando como 

entidade autônoma, enquanto se objetificam.

A teoria  do  conhecimento  é  também criticada  por  Adorno (1999,  p.  130),  pois  a 

racionalidade-fim-meio da ciência ignora o telos disposto no conceito de instrumentalismo e 

se constitui em fim único, ameaçando a própria instrumentalidade. Com isso, as indagações 

pré-científicas  parecem  tornar-se  refúgio  da  ciência,  local  onde  ela  se  esconde  da 

racionalidade  tautológica  e  instrumental.  É  exatamente  neste  ponto  que  se  estabelece  a 

oposição fundamental ao positivismo que levará à dialética do esclarecimento. A contradição 

dialética exprime antagonismos reais que não ficam visíveis no sistema lógico-cientificista de 

pensamento. Este sistema, segundo o modelo lógico-dedutivo, é desejável, previsível e opera 

conforme  o  pensamento  positivista.  A  crítica  de  Adorno  recai  sobre  a  estreiteza  do 

positivismo, que consiste na ontologia formalizadora e sem conteúdo da conexão dedutiva de 

proposições (Ibidem, p. 138). Ao insistir no fenômeno, Adorno não prescinde do pensamento, 

pelo  contrário,  ele  o  toma como parte  essencial  do  processo dialético,  já  que sua  tensão 

permanente com a realidade produz conhecimentos. Entretanto, a observação cuidadosa da 

realidade, da infraestrutura, deve corrigir o pensamento e norteá-lo. 

Adorno (2001, p. 9) formula a “virada metacrítica contra a prima philosophia”, busca 

um conceito positivo de racionalidade que seja não-coercitivo. Isto porque, o esclarecimento 
52 Na forma do terror e da violência como os acontecimentos são conduzidos.
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apresenta  um  equívoco  –  na  verdade  uma  contradição,  daí  o  emprego  da  dialética  – 

fundamental,  que  é  impor-se  como  verdade  absoluta,  ao  ser  justificado  via  racionalidade 

técnico-científica. O esclarecimento é totalitário, pois a racionalidade procura tudo justificar e 

integrar  aos  domínios  não  só  da  ciência,  do  Estado  e  do  mercado,  mas  dos  próprios 

indivíduos,  que ao se submeterem à lógica instrumental  são reificados.  A dialética rejeita 

qualquer forma de fetichização na esfera do espírito (ADORNO, 1962, p. 25), efetivamente, 

ela  mesma  significa  intransigência  em  relação  à  coisificação  e  pressupõe  uma  postura 

cultural-transcendente  superior  à  cegueira  social  provocada  pela  fetichização.  Em 

complementação, diz que a ideologia não é necessariamente falsa, mas é falsa sua pretensão 

de estar de acordo com a realidade. Critica, assim, a ideologia que se julga transcendente, 

como o esclarecimento. A razão conduziu ao irracionalismo, aliás, à coisificação do homem, 

pois seria no mínimo incorreto chamar de irracional uma série de eventos históricos que, ao 

seu momento, eram plenamente justificáveis. A guerra e o totalitarismo não são distorções do 

esclarecimento, mas seus desdobramentos. Com a conversão do esclarecimento em premissa 

tautológica, o homem se tornou secundário diante da primazia do racional, que pretende tudo 

explicar  e justificar.  Decorre então a proposta de Adorno e Horkheimer  (2006, p.  11)  de 

descobrir “por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, 

está se afundando em uma nova espécie de barbárie”.

Os autores defendem que, se por um lado a “liberdade na sociedade é inseparável do 

pensamento esclarecedor” (Ibidem, p. 16), por outro ele é regressivo, pois conduz à barbárie. 

Pondera-se então sobre os perigos de uma ciência irreflexiva (excessivamente positiva) que 

percebe a razão como exclusivamente instrumental. Não há como se extrair um conhecimento 

positivo de Auschwitz, por exemplo, sem que as vítimas sejam consideradas na sua dimensão 

humana. A premissa de que o uso da razão por si só iluminaria os homens e os conduziria à 

liberdade mostrou-se equivocada. O incômodo com esta ideia antecede Adorno e Horkheimer 

e é manifesto já de forma bastante explícita em Marx, Nietzsche e Freud. Marx demonstra que 

o projeto de dominação da natureza converteu-se na dominação dos homens sobre os homens. 

Adorno  e  Horkhermer  parecem  concordar  quanto  a  este  ponto,  porém  seu  pensamento 

representa uma ruptura na tradição dialética, na qual, desde Platão – e mesmo em Marx –, o 

movimento dialético parece caminhar para um desfecho positivo.  Num silogismo óbvio, a 

negação da negação só poderia conduzir a alguma forma de afirmação e não a outra negação 

ou a algo negativo. Adorno e Horkheimer tratam de um sistema efetivamente negativo. O 

esclarecimento  nega  aos  sujeitos  o  direito  à  vida  e  à  individualidade,  pois  os  reifica 

continuamente e lhes garante apenas uma vida limitada pela racionalidade instrumental.
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Esta  impossibilidade  de  liberdade  individual  aparece  na  noção  de  sociedade 

administrada (verwalteten Welt) de Adorno. Tal noção é francamente pessimista, referindo-se 

diretamente à ameaça de controle total53. A sociedade administrada não permite que o sujeito 

escape; seus movimentos e ações são calculados conforme a divisão do trabalho e o papel que 

nela cada um executa. Esta organização social rígida é o que prenuncia a calamidade triunfal 

(triumphalen  Unheils).  Tem-se  aí  outra  divergência  entre  o  pensamento  adorniano  e  o 

marxista. Mesmo tratando de um conhecimento materialista, fundamentado na infraestrutura, 

Adorno não elimina o papel do sujeito na sua filosofia. Este não é o sujeito transcendental de 

Kant, mas o sujeito situado historicamente (relacionando-se assim com a infraestrutura que 

lhe é imediata). Trata-se não de uma subjetividade constitutiva, mas da intervenção do sujeito 

sobre a materialidade54.

O  que  Adorno  pretendia  com  o  esclarecimento  transcende  eventos  históricos 

particulares  e  se  relaciona  com  um  desejo  de  conhecer  ou  de,  mantendo-se  a  palavra, 

esclarecer-se, que é mesmo arquetípico. Não o fosse, teria sido impossível supor que a ideia 

de esclarecimento aparece desde a Odisseia. O autor considera que os mitos são uma tentativa 

preliminar de esclarecimento por tentarem explicar e ordenar a natureza. Posteriormente, é a 

racionalidade ordenadora dos mitos que vai levar à sua destruição, instaurando a ciência. Na 

cosmogonia  da  Odisseia,  a  forma  como o mundo  é  estruturado  entre  as  forças  divinas  e 

anímicas refere-se à intervenção criadora – e por isso iconoclasta – do homem, que engana ou 

negocia diretamente com os deuses e opera junto às forças da natureza. Mostra-se aí que o 

homem clássico, e todos desde então, busca lugar num não-lugar: nem animal, como os outros 

animais e nem deus, pois é limitado pela condição humana. Este mito é escolhido por Adorno 

e Horkheimer por mostrar a relação do homem com forças da natureza e a importância da 

separação  de  ambos,  embora  estejamos  ainda  condicionados  a  ela.  De  fato,  os  autores 

consideram que “todas as figuras míticas podem se reduzir,  segundo o esclarecimento,  ao 

mesmo denominador, a saber, ao sujeito” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 22). Ou seja, 

os espíritos e demônios que antes povoavam a natureza são reduzidos ao arbítrio dos homens, 

ela perde seu encanto e se torna dominável. Neste movimento fundamental, que tem levado 

séculos para acontecer, a crença é substituída pelo conhecimento. 

Análises semelhantes são possíveis tomando-se outros mitos, como o de Ícaro, que 

trata dos perigos do deslumbramento com a técnica e dos seus usos. Ao se aproximar do sol e 

derreter a cera de suas asas, Ícaro mostra que a o homem não pode perder o controle sobre a 

53 Esta  ameaça  seria  provocada  pelo nazi-fascismo,  pelo  regime  soviético  e  pela  cultura  de  massas  norte-
americana.

54 Nas suas palavras: “o sujeito não é algum sujeito transcendental, a-historicamente idêntico, mas assume com 
a história formas diferenciadas e historicamente compreensíveis” (ADORNO, 1996, p. 3).
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tecnologia que o permite voar. O herói, na verdade, era tolo e vaidoso e não soube desfrutar  

da técnica  de que dispunha com prudência.  Sendo parte constitutiva  do esclarecimento,  a 

técnica  deveria  cumprir  a  sua  promessa  de  emancipação.  Porém,  na  medida  em  que  se 

desenvolve e se torna mais sofisticada, parece absorver os indivíduos, que se deixam levar 

facilmente por suas benesses,  ameaçando-os.  O encantamento com o sol cega não apenas 

Ícaro, mas todos que acreditam na técnica, alienando-os das suas consequências negativas. 

Em termos simples, é assim que a utopia tecnológica se transforma gradualmente em distopia 

e que a liberdade que ela promete se revela como controle e castração. 

Dominada e subjugada, a natureza é objeto dos homens, embora sua subjetividade seja 

nela projetada. A dominação se estende com o avanço do conhecimento. Exatamente por isso, 

a modernidade representa a culminância da racionalização. Combate-se qualquer metafísica e 

qualquer  crença  não  científica.  O  domínio  sobre  a  natureza  com  o  emprego  técnica  se 

configura como poder. A ameaça, porém, é que este poder seja usado como forma de domínio 

sobre os demais homens. O preço a pagar pela racionalidade dominadora é a alienação da 

natureza e dos objetos sobre os quais se exerce poder. Tornada coisa da qual o homem parece 

não fazer parte, a natureza se torna vulnerável às intervenções humanas, já que não há mais 

deuses que a protejam. O sujeito se distancia e se apropria dela de forma tirânica. Igualmente, 

os homens se apropriam dos demais, exercendo sobre eles seu domínio totalitário. Os seres 

humanos  são,  por  este  artifício,  reduzidos  a  objetos  passíveis  de  controle,  peças  da 

engrenagem  racional  que  é  a  divisão  do  trabalho.  A  ciência  que  organiza  o  trabalho  e 

intervém  na  natureza  instrumentaliza  o  pensamento  coisificando-o.  A  possibilidade  de 

reflexão é substituída por um automatismo matemático, eminentemente distópico. 

O esclarecimento confunde o arbítrio e o pensamento com a máquina. O ato de pensar 

é reificado, pois “emula a máquina que ele próprio produz, para que ela possa finalmente 

substituí-lo”  (ADORNO;  HORKHEIMER,  2006, p.  37),  substitui-se  o  “conceito  pela 

fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade”(Ibidem, p. 20-21). Com isto, o sujeito da 

razão instrumental  é impessoal,  impossível  de se localizar  no tempo e no espaço.  Com a 

ciência, a técnica, a matemática, ele acredita estar a salvo do mito. De fato, a humanidade está 

preservada dos mitos anímicos, porém não dos mitos que cria em nome da racionalidade.  O 

movimento dialético do esclarecimento passa pela negação de si mesmo, ou seja, dentro de si 

está o anti-esclarecimento, a negação da negação. Tese e antítese encontram-se na contradição 

interna que carrega. No esclarecimento jaz a calamidade triunfal, a barbárie que se arvorou de 

eliminar. Busca-se destruir o mito, mas cria-se uma mitologia própria, a da técnica.
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3.1 Esclarecimento e autonomia

No século XVII, a razão parecia prometer para Descartes e seus sucessores, Hobbes e 

Spinoza, uma nova era, em que o saber seria soberano, libertando do obscurantismo religioso, 

da ignorância e da incompreensão.  Newton e Locke,  percursores do iluminismo,  ainda no 

final daquele século discutem a importância do empirismo científico e do pensamento como 

fruto da experiência sensorial dos sujeitos. Nenhum conhecimento é anterior à experiência 

sensorial. A experiência será sempre base do conhecimento, sendo a razão responsável por 

organizá-lo, permitindo que se chegue a verdades mais gerais. Da fruição do mundo, e não 

mais de preceitos metafísicos, o conhecimento seria produzido e partilhado. O iluminismo se 

desenvolve de modo extremamente otimista fundamentado na razão como caminho efetivo 

para a humanidade e cura dos seus males; uma panaceia para os sujeitos corrompidos por 

séculos de trevas, tirania e medo. A ênfase no racionalismo, no conhecimento e na técnica, 

mantém-se explícita até o alvorecer do século XX. As luzes, contudo, não parecem mais tão 

brilhantes nesta época.

É neste contexto que a Escola de Frankfurt é fundada. Nos estudos dos frankfurtianos, 

as categorias marxistas de reificação, troca, exploração e dominação são retomadas através do 

que ficou conhecido como crítica imanente. A crítica se fazia necessária diante da erosão dos 

ideais  iluministas.  Tanto  fascismo  e  comunismo,  como  outras  formas  totalitárias  de 

organização  do  Estado  ignoravam,  conforme  seus  interesses,  os  preceitos  de  “igualdade, 

liberdade  e  fraternidade”.  Os  direitos  humanos  e  as  liberdades individuais  foram 

continuamente  negligenciados,  assim  como  as  noções  de  justiça  e  democracia.  A 

desumanidade  e  a  irracionalidade  da  guerra  opunham-se  aos  argumentos  perfeitamente 

coerentes da racionalidade e da técnica, o que evidenciou as fragilidades do esclarecimento. 

Breton (1994) comenta que a barbárie que assolava a Europa durante a primeira metade do 

século XX, ao mesmo tempo que mobilizava alguns cientistas, envolvidos na própria gestação 

do maquinário bélico ou comercial, chocava outros, como o grupo de Frankfurt. Tendo sido o 

auge deste choque a descoberta da existência dos campos de concentração e a destruição de 

Hiroshima e Nagasaki, executada segundo propósitos objetivos, mas ignorando os indivíduos 

reais que, para o pensamento racional, apareciam apenas como números e estatísticas:

A utilização por duas vezes, em Agosto de 1945, sobre as populações civis 
japonesas  de  um genuíno  produto  da  física  moderna,  a  bomba  atômica, 
constitui  para  inúmeros  cientistas  um  importante  choque  moral  e 
psicológico. De um modo geral todos os que viam na ciência fundamental e 
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suas  aplicações  técnicas  um  dos  contributos  essenciais  do  progresso 
sentiram-se neste dia profundamente desiludidos (Ibidem, p. 36).

Numa sociedade tão desumana, o humanismo assume um imenso potencial crítico. É 

sobre este potencial que Adorno e Horkheimer discutem. Como o iluminismo se converteu no 

obscurantismo  dos  regimes  totalitários?  Como  as  noções  de  esclarecimento  e  liberalismo 

passaram a servir para atacar as liberdades civis e ameaçar a democracia? Responder a estas 

perguntas  só  seria  possível  com  a  apropriação  dos  ideais  do  esclarecimento,  usados 

estrategicamente  como  base  para  a  formulação  da  crítica.  A  crítica  imanente55 do 

esclarecimento enquanto formação espiritual exige a confrontação entre a pretensão que uma 

ideia tem de expressar algo e aquilo que ela realmente expressa. Há, para Adorno (2006), uma 

distância teórico-conceitual entre o que  esclarecimento se propôs a ser e o que ele se tornou 

na prática. Os intelectuais do esclarecimento compartilhavam uma visão comum de caráter 

utópico de que uma nova ordem político-social  surgiria com a extinção de tudo que fosse 

anterior às luzes.  Sua utopia consistia no fato de que os indivíduos poderiam se livrar de 

qualquer jugo – da natureza ou de forças sociais opressoras – usando a razão. Ela tornaria os 

homens  independentes  da  metafísica  opressora  e  lhes  daria  o  controle  sobre  seu  destino. 

Adorno e Horhkeimer, via crítica imanente, rejeitaram veementemente uma leitura otimista do 

esclarecimento, inviabilizada diante da calamidade triunfal.

Os autores vão buscar em Kant a noção de “liberdade como autonomia”. Rousseau 

influencia  profundamente  esta  formulação;  é  o  francês  quem efetivamente  propõe que os 

sujeitos devem investigar o mundo livres de amarras, sem se subordinarem a forças externas, 

sejam estas humanas ou divinas. A autonomia, contudo, não é uma característica inata aos 

seres,  mas  uma  conquista.  De  acordo  com  Kant,  somos  naturalmente  livres,  mas  não 

autônomos,  já  que  autonomia  significa  não  apenas  possuir  livre-arbítrio,  mas  escolher 

determinados fins e desenvolver os meios adequados para que sejam atingidos aplicando-se a 

razão. Como exemplo, Kant afirma que as crianças são livres, pois têm livre-arbítrio, porém 

não são autônomas, porque dependem da assistência de seus pais. As crianças são imaturas 

até que adquirem a capacidade de fazer sozinhas o que desejam. Kant generaliza a condição 

de dependência infantil a toda humanidade, estado que corresponde ao não esclarecimento. 

Na  Dialética  do  esclarecimento  (2006) Kant  é  citado  continuamente,  no  intuito  de  se 

compreender  porque  a  humanidade  não  conseguiu  a  autonomia,  pois  apesar  de  todo  o 

conhecimento científico que o esclarecimento proporciona, as pessoas se apegam ao estado de 

55 “Crítica  imanente  de  formações  espirituais  significa  entender,  na  análise  de  sua  conformação  e  de  seu 
sentido, a contradição entre a idéia objetiva dessas  formações e aquela pretensão,  nomeando aquilo que 
expressa, em si, a consistência e a inconsistência dessas formações, em face da constituição do existente” 
(ADORNO,1996, p. 23).
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imaturidade.  Kant  argumenta  que esta  condição seria  auto-imposta,  o que implica  que os 

sujeitos têm responsabilidade sobre sua falta de autonomia. Ou seja, por conforto preferem se 

manter na infância, sob a tutela de outrem. A origem do autoritarismo estaria nos próprios 

sujeitos e não nas figuras que os comandam, não havendo, por isso, ninguém a culpar.

O esclarecimento significa maturidade para Kant. A autonomia consiste em atividades 

racionalmente orientadas para determinado fim, respeitando-se necessariamente a liberdade 

dos demais, de maneira que as ações individuais possam servir para a liberdade de todos. A 

grande utopia de Kant  é imaginar  um mundo de indivíduos livres e responsáveis,  que se 

respeitam mutuamente e que agem em prol da autonomia e do progresso da humanidade para 

o bem comum, utopia esta do próprio esclarecimento. Marx herda o conceito de autonomia de 

Kant  e  o  transforma  em elemento  para  a  crítica  da  sociedade  capitalista,  que  impede  os 

esforços dos sujeitos para que se tornem autônomos.  Esta herança aparece nos conceitos de 

alienação, reificação, fetichização e na própria estrutura produtiva do capitalismo, segundo as 

proposições de Marx. Alienação e reificação são o exato oposto da autonomia, podendo ser a 

ideia de alienação aproximada à de imaturidade.  Adorno e Horkheimer denominam de razão 

instrumental,  a razão que se foca nos  meios  e  se aliena  das  suas  finalidades,  que seriam 

proporcionar  liberdade  e  melhores  condições  de  vida,  objetivos  que  constituiriam  a 

perspectiva libertadora da razão, segundo Kant. Porém, com o avanço do esclarecimento, as 

finalidades  da  racionalidade,  da  técnica,  da  ciência  e  do  saber,  são  esvaziadas  ao  serem 

convertidas em coisa em si. Daí decorre seu potencial dominador:

Tendo cedido  em sua  autonomia,  a  razão  tornou-se  um instrumento.  No 
aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhada pelo positivismo enfatiza-
se a sua não-referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, 
sublinhado  pelo  pragmatismo  enfatiza-se  a  sua  submissão  a  conteúdos 
heterônomos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo 
social.  Seu  valor  operacional,  seu  papel  de  domínio  dos  homens  e  da 
natureza tornou-se o único critério para avaliá-la. (HORKHEIMER, 1999, p. 
28).

O esclarecimento estabelece finalidades aos sujeitos, no processo que Kant denominou 

de heteronomia, termo que, simplificadamente, refere-se à sujeição às regras alheias. Quando 

a racionalidade se transforma em um valor em si, não resta aos sujeitos mais do que seguir as 

regras que ela impõe de modo tautológico. Não há questionamentos, mas mera sujeição. A 

realidade  é  apresentada como objeto de cálculo,  abstraída em fórmulas  racionais  que não 

abarcam sua complexidade e que deixam de percebê-la como um todo, para concentrar-se nas 

suas partes. Daí que a razão perde seu potencial emancipatório, reduzindo-se à racionalidade 

instrumental.  A sujeição a este tipo de racionalidade aparece claramente na exploração do 

trabalho e na mais-valia. Em Adorno e Horkheimer ela está no totalitarismo, no consumo de 
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massa,  no  lazer  que  reproduz  as  relações  de  produção  e  no  empobrecimento  dos  bens 

artísticos  e  culturais56.  Os  frankfurtianos afirmam  que  “a  racionalidade  técnica  hoje  é  a 

racionalidade da dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma” 

(ADORNO;  HORKHEIMER,  2006,  p.  100).  A  ideologia  presente  na  Indústria  Cultural 

mostra que o sujeito independente é efetivamente dominado ao ser considerado apenas como 

consumidor em potencial e trabalhador produtivo. 

 O esclarecimento emancipador extingue a visão mítica do mundo. Porém, o mito é ele 

mesmo uma tentativa de esclarecimento, ao tentar entender a realidade e reverter a condição 

de  submissão  fundamental  do homem diante  do  julgo  da  natureza.  “O entendimento  que 

vence a superstição deve imperar sobre a natureza desencantada” (Ibidem, p. 20). Desencanta-

se a  natureza,  pois  só há magia  e  transcendência  na  ausência  da racionalidade.  Por  isso, 

intervém-se  ativamente  sobre  ela  com  o  trabalho,  pois  “a  natureza  não  deve  mais  ser 

influenciada pela assimilação, mas dominada pelo trabalho” (Ibidem, p. 32). A realização da 

soberania humana requer a dissolução de crenças animistas e o descolamento da natureza, 

vista não mais como parte do “eu”, mas dentro de uma relação de alteridade na qual se torna o 

“outro”. Por conta disso, o esclarecimento suspende as religiões e sistemas de crença míticos 

e os substitui pela técnica57, esta sim convertida paulatinamente em nova religião, já que os 

limites e possibilidades dos homens não são mais determinados pelos deuses, mas por sua 

cognição e pelos instrumentos  de que dispõem.  A soberania sobre a natureza depende de 

conhecimento, de saber como se pode utilizá-la em proveito próprio e instrumentalizá-la para 

se obter aquilo que é desejado. “O que os homens querem apreender da natureza é como 

empregá-la  para  dominar  completamente  a  ela  e  aos  homens”  (Ibidem,  p.  20).  No 

descolamento  da  natureza  o  homem  se  torna  hierarquicamente  superior.  Produz-se  um 

conhecimento autonomizado e coisificado. E é este conhecimento restrito e fundamentado 

apenas “no que se pode fazer” que torna o esclarecimento uma potência alienante e totalitária.

Na perspectiva histórica que assumem, Adorno e Horkheimer, mostram-se fortemente 

influenciados  pela  fenomenologia  de  Hegel  e  por  seu  esforço  para  traçar  a  trajetória  do 

espírito  universal,  na qual  o indivíduo se afirma como consciência-em-si para se  opor  às 

demais consciências e para dominar o mundo que o cerca, eliminando o medo primordial. Ao 

livrar o homem da natureza,  o esclarecimento leva à calamidade triunfal,  pois a cegueira, 

56 Adorno e Horkheimer  (2006) no capítulo  A indústria cultural:  o  esclarecimento  como mistificação das  
massas, explicam como a cultura foi degredada e massificada no capitalismo norte-americano da primeira 
metade do século XX. Tal processo seria responsável pela regressão dos indivíduos. O mesmo argumento  
aparece em outros textos, especialmente de Adorno como em Stars go down to earth  (1998).

57 “Para  se furtar  ao medo supersticioso da Natureza,  ela  (a  Razão) pôs a  nu todas as  figuras  e  entidades 
objetivas,  sem exceção,  como disfarces  de  um material  caótico,  amaldiçoando  a  sua  influência  sobre  a 
humanidade  como  escravidão,  até  que  o  sujeito  se  convertesse,  de  acordo  com  a  sua  ideia,  na  única  
autoridade, ilimitada e vazia” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 81).
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tanto exterior quanto interior,  de se achar senhor da natureza,  conduz à violência.  Não se 

percebe,  porém  que  a  violência  contra  o  outro  recaí  também  sobre  quem  a  comete.  O 

esclarecimento, ao se apresentar como redentor é também miológico, pois, nem a natureza, 

nem o “eu” ou o “outro” são absolutamente controláveis.

O eu que, após o extermínio metódico de todos os vestígios naturais como 
algo de mitológico, não queria mais ser nem corpo, nem sangue, nem alma e 
nem mesmo um eu natural, constituiu, sublimado num sujeito transcendental 
ou lógico, o ponto de referência da razão, a instância legisladora da ação.  
Segundo o juízo do esclarecimento [...] quem se abandona imediatamente à 
vida sem relação racional com a autoconservação regride à pré-história. O 
instinto  enquanto  tal  seria  tão  mítico  quanto  a  superstição.  (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 37).

O custo de esclarecimento é a reificação dos sujeitos e a eliminação da consciência 

individual  em  função  do  progresso  técnico.  Liberto  do  pensamento  mítico,  o  sujeito  é 

submetido à racionalidade,  a ciência e à divisão do trabalho. Alienados, os homens atuam 

conforme as orientações da aparelhagem técnica. Com a separação progressiva entre homem e 

natureza  temos  indivíduos  destituídos  de  subjetividade.  Daí  uma  “naturalização”  da 

humanidade na qual os homens são instrumentalizados e confundidos com os insumos que a 

natureza oferece. Para os autores:

A naturalização dos homens  hoje  em dia  não é  dissociável  do progresso 
social. O aumento da produtividade que por um lado produz as condições 
para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho técnico e aos 
grupos sociais que os controlam uma superioridade imensa sobre o resto da 
população. O indivíduo se vê completamente anulado em face dos poderes 
econômicos. Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da sociedade sobre a 
natureza a um nível jamais visto (Ibidem, p. 14).

 Segundo Marx,  a única  forma do sujeito  se livrar  do trabalho alienante  seria  via 

revolução. O sujeito revolucionário não poderia jamais emergir  espontaneamente,  pois, na 

sociedade industrial ele já nasce configurado para o trabalho, pela racionalidade e alienado de 

si  mesmo.  O  esclarecimento  é  paradoxal  –  e,  portanto,  dialético  –  não  sendo  capaz  de 

esclarecer nem de superar a si mesmo.  A técnica subjuga a natureza e reifica o homem. A 

dialética  aponta  para  o  retorno  à  barbárie,  agora  esclarecida  pelas  luzes  da  técnica,  mas 

alienada da dimensão humana. Adorno e Horkheimer não incorrem em nenhum exercício de 

teleologia  como fez Marx. Não indicam qual  seria  o passo seguinte  da humanidade num 

momento pós-esclarecimento, mas sugerem a autonomização dos sujeitos através da crítica 

como forma de manter a barbárie afastada. Independentemente do processo revolucionário, 

apenas  a  subjetividade  autônoma seria  capaz  de  provocar  transformações  sociais  efetivas. 

Contudo,  a  subjetividade  parece  distante,  volatilizada  “na  lógica  das  regras  do  jogo 
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pretensamente indeterminadas” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41), o que dispersa o 

interesse em realizar mudanças sociais e a crença no bem comum.

3.2 Razão e dialética no pensamento esclarecido

Kant  (2008a,  p.  1)  define  o  esclarecimento  como  “a  saída  do  homem  de  sua 

menoridade,  da qual é o próprio culpado”, sendo esta definida como a impossibilidade do 

indivíduo servir do seu entendimento sem a direção de outrem. Seu oposto, a maioridade, a 

emancipação  do  pensamento  e  das  ações,  dá-se  pelo  emprego  da  racionalidade  e  da 

capacidade de formular ideias autonomamente. Já em Descartes58, uma primeira emancipação 

aparece quando o homem deixa de ser subalterno a Deus. O seu “penso, logo existo” indica 

autonomia, já que não é possível duvidar do próprio ato de pensar. Do pensamento decorre a 

capacidade de se autodesenvolver sem a necessidade de qualquer forma transcendente, seja 

ela mítica ou teológica. Pela razão se garante uma apreensão fidedigna do mundo, pois os 

sentidos são falhos e suscetíveis de enganos. Para se chegar à verdade, segundo o pensamento 

cartesiano, deve-se desconfiar de tudo, inclusive do que for aparentemente verdadeiro. Ser 

racional consistiria, assim, em ter habilidade para seguir regras lógicas e precisas. 

No  ensaio  Teoria  tradicional  e  Teoria  Crítica  (1937),  Horkheimer  comenta  que  o 

pensamento cartesiano é forma por excelência da teoria tradicional59 e nele já está implícito o 

potencial  de dominação do esclarecimento,  uma vez que coloca o homem como mestre  e 

senhor da natureza,  agora absolutamente matematizada e quantificável.  Há um esforço em 

reduzir  a  diversidade  e  exterminar  qualquer  forma  de  alteridade  para  que  o  mundo  seja 

explicável em formulas simples, sendo contradição sinônimo de erro e irracionalidade.  Ao 

eliminar  forçosamente  quaisquer  contradições,  o  “penso  logo  existo”  limita  a  existência 

humana à lógica,  excluindo outras  possibilidades.  Ora,  o  desejo de Descartes  de  livrar  o 

homem do sensível e de evitar contradições é justamente o desejo de controlar a natureza, os 

conflitos com ela e o medo que provoca.  É o que está expresso na Odisseia, especialmente 

quando é descrita a estratégia de Ulisses para escapar do irresistível canto das sereias, que 

representam a força da natureza,  impulso para o irracional  que é,  a um tempo,  sedutor e 

destrutivo. Sob uma perspectiva crítica, o sujeito cartesiano não é localizável no tempo e no 

58 Kant formula o conceito de esclarecimento a partir da racionalidade de Descartes.
59 A teoria  tradicional  é  o oposto da teoria crítica,  uma unidade na qual nenhuma forma de contradição é 

possível.
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espaço,  tendo uma existência  meramente  abstrata.  Concretamente,  o  sujeito  não pode ser 

matematizado nem completamente apartado da natureza, da qual é extensão, daí a angústia 

mítica provocada pelo desconhecimento. 

Quando não há mais nada de desconhecido. É isso que determina o trajeto da 
desmitologização  e  do  esclarecimento,  que  identifica  o  animado  ao 
inanimado,  assim  como  o  mito  identifica  o  inanimado  ao  animado.  O 
esclarecimento é a radicalização da angústia mítica [...] Nada mais pode ficar  
de fora,  porque a  simples  ideia  do fora  é  a  verdadeira  fonte  da angústia 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 29).

Perante a racionalidade e o cálculo não há mais medo, mas confiança no pensamento, 

que dá aos homens saber da sua própria existência e da existência do mundo. Na análise de 

Adorno  e  Horkheimer  (Ibidem,  p.  83),  a  razão  emancipada  enquanto  ego  transcendental 

supraindividual depende de uma convivência baseada na liberdade, que permite aos homens 

se  organizem  como  sujeitos  universais,  representando  este  convívio  a  verdadeira 

universalidade,  a  utopia.  Descartes  aparece  ainda  na  noção  de  conhecimento  a  priori de 

Kant60.  Deste  tipo  de  conhecimento  dependeria  a  existência  não  só  da  ciência,  mas  da 

metafísica como ciência. O conhecimento puro seria per se; autojustificado, razão pura que, 

por isso, é capaz de se tornar autônoma da própria experiência. 

Dotado de conhecimentos a priori, o homem possui os meios necessários para atingir 

a maioridade. Daí ser culpado de sua menoridade, por não usar a razão pura de que dispõe a 

priori, desde sua separação da natureza. Na verdade, a menoridade não se relaciona apenas à 

razão,  mas  à  coragem de fazer  uso  dela  e  de  formular  um entendimento  emancipado.  A 

menoridade  seria  sobretudo uma escolha  que  dá o conforto  aos  indivíduos de não serem 

responsáveis por seus atos. Marx atribui à menoridade causas sociais, relacionadas ao status  

quo  das classes  dominantes  e  ao capitalismo.  A liberdade de utilizar  a  própria  razão é a 

liberdade efetiva do esclarecimento. Este só se efetiva se as pessoas forem capazes de sair do 

julgo de terceiros e pensarem de forma crítica, conforme sua razão. Marx afirmava que isto 

ocorreria  com a  revolução  proletária  (embora  não  fale  do  uso  da  razão,  mas  do  fim  da 

alienação  dos  sujeitos).  Porém,  Kant  julgava  que  as  revoluções  poderiam proporcionar  a 

derrocada do poder vigente, mas não necessariamente produziriam uma reforma no modo de 

pensar, necessária para o esclarecimento, pois a liberdade, como a razão pura (e em função 

dela) é uma condição inata dos homens que deveria ser recuperada com a maioridade, cujo 

60 Kant (2008b, p. 3) explica a noção de conhecimento a priori da seguinte forma: “Mas se é verdade que os 
conhecimentos  derivam da experiência,  alguns  há,  no entanto,  que não têm essa origem exclusiva,  pois 
poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos [...] Surge 
desse  modo  uma  questão  que  não  se  pode  resolver  á  primeira  vista:  será  possível  um  conhecimento 
independente da experiência e das impressões dos sentidos? [...] Tais conhecimentos são denominados 'a 
priori', e distinto dos empíricos, cuja origem é 'a posteriori'”.



53

objetivo é a felicidade. A finalidade de todo ser racional, para o autor, deve ser a felicidade61, 

estado de satisfação dos desejos e vontades, sendo estes diferenciados dos instintos. 

A razão tem a responsabilidade inescapável de buscar ao máximo práticas que visem a 

felicidade.  Para  isso,  a  instrumentalidade  deveria  livrar  o  homem  de  suas  paixões62, 

conduzindo-o à verdadeira felicidade e à felicidade dos seus pares. Mesmo considerando os 

desejos,  Kant julga que a razão pura – e não o desejo – deve mover  os indivíduos,  caso 

contrário a sociedade não se estabeleceria. O conflito entre paixão e razão ocorre porque o 

homem permanece ligado a sua natureza irracional.  O esclarecimento seria a  conquista da 

autonomia, consequência da ruptura com o irracional, que leva à razão, ao pensar por si, e ao 

desenvolvimento  das  potencialidades,  abrindo  campo  para  o  progresso.  Desta  forma,  o 

homem  pode  realizar  sua  liberdade  e  ser  plenamente  feliz,  o  que  possibilita  seu 

aperfeiçoamento ético. Adorno e Horkheimer acreditam que ética e razão acabam divergindo 

no transcurso do esclarecimento, provocando a tragédia triunfal. A crítica dialética seria uma 

forma de perceber esta divergência.

A partir das leituras de Kant, Hegel formula sua dialética. Segundo seu conceito, o 

devir dialético reflete sobre a realidade e é parte da natureza dos objetos e acontecimentos, 

não método apartado dela, como pode aparentar.  A dialética implica na construção de um 

todo: “o verdadeiro é o todo, e o todo reside somente na essência que se implementa através 

de seu desenvolvimento” (HEGEL, 1992, p. 31), daí que o pensamento dialético depende do 

todo para existir,  pois o todo é  a verdade (das Wahre ist  das Ganze)63.  Segundo Adorno 

(2001) não se justifica uma teoria que tem a totalidade como objeto, pois o todo é de fato não 

verdadeiro.  Ao  invés  de  um  pensamento  totalizante,  deve-se  insistir  na  negação  como 

principal elemento da dialética. Para o autor, a totalidade não pode ser explicada pelas forças 

do pensamento. Na sua concepção, o pensamento é capaz de abarcar o real de uma só vez, 

mas  o faz de forma fragmentada,  como partes isoladas e não como um todo compacto e 

homogêneo.  No entanto,  enquanto  categoria  lógica,  a totalidade  é  necessária  para pensar, 

ainda  que permaneça  como negatividade,  naquilo que ele  denomina totalidade  antagônica 

(Das antagonistische Ganze) (Ibidem). A dialética adorniana, portanto, não é a oposição entre 

o particular (categoria) e o universal (totalidade), mas é a negação que parte de determinações 

concretas e percebe sua incompletude aplicando a crítica imanente. 

61 “A felicidade é a condição de um ser racional no mundo, em cuja existência inteira tudo caminha segundo o 
que ele deseja e quer. A felicidade se baseia, pois, na harmonia da natureza com os desejos e fins desse ser,  
bem como com a força motivadora da sua vontade” (KANT, 2008c, p. 129). 

62 A razão empírica seria para Kant (2008b, p. 43)“escrava das paixões”.
63 A noção de  totalidade como essência da dialética é mencionada por Platão na  República  (1999).  Para o 

grego, o dialético é o homem que percebe a totalidade sendo esta complexa e multifacetada. 
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Em parceria  com Horkheimer,  Adorno critica também a dialética marxista  por seu 

materialismo extremo64. Marx argumenta que a síntese entre tese e antítese dos conflitos de 

classe e das forças produtivas é manifesta a cada período histórico. Para o autor, ao contrário 

do  que  diz  a  Fenomenologia  do  espírito  (1992), não  é  a  autoconsciência  que  realiza  a 

conversão do homem de servo em senhor, nem que provoca mudanças na sociedade.  Pelo 

contrário,  são as relações sócio-materiais  que formam a consciência,  podendo o sujeito se 

libertar da alienação e, aí sim, virar senhor. Marx enfatiza que tal processo não é inato, como 

sugeria Kant, mas movido por forças exteriores com a quais interagimos. Daí que a tensão 

recaí sobre a determinação da infraestrutura sobre a superestrutura e não o contrário, como 

postula a dialética hegeliana. 

Na crítica à Indústria Cultural, os conceitos de reificação e de alienação são centrais 

para os frankfurtianos,  distanciando-se, no entanto,  das noções construídas pelo marxismo 

ortodoxo.  A  alienação  é  utilizada  como  forma  de  controle  das  massas,  pela  reprodução 

contínua das condições de produção e da redução do potencial crítico do sujeito: corresponde 

à subordinação da razão, o que dificulta  a percepção das relações de alteridade,  por isso, 

percebe-se a realidade como algo dado, estável e não como modalidade dialética. Para Adorno 

e Horkheimer (2006, p. 45): “não apenas com a alienação dos homens para com os objetos 

dominados é paga a dominação: com a reificação do espírito as próprias relações dos homens 

foram enfeitiçadas, também aquela de cada um para consigo mesmo” e ainda: “O que aparece 

como triunfo da racionalidade subjetiva, a submissão de todo ente sob o formalismo lógico, é 

paga com a obediente subordinação da razão ao que existe imediatamente” (Ibidem, p. 43). 

Mais do que do controle, a Indústria Cultural será fundamento da falsa subjetividade. 

O  capitalismo  é  subjetivizado  e  disputa  espaço  com  os  indivíduos,  e  a  função  de 

conhecimento inato, razão pura atribuída originalmente à criação humana, é substituída pelo 

saber fornecido pela Indústria65 fetichizada e tomada como a priori. Não há autonomia, mas 

dependência,  determinada  não  só  pelo  desejo  de  conforto,  mas  pela  necessidade  de 

sobrevivência  e  de  autoconservação  num  sistema  que  parece  onipotente.  A  tentativa 

recorrente  no  pensamento  burguês  de  fundamentar  a  civilização  através  de  interesses 

materiais e pela força é paradoxal e não encontra nenhum apoio na teoria crítica (Ibidem, p. 
64 Marx inverte  a  dialética  idealista  de  Hegel  (o célebre  edifício  hegeliano)  para  formular  o  materialismo 

histórico e estudar as contradições de classe no processo produtivo e as transformações sócio-materiais que 
delas decorrem A proposta de inverter os parâmetros estabelecidos por Hegel é apresentada já na Ideologia 
alemã (2002).

65 “A saber, referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada pela indústria. O 
esquematismo é o primeiro serviço prestado por ela ao cliente. [...] Ao subordinar da mesma maneira todos  
os setores da produção espiritual a este fim único: ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica,  à  
noitinha, até a chegada ao relógio de ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de que devem se ocupar 
durante  o  dia,  essa  subsunção  realiza  ironicamente  o  conceito  da  cultura  unitária  que  os  filósofos  da 
personalidade opunham à massificação” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 117-123).
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85). Coloca-se o projeto iluminista em cheque e a moral kantiana se dissolve em vista das 

necessidades imediatas dos sujeitos que, na tentativa de atenderem aos seus desejos, opõem-se 

uns aos outros. Por fim, o ego transcendental de Kant se mostra frágil diante das forças sociais 

que pressionam os homens. 

3.3 Homero e as Sereias

 Para  Adorno  e  Horkheimer,  as  cosmogonias  pré-socráticas  fixam  o  instante  da 

transição entre o mito e o esclarecimento.  Com o avanço do conhecimento,  o homem vai 

paulatinamente deixando de depender dos deuses e os desafia ao controlar sozinho o mundo 

que  o  cerca.  A  epopeia  homérica  descreve  metaforicamente  a  construção  da  autonomia 

humana e o descolamento da natureza a partir da negação de tudo o que é mítico. Como o 

foco  do  esclarecimento  é  a  autoconservação,  permanece  como  mito  “toda  manifestação 

humana  que  não  se  situe  no  quadro  teleológico  da  autoconservação”  (ADORNO; 

HORKHEIMER,  2006,  p.  41)  e  o  sujeito  autônomo  e  racional  “sublimado  num  sujeito 

transcendental ou lógico” (Ibidem) vira referencial do esclarecimento. A leitura que os autores 

fazem da Odisseia66, em particular do encontro de Homero com a deusa Circe e o episódio das 

sereias, reitera a força das narrativas arquetípicas e seu impacto sobre o homem moderno. 

Reitera-se,  também o poder da análise  dos autores e,  por que não, o poder do canto das 

sereias, sempre a nos chamar de volta ao irracional e à natureza, lar primordial dos homens.

A Odisseia  narra o retorno do rei  Ulisses ou Odisseu e dos seus companheiros  de 

viagem para Ítaca após Guerra de Troia. Tendo perdido o rumo de casa numa tempestade, ele 

sai errando de ilha em ilha e somente depois de pouco mais de dez anos de aventuras no mar, 

entre  descobertas,  perigos  e  aventuras,  consegue completar  sua  jornada,  que  é  também a 

jornada  da  sua  identidade  deixada  em  Ítaca.  O  rei  representa  a  saída  do  homem  da 

imaturidade,  corporificada  pela  relação  direta  com  natureza,  monstros67 e  deuses,  à 

maturidade,  liberto  das  forças  anímicas  e  capaz  de  operar  conforme  sua  racionalidade  e 

arbítrio. Embora consiga se descolar da natureza, é no retorno à Ítaca que ele prova que a 

66 O Excurso I da Dialética do esclarecimento (2006) que trata da obra de Homero é denominado de Odisseu 
ou o Mito do esclarecimento. Numa referência dupla ao herói homérico e à temática a ser explorada.

67 Tais monstros são divindades ctônicas, anteriores à religião da luz que o panteão de deuses greco-romanos  
representa.
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barbárie  permanece  dentro  do  homem  civilizado  ao  aniquilar,  de  forma  violenta,  os 

pretendentes de sua esposa, a engenhosa Penélope68. 

Para Adorno e Horkheimer, Odisseu é o protótipo do burguês. Sua saga de volta ao lar 

seria, deste ponto de vista, a saga de constituição do caráter burguês, do homem esclarecido 

que, ao se apartar da natureza, prepara-se para a divisão social do trabalho. Homero é ainda o 

náufrago, como o é Robinson Crusoé, que está fora da civilização, mas em busca dela, da sua 

segurança e do seu lar, tentando continuamente se afastar do mundo mítico, do selvagem e 

dos seus sentimentos. A vida nômade, a natureza não controlada e as bestas primitivas são o 

oposto exato da natureza árcade, pacífica e organizada que aparece como ideal no Século das 

Luzes69. Apenas soberano da natureza, o homem consegue estender seus domínios aos outros 

homens,  objetificados e agora tratados como coisas.  A Odisseia anuncia o crepúsculo dos 

mitos  e  indica  o  fim  da  barbárie  primitiva.  Mostra  a  decadência  da  ordem miológica  e 

sacrificial diante da lógica, da racionalidade, do trabalho, da técnica e da máquina. O mito se 

torna  inútil  e  deixa  de  parecer  coerente,  é  o  fim  do  animismo  e  do  poder  da  natureza. 

Contudo, neste processo, Odisseu ainda carece dos deuses, que o favorecem, como Circe, ou o 

atrapalham, como Poseidon. 

O ódio que Poseidon tem de Odisseu não é gratuito. Advém do atrevimento do herói 

de invadir os seus domínios, de zombar dele e de enganar seu filho, o ciclope Polifemo. Os 

mares, e a água de um modo geral, têm sido, durante a história da humanidade, um importante 

símbolo do mágico, do desconhecido e do místico. São as forças da natureza, representadas na 

figura de Poseidon, que Odisseu desafia e vence por sua independência e e astúcia. Odisseu é 

vítima dos deuses, uma espécie de sacrifício vivo e, ao mesmo tempo seu algoz, pois os vence 

e mostra o potencial criador da humanidade. Efetivamente, ele é vítima e sacerdote de seu 

próprio sacrifício (ADORNO; HORKHEIMER,  2006, p. 57), sendo o sofrimento e a morte 

racionalizados no sacrifício70 pela troca que se pretende estabelecer com os deuses. A troca 

vale o quanto a vítima vale. O sacrifício é também dialético, contraditório, pois ao estabelecer 

68 Penélope, certa do retorno do marido engana seus pretendentes, prometendo casar-se após tecer a mortalha de 
Odisseu, trabalho que realiza durante o dia e desfaz à noite

69 Século XVIII.
70 Nietzsche trata desta questão em  Genealogia da moral  (2007), quando menciona o sacrifício de Cristo, o 

cordeiro imolado no cristianismo.  O cristianismo, ao atrelar culpa e sofrimento, imbui neste certo prazer 
sádico.  O  sofrimento  do  criminoso  só  é  compensatório  como  pagamento  de  suas  dívidas,  porque  é 
gratificante a quem impõe a pena; o fazer-sofrer é chamariz à vida (Ibidem, p. 23). Nietzsche (2007, p. 24) 
comenta: “Para que o sofrimento oculto, não descoberto, não testemunhado, pudesse ser abolido do mundo e  
honestamente negado, o homem se viu então praticamente obrigado a inventar deuses e seres intermediários 
para todos os céus e abismos, algo, em suma, que também vagueia no oculto, que também vê no escuro, e  
que não dispensa facilmente um espetáculo interessante de dor. Foi com ajuda de tais invenções que a vida 
conseguiu então realizar a arte em que sempre foi mestra: justificar a si mesma, justificar o seu 'mal'; agora 
ela  talvez  necessite  de  outros  inventos  (por  exemplo,  vida  como  enigma,  vida  como  problema  do 
conhecimento)”.
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racionalmente  um  valor  às  vítimas,  exige  sua  vida  como  pagamento.  No  capitalismo  o 

sacrifício é feito à máquina e ao sistema71. 

A percepção dos elementos do esclarecimento em Homero é apenas uma das leituras 

possíveis  do  mito.  Nietzsche  recorre  à  Ilíada  ao  contrapor  os  conceitos  de  apolíneo  e 

bacânico. O autor argumenta que poesia épica de Homero, com suas aspirações estéticas e 

desejo  de  ordenação  do  mundo,  seria  a  maior  expressão  do  espírito  apolíneo.  Diante  do 

desgosto da vida e do seu caráter sombrio,  dado pela inexorabilidade da morte,  teriam os 

gregos valorizado a arte, a harmonia das belas formas e o sonho, sendo a beleza a única forma 

de  tornar  a  vida  suportável  diante  das  tristezas  que  a  existência  provoca.  A  busca  pela 

perfeição apolínea, sobriedade, equilíbrio e harmonia estão na base do esclarecimento. Ora, 

não é ele, assim como o impulso apolíneo, uma tentativa de evitar o medo? É neste sentido 

que  O  nascimento  da  tragédia (NIETZSCHE,  2003),  vai  adiantar  reflexões  sobre  o 

esclarecimento retomadas por Adorno e Horkheimer. Contudo, enquanto estes afirmam que a 

crítica evita  a barbárie  que o esclarecimento provoca,  Nietzsche,  exalta  o bacânico,  como 

escape da civilização ocidental, opressora e hipócrita, que nasce sob o signo do apolíneo. 

Odisseu é o homem eminentemente apolíneo, forjado por aquilo que Nietzsche chama 

de “educação apolínea”, pautada na exaltação da virilidade, da coragem e do amor pela glória. 

O herói tem uma existência aventuresca, nobre, livre do medo e, por isso mesmo, digna de ser 

vivida  segundo  os  gregos.  Embora  os  guerreiros  homéricos  se  envolvam  em  batalhas 

sangrentas para alcançar  a honra, isto não significa a barbárie,  mas o contrário.  Sua meta 

principal  é  civilizar  o mundo bárbaro,  expandindo o ideal  olímpico e vencendo as forças 

titânicas,  estas sim primitivas e obscuras. Esses guerreiros não pretendiam que o universo 

voltasse ao caos primordial, mas exaltavam os valores da civilização com atos heroicos que 

perpetuassem  sua  memória  através  dos  tempos.  Adorno  e  Horkheimer  mencionam 

explicitamente o Homero apolíneo (Apollinische Homer) que revela a individualização dos 

sujeitos e o nascimento da civilização pelas mãos dos heróis. A distância de Troia à Ítaca é o 

caminho  da  civilização,  do  apolíneo,  um  trajeto  penoso  de  ser  cumprido.  Mito  e 

esclarecimento  são  duas  partes  importantes  do  processo  histórico  que  conduz  ao  homem 

moderno,  racional  e  burguês,  objetificado  pelas  relações  econômicas  e  que  domina  a  si 

mesmo e ao mundo. A racionalidade excessiva destrói os propósitos da civilização, contém a 

barbárie em potencial e desumaniza os sujeitos. Diante deste dilema, o desejo de Odisseu de 

se libertar e dominar não só a natureza, mas seu próprio pensamento, definha a ponto de se 

71 A técnica que orienta o trabalho é “tão democrática quanto o sistema econômico com o qual se desenvolve. A 
técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o 
método, a utilização do trabalho de outros, o capital” ( ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 20). 



58

tornar  um  recurso  meramente  retórico.  Ao  reduzir  as  decisões  tomadas  em  sociedade  a 

elementos racionais e instrumentais, corre-se o sério risco de justificar a dominação totalitária.

Para  Adorno  e  Horkheimer,  na  obra  do  Marquês  de  Sade,  pensador  iluminista,  a 

instrumentalidade aparece de forma mais evidente72. Sade aponta para a perversão da técnica, 

para o controle e para o sofrimento como êxtases da civilização iluminada. Sua personagem 

Juliette é concebida como símbolo da crise do esclarecimento e de seus valores morais – ou 

da sua ausência.  Fundamentada apenas no que é comprovável,  a racionalidade padece das 

angústias  e  das  dúvidas  provocadas  pela  impossibilidade  de  definir  o  que  seriam certo  e 

errado, bem e mal73 e de explicar a condição humana. É através do sexo que Sade discute os 

excessos do esclarecimento.  É através  também do sexo ou da sua indicação que Homero 

mostra como Odisseu vai abandonando seus impulsos primitivos.  O sexo como instinto, a 

violência sem significado, o trabalho assistemático, os sacrifícios e o animismo são elementos 

que  devem  ser  deixados  para  trás  na  jornada  rumo  à  civilização.  Juliette  e  Ulisses  se 

encontram. Ele por mostrar que o distanciamento do sexo, como representação dos impulsos 

primitivos, é uma prática civilizatória. Ela, criatura civilizada, livre dos instintos primitivos, 

mas  que  ao  racionalizar  as  práticas  sexuais,  por  conhecer  seus  motivos,  técnicas  e 

instrumentos, usa-os para o seu prazer. Não o prazer “natural”, mas fetichizado ao extremo, 

de modo que sem as técnicas e as “perversões” que delas decorrem, não há satisfação.

Embora fiéis  à narrativa do mito,  Adorno e Horkheimer não seguem a ordem dos 

acontecimentos74,  mas  os  pontuam  conforme  sua  relevância  dentro  de  uma  perspectiva 

dialética. O primeiro evento a ser analisado é o encontro de Odisseu com as sereias. Advertido 

previamente por Circe75 dos perigos de cruzar com tais criaturas ele se prepara para enfrentá-

las e, ao mesmo tempo, fruir de seus encantos sem ser ameaçado. A revelação dos segredos da 

viagem permite ao herói – enquanto criatura racional e dotada de engenho – criar soluções 

para cada um dos problemas que ela aponta: primeiro as sereias, depois o encontro com Cila, 

monstro  que devora os que passam por sua caverna,  e Caribde,  o turbilhão  que draga as 

embarcações  que  o  atravessam.  Circe  sugere  caminhos  e  explica  como  Odisseu  deve 

proceder;  informações  que  ele  transmite  aos  seus  companheiros  de  viagem e  depois  aos 

Feácios, num processo de perpetuação do saber. O saber é também representado pela visita de 

72 Além de Odisseu, Adorno e Horkheimer mencionam a capacidade de Orfeu de apaziguar as bestas com sua 
música, numa indicação clara de que o humano é capaz de controlar a natureza.

73 Nietzsche trata estas noções como relativas em Além do bem e do mal (2008).
74 Na Odisseia não são dedicados muitos versos á passagem da nau de Ulisses pelas sereias, sendo tais fatos  

adiantados e relatados detalhadamente por Circe. 
75 Filha de Hélios e neta do Oceano, Circe é uma feiticeira com poderes divinos. Ligada ainda a um estado 

antropomórfico, ela transforma os membros da tripulação de Ulisses em porcos. Inicialmente, o herói resiste 
aos seus encantos, mas depois se torna seu amante e é pela ninfa favorecido com informações para seguir  
viagem.
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Odisseu ao Reino dos Mortos. Lá reencontra a mãe, companheiros de armas e o adivinho 

Tirésias,  que  lhe  revela  acontecimentos  futuros.  Embora  esta  possa  parecer  a  parte  mais 

sombria da obra, ela lembra que herói não deve temer o inevitável. Saber-se mortal, permite 

que Ulisses reconheça racionalmente os seus limites e possibilidades.

É na relação com a tripulação que Ulisses se revela como antecipação do burguês. Ele 

é a única voz de comando sobre os companheiros, que executam as tarefas solicitadas sem 

questionar sua autoridade e conhecimento. Este papel de comando permite que o rei ordene 

aos navegantes cobrir os ouvidos com cera e amarrá-lo no mastro do navio para que possa 

ouvir o canto das sereias. O trabalho da tripulação, que segue suas orientações e continua a 

remar entre as terríveis criaturas, dá a ele a oportunidade de apreciar a música, no que Adorno 

e Horkheimer julgam ser uma referência direta á fruição artística. Arte e trabalho se separam 

já  no  nascimento  da  civilização.  O  canto  das  sereias  transforma-se  em  mero  objeto  de 

contemplação e dá vazão a desejos reprimidos. Apenas livre do trabalho, o burguês tem tempo 

e capital suficiente para apreciar a arte. As sereias, em contrapartida, revelam a sedução do 

irracional, do inconsciente que a civilização finge não escutar. Pode-se dizer que a sedução 

exercida por elas é justamente a de se deixar perder no prazer inconsequente que a natureza 

oferece. Ulisses já havia abdicado disso ao resistir a Circe e ao escapar de Calipso76, mas é 

colocado em prova novamente pelas sereias. Chocar-se contra as rochas significa deixar que o 

ego,  fragilmente  constituído,  seja  fragmentado  e  a  que  a  subjetividade  adquirida  seja 

dissolvida. A epopeia de Ulisses rumo à civilização implica em manter-se racional, organizar 

e reorganizar o trabalho e não sucumbir ao Eros, aos sentidos e ao bacânico. 

Para  Adorno  e  Horkheimer,  Penélope  é  o  oposto  do  impulso  sensual  das  figuras 

mitológicas. Circe é metáfora da vida que surge do fogo e da água, elementos fundamentais 

da natureza.  Ela é a mulher  bacânica anterior  a civilização que subjuga seus amantes,  ao 

mesmo tempo que obtém prazer usufruindo deles. É a encarnação da luxúria que bestializa os 

homens, a força primordial e irrefreável, o riso, a diversão sedutora e destituída de sentido que 

apazígua os ânimos dos homens e dos deuses. Já Penélope é a razão de Odisseu numa versão 

feminina. É a mulher destituída dos excessos da sensualidade, rainha, mãe e esposa, sujeita 

pelos  laços  do casamento  burguês  – e  neste  sentido é Odisseu também uma metáfora  do 

patriarcalismo. Ao contrário das deusas, Penélope não seduz, mas se revela pela força criativa 

e pelo empenho. Para Odisseu, deixar no caminho a sensualidade natural de Calipso, Circe e 

76 Após uma primeira tentativa de retorno ao lar,  Ulisses sofre um naufrágio e fica preso na ilha da ninfa  
Calipso, que o mantêm como amante. Compadecido de Odisseu, já há dez anos longe de Ítaca, Zeus manda 
Hermes avisar a ninfa para libertá-lo. Todos os deuses, com exceção de Poseidon favorecem o herói na sua 
jornada. Cronologicamente, o encontro com Calipso é a última coisa que acontece antes do retorno de Ulisses 
ao lar, porém este evento é o primeiro a ser relatado numa conversa entre a deusa Atenas e seu pai Zeus,  
quando decidem permitir que o herói siga para Ítaca.
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das sereias77 é também voltar  à  relação monogâmica  do casamento,  contrato  fundador  do 

direito  à propriedade.  O homem é vítima de si  mesmo,  daí  o mal-estar da civilização.  A 

epopeia civilizatória (zivilizatorische Epopöe) de Ulisses demonstra que a emancipação se dá 

com sofrimento.  Da vitória  sobre a  natureza extraí-se a unidade que estabelece o sujeito. 

Odisseu mostra que, para que a civilização se estruture com base em indivíduos autônomos, 

estes  devem abrir  mão  dos  seus  impulsos  e  desejos  primitivos.  Na  Odisseia,  civilizar-se 

significa também contar o tempo, separar passado, presente e futuro e perceber que o retorno 

à natureza mítica (passado) é impossível, cabendo ao herói apenas seguir rumo ao futuro, à 

cultura  e  à  racionalidade  que  se  anunciam  triunfantes,  sendo  seu  presente  a  separação 

dolorosa da natureza. Voltar à Ítaca e assumir o trono, abandonado por uma década é assumir 

a civilização. 

O caminho rumo à civilização corporifica ainda a utopia do trabalho como ordenador 

do mundo. É o trabalho organizado que livra Ulisses das sereias e o permite retornar. Este é o 

trabalho alienado, pois cabe aos companheiros do herói remarem com a força de seus braços, 

mas sem a consciência do canto das sereias. Não devem se distrair, apenas seguir com a tarefa 

que  lhes  foi  determinada.  A  maioria  destituída  de  consciência  trabalha  em  benefício  da 

minoria que a comanda. Analogamente, o trabalhador deve tapar seus ouvidos e, reificado, 

continuar  desempenhando  suas  atividades  sem  questionar.  O  que  aproxima  Odisseu  da 

burguesia é o emprego da razão instrumental em função do seu interesse (ouvir às sereias e 

retornar à Ítaca). Para sobreviver, Ulisses depende da organização do trabalho que ele mesmo 

tramou, está literalmente amarrado a ela. O herói não retorna para um país livre,  onde os 

indivíduos são autônomos, mas a um reino, seu reino, onde ocupa o lugar de soberano e, por 

que não dizer, de opressor. De fato, nem opressor nem oprimido conseguem escapar do seu 

papel social. Senhor e servo regridem, alienados em seus papéis; o burguês não é mais capaz 

de  executar  o  trabalho  que  coordena,  assim  como  o  trabalhador  parece  pouco  apto  a 

coordenar. A regressão das massas (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 47) é indicada pela 

surdez de quem rema. Amarrado, Ulisses também regride, dependente de quem o conduz. O 

trabalho racional substitui o mito, mas se torna igualmente mistificado:

Com a difusão da economia  mercantil  burguesa,  o  horizonte  sombrio  do 
mito  é  aclarado  pelo  sol  da  razão  calculadora,  sob  cujos  raios  gelados 
amadurece  a  sementeira  da  nova  barbárie.  Forçado  pela  dominação,  o 
trabalho humano tendeu a se afastar do mito, voltando a cair sob seu influxo, 
levado pela mesma dominação (Ibidem, p. 43). 

77 A sensualidade primitiva e o prazer pelo prazer, sem limites e sem culpas são representados também pelos  
lotófagos.
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Alienação  e  fetichismo  aparecem  como  as  principais  formas  de  socialização  na 

sociedade burguesa. Como é feito com os produtos, para tornar a força de trabalho passível de 

mercantilização  estabeleceram-se  relações  coisificadas  (sachliche) entre  os  sujeitos78.  A 

abstração do trabalho permite que se exerça domínio, como o de Ulisses sobre os seus. Porém, 

os senhores também são coisificados pelo o desejo permanente de lucro, produtividade, etc. 

Trabalhadores  e  burgueses  são  alienados  do  processo  produtivo  que  os  une  e  os  torna 

interdependentes. A alienação converte o trabalho em mecanismo de autoconservação “como 

o único meio da satisfação de uma necessidade, a de manter a existência física” (Ibidem, p. 

164). Não há espaço para a autonomia e os sujeitos são contrapostos a uma totalidade que os 

controla e os mantêm. Para explicar isso melhor, Adorno e Horkheimer (Ibidem, p. 136) usam 

o termo “ser genérico”79 ao tratarem da Indústria Cultural.  O ser genérico teria uma falsa 

subjetividade, privada de espontaneidade e liberdade efetiva. Trata-se da “mediação radical”, 

feita pelo trabalho social alienado. O primado da razão instrumental e da economia leva à 

catástrofe;  a  objetificação  destitui  da  sociedade  o  que  Marx  considera  seu  fundamento 

(Grund), sua razão de ser. A massa é adestrada e os dominados aceitam o que lhes é imposto. 

Daí  que,  ao  invés  de  libertar,  o  esclarecimento  cria  novas  amarras  fundamentadas  pelas 

relações  produtivas;  escraviza  por  seus  poderes  econômico-sociais  ou  por  seus  poderes 

psíquicos. O sujeito assujeitado é o oposto do sujeito livre que está na origem do iluminismo. 

Em  última  instância,  a  objetificação  permite  o  exercício  da  violência,  de  modo  que  o 

totalitarismo  é  sua  radicalização,  sua  forma  grandiloquente  e  paranóica,  como  notam os 

frankfurtianos.

No esclarecimento, a identidade de oprimidos e de opressores é tolhida, engendrando 

mutilações no corpo e no espírito (daí o mal-estar prescrito por Freud). A ideia de que o 

desenvolvimento  lógico-racional  destitui  a  identidade  aparece,  segundo  Adorno  e 

Horkheimer,  no  episódio  do  gigante  Polifemo80.  O  perigoso  ciclope,  filho  de  Poseidon, 

captura a tripulação de Odisseu na caverna onde vive e se alimenta de seus homens.  Para 

escapar, o herói usa de um sofisticado jogo de palavras, possível pela semelhança entre seu 

nome e o termo ninguém em grego81. Com esta artimanha ele faz Polifemo se embriagar com 

vinho,  fere-o e  escapa junto com os demais  sobreviventes  da armadilha  fatal  do mito.  A 

identidade de Ulisses é negada e ele passa a ser “Ninguém”. A estratégia de Odisseu mostra a 

78 “O animismo havia dotado a coisa de uma alma, o industrialismo coisifica as almas [...] A humanidade, cujas  
habilidades e conhecimentos se diferenciam com a divisão do trabalho, é ao mesmo tempo forçada a regredir  
a estágios antropologicamente mais primitivos” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 40).

79 “A Indústria  Cultural  realizou  maldosamente  o  homem como ser  genérico.  Cada  um é  somente  aquilo 
mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, ele é mero exemplar” (Ibidem, p. 136).

80 Cronologicamente este episódio acontece antes do encontro com as sereias. 
81 Ele diz para o ciclope que seu nome é Oudeis (Ninguém), palavra homófona a Odisseu.
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superioridade da lógica sobre a força. Com o jogo de palavras Polifemo se confunde ao pedir 

ajuda aos outros ciclopes, que acreditam ser seus ferimentos castigo divino, afinal, ninguém 

os fez.  O ciclope representa a irracionalidade primordial  e imbuído apenas da violência  é 

derrotado pela astúcia82, argumentando que o irracional é frágil se comparado à racionalidade 

fundada  com  o  colapso  do  mundo  mítico.  A  racionalidade  desencanta  as  palavras  para 

Ulisses,  enquanto  o  ciclope  ainda  realiza  a  ligação  mágica  entre  nome  e  coisa,  não 

conseguindo separá-los. Apenas quando palavra deixa de ser mágica, de evocar o objeto e se 

referir  a  ele  livre  de  tabu,  o  herói  pode  se  denominar  “Ninguém”,  pois  a  palavra  está 

descolada de si.

Vitorioso, Odisseu não pode permanecer como “Ninguém”, pois correria o risco de 

ficar aprisionado ao estado natural, em que não tem identidade própria. Assim, quando chega 

a  sua  embarcação,  Odisseu  anuncia  que  foi  ele  o  responsável  pela  derrota  de  Polifemo; 

processo semelhante acontece quando retorna à Ítaca. A obsessão de Ulisses em revelar sua 

identidade revela a precaridade desta. Ser ninguém anula o sujeito, em face da objetificação 

que a racionalidade provoca. A autoconsciência do ego e a necessidade de provocar o monstro 

quase  põem  todo  esforço  de  Odisseu  a  perder,  além  de  atraírem  a  ira  de  Poseidon83 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 70). É, menoridade, a infantilidade do ciclope que o 

derrota  (Ibidem,  p.71).  Ele  é  ainda  incapaz  de  sistematizar  seu  pensamento  e  de  refletir 

sozinho, é o sujeito sem autonomia de Kant. É, aliás, a autonomia de Odisseu que o permite 

fugir. Polifemo sucumbe ainda aos impulsos bacânicos e cede à sugestão do herói de beber 

vinho, num banquete onde se alimenta de carne humana, prova da sua bestialidade e violência 

primitiva. Em contrapartida, a autonomia de Ulisses é contestável dado que para ser alguém, 

para sobreviver, ele necessita ser ninguém. 

Mito, razão, trabalho e dominação se entrelaçam na narrativa homérica, fundando o 

esclarecimento e já antecipando seu colapso. A astúcia é a maior arma de Ulisses para vencer 

os perigos que aparecem, a razão instrumental o orienta pelo caminho e até permite decidir 

quantos homens deve sacrificar para a sua autoconservação84. Sacrifica-se a parte para que o 

todo consiga avançar na direção do progresso. O esclarecimento como mito está novamente 

aí: a noção de progresso se torna mais importante do que a humanidade. O mito que funda a 

civilização é escravizador e libertador, pois, ao mesmo tempo em que liberta para a razão, faz 

do homem sujeito genérico. Adorno e Horkheimer (2006, p. 19) defendiam que “o programa 

82 Polifemo  constata  que:  “Ninguém  está  me  matando  por  astúcia;  por  violência,  não!”  (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 128). 

83 Poseidon representa uma religião ainda animista, baseada nas forças da natureza e no irracionalismo, em 
oposição à religião da sociedade organizada, manifesta no culto a Zeus.

84 Este tipo de escolha, meramente instrumental, é feita por exemplo, quando perde homens para Polifemo e 
Cila, ou quando evita ser tragado por Caribde.
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do  esclarecimento  era  o  desencantamento  do  mundo.  Sua  meta  era  dissolver  os  mitos  e 

substituir a imaginação pelo saber”. O problema é que o saber foi fetichizado ao longo do 

tempo  e  convertido  em  mito.  A  proposição  kantiana  do  esclarecimento  como  forma  de 

libertação e felicidade dos homens foi paulatinamente solapada por interesses mais imediatos, 

ligados à produção do conhecimento e ao desenvolvimento econômico dos povos ocientais. O 

pensamento reificado imita a máquina, tendo se degradado em processo técnico, igualando 

homens e coisas, transformando-os em insumos. Com a instrumentalização do pensamento, as 

possibilidades do progresso são mutiladas. Como consequência, o indivíduo passa apenas a 

registrar os dados que recebe, sem acrescentar nada de seu, julgando ser fiel ao conhecimento 

objetivo que recebe, quando na verdade dispõe apenas de conhecimentos fragmentados que, 

sem o pensamento crítico,  não é capaz de articular.  Ulisses triunfa sobre as criaturas  que 

enfrenta, vivendo estas ainda numa indistinção ingênua com a natureza. Ser derrotado seria 

desistir da individualização e, portanto, da autoconservação. 

O herói, porém, cede um pouco a cada sedução. Cede à Circe e escuta as sereias, por 

exemplo; como se estivesse lentamente se despedindo do primitivo antes de retornar à Ítaca, o 

que mantém, durante toda narrativa a relação dialética entre mito e civilização. Não abdicando 

do canto das sereias, Odisseu o transforma em fruição artística, beleza impotente, por estar 

apartada da ação. Adorno e Horkheimer enfatizam tanto a beleza quanto a impotência da arte, 

especialmente  no contexto da Indústria  Cultural.  Ulisses escuta amarrado ao barco.  Neste 

momento ele é novamente “Ninguém”, preso, com suas forças anuladas. Já os remadores, ao 

taparem os ouvidos e passarem moucos pelas sereias cumprem a sina do trabalhador, que deve 

realizar o seu papel sob pena de bater nos rochedos. Sabem até do canto das sereias, mas 

seguem como  um só,  força  de  trabalho,  destituídos  da  individualidade  que  a  civilização 

promete. A tripulação de Ulisses não é surda de nascença, apenas se faz surda. Para Adorno e 

Horkheimer este é o papel da Indústria Cultural:  manter os trabalhadores surdos para que 

sejam capazes de reproduzir as condições de produção.

Segundo os autores,  “a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma 

calamidade triunfal” (Ibidem, p. 19). O pensamento esclarecido, suficientemente duro para 

destruir  os  mitos  (Ibidem,  p.  20),  implica  em  violência  auto-imposta  e  no  colapso  da 

humanidade, pois “os homens pagam o aumento de seu poder com a alienação daquilo sobre 

que exercem seu poder” (Ibidem, p. 24). O esclarecimento vence o mito, mas se mistifica 

pelos excessos da razão instrumental. A sombra do conhecimento se converte em paranoia 

(Ibidem, p. 182). Odisseu é fundador da civilização e portador da cultura ocidental, mas é 

também  herdeiro  das  sereias,  o  único  capaz  de  relatar  seu  canto.  Civilização  e  mito  se 
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constroem e destroem mutuamente como movimento intrínseco da dialética que o próprio 

esclarecimento representa.

3.4 Uma crítica à racionalidade

O esclarecimento nasce com a dissolução do mito e a dominação da natureza e se 

transforma no domínio  dos  homens.  É mito  por  operar  tautologicamente,  daí  que não os 

liberta e nem os investe como senhores. “O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, 

nem na escravização da criatura,  nem na complacência em face dos senhores do mundo” 

(ADORNO; HORKHEIMER,  2006,  p.  20), não havendo limites  para os atos que a razão 

justifica e desencadeia.  A racionalidade não teria ou já teria perdido a capacidade de refletir 

sobre si mesma e de desenvolver um saber auto-reflexivo metódico.

Em última instância, a única racionalidade possível para os frankfurtianos é a que pode 

tornar a si mesma transparente, sendo capaz de avaliar a técnica e perceber o todo social em 

que  está  inserida.  Recorre-se  aqui  ao  pensamento  crítico  justamente  pelo  empenho  deste 

trabalho em tratar da técnica no século XXI, mais especificamente das técnicas relativas aos 

processos comunicacionais. Busca-se, tornar os argumentos racionalmente construídos sobre a 

comunicação contemporânea mais transparentes ou revelar, quando necessário, a parcela de 

mito e reificação que existe neles. Evita-se tomar os preceitos deste campo tautologicamente, 

criticando-se o estabelecimento de mitos sobre a comunicação, seus meios e práticas. 

A tautologia torna a razão ditatorial.  Por isso Adorno e Horkheimer afirmam que o 

esclarecimento é totalitário, ou antes, que o totalitarismo é uma possibilidade intrínseca a ele. 

Ao  tratarem  da  barbárie,  eles  observam  Auschwitz85 cuidadosamente.  O campo  de 

concentração não significa o fim da sociedade burguesa, mas o início da utopia negativa. Ele é 

compatível  com  o  sistema  produtivo,  contudo  institucionaliza  a  distopia  organizando  o 

assassinato em massa86 seguindo preceitos da indústria. Auschwitz é a representação máxima 

da civilização esclarecida, mas destituída de humanidade e revela a barbárie, embora não a 

esgote. Adorno (1962, p. 29) é um dos primeiros autores a apontar para os perigos do campo 
85 Adorno trata do tema nos textos Educação após Auschwitz (1966) e The authoritarian personality (1998b). 

Para  ele,  após  Auschwitz,  e  por  conta  do  sofrimento  que  o  campo  de  concentração  representa,  seria 
impossível escrever poesia (ADORNO, 1962, p. 29), pois a arte se tornara muda e impotente diante deste  
crime contra a humanidade.

86 Não por acaso usa-se o termo “máquina de guerra” para sintetizar os métodos e táticas bélicas e, porque não  
dizer, torná-los banais, excluir a brutalidade que lhes é intrínseca e dar-lhes o aspecto das máquinas comuns,  
que operamos no cotidiano.
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de concentração, ou melhor, da sua ideia, tendo escrito que a própria existência deveria ser 

vista como campo de concentração. O terror e o controle que o campo impõe, assim como a 

impossibilidade  de  fuga  ou  a  ameaça  da  morte  como  “solução  final”87,  encontram-se 

enraizados  nas  sociedades  modernas,  mesmo nas  de aparência  democrática.  É  como se a 

lógica cega colocasse uma imensa máquina em funcionamento, separando tudo o que é não 

idêntico  –  homem/animal,  natureza/civilização,  corpo/alma,  dominante/dominado,  opostos 

que  podem  ser  analisados  dialeticamente.  Contudo,  a  dialética  é  negada  por  gerar  uma 

ambiguidade incompatível com a razão instrumental.  Tal operação aparta os elementos de 

modo que torna impossível qualquer identificação ou conciliação entre eles e mantém um 

estado de permanente alienação.  

Adorno defende que Kafka antecipa  a  tragédia  dos  campos  de concentração  em a 

Colônia Penal (1914). Do mesmo modo, a desconfiança quanto ao silogismo da razão aparece 

em Nietzsche. Aponta-se o tempo todo para o colapso que a própria razão não foi capaz de 

evitar.  Essa crítica à racionalidade aparece no  Excurso II da  Dialética do esclarecimento, 

Juliette  ou esclarecimento e moral.  É neste capítulo que a moral  kantiana é efetivamente 

questionada. De acordo com Adorno e Horkheimer, nenhum a priori transcendental do agir 

ético garante à moralidade um estatuto universal, como supõe Kant.

Mas as faculdades éticas não são perante a razão científica impulsos e modos  
de comportamento menos neutras do que as antiéticas, nas quais as primeiras 
logo se transformam, se elas, em vez de a essas possibilidades ocultas, estão 
direcionadas à reconciliação com o poder (ADORNO; HORKHEIMER, p. 
102).

Moralidade e amoralidade são arbitrariamente estabelecidas. Daí a aproximação com 

Sade e Nietzsche que Adorno e Horkheimer realizam. Em detrimento da distância que separa 

estes pensadores, os frankfurtianos identificam neles um imperativo categórico às avessas, 

que  permite  aos  indivíduos  fazerem exatamente  aquilo  que desejam.  A crítica  de  Sade e 

Nietzsche se estende também às fragilidades da moral cristã e às noções de bom e bem que ela 

estabelece. Ora, se indica fraqueza, a moral é uma ameaça a autoconservação, fundamental no 

esclarecimento. Para que o sujeito se esclareça integralmente, é imprescindível a libertação 

das fraquezas da moral, entre elas a compaixão. Isto abre espaço para a barbárie, já que a 

compaixão e outros sentimentos tidos como bons se tornariam desnecessários. De acordo com 

Adorno e Horkheimer, a rejeição burguesa a tais autores consiste justamente na percepção 

inconsciente da crítica ao esclarecimento por eles realizada88:

87 “Solução final” é o termo usado pelos nazistas para se referirem ao extermínio em massa dos judeus.
88 Sade e Nietzsche expuseram, cada um a seu tempo, as fissuras do esclarecimento, apontando para os seus  

horrores, que dentro da lógica efetivamente esclarecida não deveriam nem ser considerados como tal.
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Os  escritores  malditos  da  época  burguesa  não  procuraram  contornar  o 
Esclarecimento, como os seus apologetas, com doutrinas harmoniosas. Não 
esconderam que a Razão formal, num aspecto mais estrito, está plenamente 
de acordo quer com a Moral quer com a Imoral. Enquanto os “esclarecidos” 
protegiam  a  aliança  indissolúvel  entre  Razão  e  delito,  entre  sociedade 
burguesa  e  dominação,  eles  proclamavam  impiedosamente  a  chocante 
verdade  [...]  Não  ter  escondido,  mas  espalhado  por  todo  o  mundo,  a 
impossibilidade  de  fundar  na  Razão  um  argumento  contra  o  assassínio, 
desencadeou o ódio com que mesmo os progressistas perseguem ainda hoje 
Sade  e  Nietzsche.  Diversamente  do  Positivismo  Lógico,  ambos  levam a 
ciência ao pé da letra (Ibidem, p. 106-107). 

Nem  Sade  nem  Nietzsche  tentaram  recorrer  a  doutrinas  harmonizadoras.  “Não 

pretenderam que a razão formalista tivesse uma ligação mais íntima com a moral do que com 

a imoralidade” (Ibidem, p. 111). O ocaso da razão aparece em ambos, sendo que Sade trata do 

tema pelas práticas sexuais que descreve89. Este autor “não deixou a cargo dos adversários a 

tarefa de levar o esclarecimento a se horrorizar consigo mesmo” (Ibidem, p. 97). Para isso, 

trata  da  alcova burguesa,  daí  o  desconforto  que  Justine e  suas  demais  obras  provocam90. 

Justine e sua irmã Juliette foram uma obsessão do autor durante anos, por encarnarem os 

antagonismos, e porque não dizer a dialética, que Sade queia representar. Justine era pura, 

defensora  do  bem,  mas  acabava  invariavelmente  envolvida  nas  depravações  da  irmã.  Na 

verdade,  parábolas, para mostrar como a moral de Justine era frágil.  Juliette personifica o 

esclarecimento e a razão instrumental. Para Adorno e Horkheimer, Justine, a irmã virtuosa e 

perdida no obscurantismo católico, é a mártir do imperativo moral kantiano. Juliette segue 

firmemente os preceitos da lógica e utiliza a racionalidade para obter seus fins e o faz sem 

culpa. Filha do esclarecimento, ela mostra o quão destrutivo ele pode ser. 

A temática nietzscheniana está presente no medo da perda da identidade do homem, 

considerando-se o todo que o cerca, de onde advém a necessidade de Odisseu revelar seu 

nome  ao  ciclope.  No  Nascimento  da  Tragédia (2003),  Nietzsche  mostra  que  o  êxtase 

dionisíaco se dá justamente com a fusão entre o homem e a natureza, como na figura de um 

sátiro. O prazer que tal fusão proporciona aponta também para o risco de não desfazê-la, de 

chocar-se contra  os  rochedos ao ouvir  o  canto das sereias.  A mitologia  grega é  parte  do 

esforço apolíneo de contenção do medo e da irracionalidade.  A filosofia vai dar o verniz 

necessário para que o apolíneo resplandeça e inaugura o pensamento científico, locomotiva da 

civilização ocidental. 
89 O sexo é a síntese da sociedade burguesa para Sade. O autor, além dos seus livretos e contos eróticos, foi  

filósofo e dramaturgo consistente, além de militante, tratando sempre as narrativas sexuais como textos de 
cunho político-filosófico.

90 Segundo os autores, a Chronique scandaleuse de Justine e Juliette – “que produzida em série, prefigurou no 
estilo do século dezoito o folhetim do século dezenove e a literatura de massas do século vinte – é a epopeia  
homérica liberada do último invólucro mitológico:  a história  do pensamento como órgão  de dominação.  
Assustado com a própria imagem refletida no espelho, o pensamento abre uma perspectiva para o que está  
situado além dele” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 97).
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Para o autor, porém, o bacânico nunca é totalmente contido, permanece latente e se 

manifesta de tempos em tempos em orgias de sangue como é o caso das guerras, ou de sexo, 

como as narradas por Sade. Nietzsche (2003) percebe mitologia e filosofia como reações à 

insegurança  que  o  estado  bacânico  provoca,  argumento  complementado  por  Adorno  e 

Horkheimer (2006, p. 29) ao dizerem que os deuses têm como nome “as vozes petrificadas do 

medo”, do desconhecido. Nos três autores tem-se que a racionalidade revela o seu oposto. De 

acordo com Nietzsche (2003) o apolíneo dota a vida de uma estabilidade que a torna possível, 

porém a radicalização desta estabilidade leva à imobilidade e à atrofia, com a perda total do 

impulso  dionisíaco.  Adorno  e  Horkheimer  não  fazem  apenas  uma  releitura  da  obra  de 

Nietzsche, mas utilizam-na como fundamento para crítica dialética.

A utopia do esclarecimento esconde o uso de violência simbólica e física. A utopia 

nazista,  por  exemplo,  exigia  a  solução  final.  O  esclarecimento  encerra  uma  potência 

autodestrutiva praticamente ilimitada, de uma maneira que nem a teleologia marxista, nem a 

noção de progresso dialético em Hegel, foram capazes de supor. A emancipação converte-se 

em extinção do sujeito  e na sua dominação.  Em outras palavras,  a razão é indiferente ao 

sujeito:

A razão é o órgão do cálculo, da planificação, é neutra relativamente aos 
fins,  o  seu  elemento  é  a  coordenação.  O  que  Kant  fundamentou 
transcendentalmente,  a  afinidade  do  conhecimento  e  da planificação,  que 
marcou com o caráter  de incontornável  eficácia a existência  burguesa,  já 
inteiramente racionalizada até aos interstícios, foi descoberto empiricamente 
por Sade mais de um século antes da descoberta do desporto (Ibidem, p. 80).

Para a  razão instrumental  é  indiferente  organizar  a  produção de uma fábrica ou o 

extermínio em massa; analogamente é legítima a busca de Juliette pelo prazer, ainda que ela 

tenha que provocar o sofrimento alheio. O cuidado com terceiros, tão caro à filosofia kantiana 

é tornado desnecessário pelo artifício da objetificação dos sujeitos. Bem e mal são definidos 

arbitrariamente,  por  aqueles  que  detêm o  poder  conforme  seus  propósitos91 e  só  existem 

porque são dotados de utilidade. Não existe justiça isenta, nem punição isenta, mas recalque e 

racionalização.  Há  um  prazer  na  crueldade  que  não  está  totalmente  extinto  no  homem 

civilizado, tendo sido apenas sublimado e assumido diferentes formas. Mesmo o imperativo 

91 Para Nietzsche, os conceitos de bom e mau, são em si mesmo vazios, frutos do represamento das paixões e 
do pensamento autopiedoso judaico-cristão. “Falar de justo e injusto em si carece de qualquer sentido; em si,  
ofender,  violentar,  explorar,  destruir  não  pode  naturalmente  ser  algo  'injusto',  na  medida  em  que 
essencialmente, isto é, em suas funções básicas, a vida atua ofendendo, violentando, explorando, destruindo, 
não podendo sequer ser concebida sem esse caráter. É preciso mesmo admitir algo ainda mais grave: que, do 
mais alto ponto de vista biológico, os estados de direito não podem senão ser estados de exceção, enquanto 
restrições parciais da vontade de vida que visa o poder, a cujos fins gerais se subordinam enquanto meios 
particulares: a saber, como meios para criar maiores unidades de poder” (NIETZSCHE, 2007, p. 27).
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categórico de Kant levaria à crueldade, de modo que a terra em quem pisamos, nunca deixou 

de ter o odor de sangue e tortura do primeiros sacrifícios (NIETZSCHE, 2007, p. 27). 

Justo,  injusto,  bom e  mau  dependem,  para  o  autor,  unicamente  de  escolhas  e  da 

instituição da lei, que se arvora de ser racional. O castigo é o acréscimo do medo (Ibidem, p. 

30), doma o homem e reprime seus instintos. A repressão dá origem ao que ele chama de má 

consciência, pois cercados por costumes rígidos sofremos a nostalgia do selvagem. Mesmo a 

justiça esconderia as marcas do poder e da barbárie latentes, uma vez que substitui o fetiche, o 

papel do xamã. A própria igualdade se converte em fetiche pelos usos excessivos da justiça.

Antes, os fetiches estavam sob a lei da igualdade. Agora, a própria igualdade 
torna-se fetiche. A venda sobre os olhos da Justiça não significa apenas que 
não  se  deve  interferir  no  direito,  mas  que  ela  não  nasceu  da  liberdade 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 30).
 

A crítica à razão prática de Kant aparece tanto em Sade quanto em Nietzsche, sendo 

adotada e alargada por Adorno e Horkheimer. Nietzsche crê que a compaixão, em especial, é 

uma forma que a sociedade criou para exigir que os fortes não se comportem como fortes e 

não tenham o que ele chama de vontade de poder, vontade de triunfar sobre os fracos. De 

maneira análoga, a compaixão evita que os fracos queiram se comportar como fortes, pois 

pela compaixão a fraqueza lhes favorece (NIETZSCHE, 2007, p. 41). Para Kant (2008b, p. 92 

e  116)  compaixão  e  sentimentalismo,  quando  se  sobrepõem  à  consciência  racional,  são 

penosos  para  o  indivíduo,  que  deseja  unicamente  se  submeter  aos  imperativos  da  razão. 

Assim,  no  esclarecimento  certos  sentimentos  devem  ser  atenuados  pela  razão,  ou 

racionalizados, domados como parte da natureza, como indica o processo pelo qual passa a 

compaixão. Sem sentimentos e sem moral o esclarecimento torna-se uma ameaça.

Daí decorre o conceito de apatia de Kant, uma certa indiferença perante ao conteúdo e 

as consequências das ações dos sujeitos conscientes; tentativa de substituir a compaixão por 

uma moral inata, geral e generalizante. Isto por que, “o esclarecimento não se deixa enganar; 

nele, o fato universal não tem nenhum privilégio sobre o fato particular, nem o amor sem 

limites sobre o amor limitado. A compaixão é suspeita” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 

p. 92). Mais uma vez, o anti-esclarecimento subjaz o esclarecimento. Adorno e Horkheimer se 

contrapõem à Kant e à razão instrumental, aproximando-se de Hegel, que argumenta que a 

razão não é  um instrumento  pronto a  ser aplicado aos objetos92.  Na filosofia  hegeliana  o 

conhecimento  do mundo  é constituído  não por  uma lógica  rígida,  mas  através  da dúvida 

(Zweifeln)  ou  até  mesmo  do  desespero  (Verzweiflung),  porque  ambos  permitem  a  crítica 

constante daquilo que se conhece. Conforme o conhecimento sem autocrítica é incorporado, a 

razão se converte em pragmatismo e, portanto, em não-razão. Este posicionamento implica 
92 Este argumento aparece já na abertura da Fenomenologia do Espírito (1999).
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numa visão não dualista de sujeito e objeto na obra de Adorno e Horkheimer, substituída pela 

relação dialética na qual ambos se constroem mutuamente. 

3.5 Caminhos para o esclarecimento 

A dominação proporcionada pelo esclarecimento, raramente é percebida como tal. A 

racionalidade lhe dá ares de liberdade ao mostrar, por uma organização lógica, quais papéis 

devem ser  desempenhados  e  quais  atitudes  tomadas.  O sujeito  parece  livre  para  escolher 

quando, na realidade, está sendo conduzido. O sistema se autonomiza de tal forma que não é 

possível  saber  de  onde  parte  sua  orientação.  Ela  está  disseminada  no  corpo  social  e  se 

normatiza. Daí que utopia e distopia se entrelaçam: a distopia do controle é, ao mesmo tempo, 

a utopia da racionalidade, da técnica e da organização. Todos abrem mão de algo em nome da 

proteção e o cerceamento da liberdade se justifica por livrar os sujeitos do estado natural. O 

controle só é então percebido quando se exaspera, caso contrário, ele é bem-vindo e desejado, 

pois  orienta  a  vida  e  torna  viável  a  sobrevivência.  Adorno  e  Horkheimer  recriminam  a 

exasperação do controle, que descamba em violência. A falta de autocrítica da racionalidade 

se torna tão extrema que perde os limites de si e se volta contra os que deveria defender. O 

preço da racionalidade é a violência. Ainda que seja potencial, ela existe e pode emergir. A 

importância de se tratar da crise do esclarecimento advém daí. Não tendo superado os dilemas 

do esclarecimento, o homem de hoje pouco difere daquele de um século atrás, embriagado 

pelas novas tecnologias e alienado de sua condição. 

Não  há  autodeterminação,  pois  relações  sociais  e  de  trabalho  comprometem  a 

autonomia. Para Adorno e Horkheimer (2006), apenas o sujeito crítico conseguiria perceber a 

falsa autonomia e o “feitiço da identidade”. Adorno (2001, p. 178) defende que o homem é 

um fundamento suspenso (Aufheben): ele não é só o que era e é, mas o que pode vir a ser. 

Sendo dialético, o sujeito não pode ser apreendido unicamente pela racionalidade cartesiana, o 

que  exige  a  crítica  imanente  contínua  tanto  do sujeito  quanto do mundo  com que ele  se 

relaciona. A objetificação que conduz à barbárie só seria solucionada se a pluralidade fosse 

respeitada. Na visão adorniana: “a utopia seria, para além de identidade e contradição, uma 

conjunção do diverso”93 (Ibidem, p. 153). Assim, é tarefa da dialética questionar a realidade: 

“face à possibilidade concreta da utopia, a dialética é a ontologia do estado falso” (Ibidem, p. 
93 No original em alemão “ein Miteinander des Verschiedenen” o que significa algo como um-com-o-outro da 

diversidade, diferença (ADORNO, 2001, p. 153).
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21), em outras palavras, o esclarecimento, exige a dúvida constante, ao contrário do que prega 

a visão totalizante. Somos herdeiros do pensamento esclarecido, não havendo como regredir 

ao estado natural. Semelhantemente, a noção de progresso, e especialmente a de progresso 

técnico, mostra-se insuficiente e imprecisa para analisar o mundo, justificando a via dialética. 

Adorno e Horkheimer pretendem que, diante de uma totalidade falsa, o pensamento dialético 

busque apreender o real por seus fragmentos e suas contradições. Apenas este posicionamento 

traria esperanças perante a falsa totalidade. 

A selvageria  e  o  irracionalismo não são extirpados  das  sociedades  modernas,  mas 

intrínsecos a elas. Eis “a crueldade que nasce na civilização malograda, eis a barbárie, o outro 

lado da cultura” (ADORNO; HORKHEIMER, p. 104). A barbárie a que os autores se referem 

não é a primitiva, mas aquela provocada pela alienação e separação abrupta dos homens da 

natureza, fazendo-os ignorar que são também parte dela, de que tentam a todo custo se afastar. 

Isto implica no mal-estar da civilização, na bestialidade, nos comportamentos destrutivos e 

subterrâneos de Juliette e na desilusão com o esclarecimento. Adorno e Horkheimer (Ibidem, 

p. 4) alertam: “o esclarecimento tem de se concentrar em si mesmo se a humanidade não 

quiser ser completamente traída. Não se trata de conservar o passado, mas da concretização 

das esperanças do passado”. O esclarecimento deve ser crítico e reflexivo para que retome seu 

projeto  de  emancipar  e  conduzir  à  maioridade.  Os  autores  argumentam  que  a 

instrumentalização  da  razão  e  a  supremacia  epistemológica  dos  fatos  serviram  para 

estabelecer um modo singular de representar e relativizar a realidade. Existe nesta noção de 

real uma pretensão de verdade imanente. Por outro lado, o real é sempre manifestação do 

racional,  o  que leva  diretamente  ao movimento  tautológico,  convertido depois  em mito  e 

ideologia,  no  qual  real  e  racional  aparentam  ser  sinônimos.  O  conhecimento  do  mundo 

depende  da  organização  dos  fatos,  porém,  estes  são  apenas  leituras  e  abstrações  do  seu 

referente real. O problema é que, para a operacionalização da razão, os fatos são tomados 

como o próprio real.  É a tautologia que provoca o retorno do mitológico, de modo que:

O  princípio  da  imanência,  a  explicação  de  todo  o  acontecimento  como 
repetição,  que o esclarecimento  defende contra  a  imaginação mítica,  é  o 
princípio do próprio mito. A insossa sabedoria para a qual não há nada de 
novo sob o sol  [...]  porque todos os  grandes pensamentos  já  teriam sido 
pensados  [...]  essa  insossa  sabedoria  reproduz  tão-somente  a  sabedoria 
fantástica que ela rejeita” (Ibidem, p. 26). 

Busca-se  igualar  tudo  o  que  é  diverso,  seguindo  uma  lógica  de  identidade  que 

empobrece  o  pensamento  e  produz  conteúdo  mítico.  O  mito  é  antropomórfico,  pois  no 

esclarecimento todas as criaturas são comparadas ao homem (Ibidem, p. 22). A racionalidade 

aliena  não por igualar  os sujeitos  à  natureza,  mas  por igualá-los  entre  si  e aos  meios  de 
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produção. A falta de reflexividade reforça a razão como mito. O pensar se torna supérfluo e, 

como tudo mais, converte-se em instrumento. Há então, um distanciamento entre o mundo e 

as representações que se constroem dele, fazendo com que o abstrato, o número e a lógica 

sejam tomados como coisas em si. A vitória do homem sobre a natureza está na organização 

racional da vida em um sistema representacional cujo cânon é o número e a matemática. Em 

consequência, reifica-se o pensamento, transformando-o em instrumento a serviço da criação 

de outros instrumentos e da manipulação das vivências. É neste sentido que o esclarecimento 

elimina os últimos vestígios de sua autoconsciência. A racionalidade parte do pressuposto de 

que tudo é conhecido. Ao matematizar o mundo temos que: 

O desconhecido se torna a incógnita de uma equação, ele se vê caracterizado 
por  isso mesmo  como algo de há muito  conhecido,  antes  mesmo  que se 
introduza qualquer valor. (Ibidem, p. 37).

A previsibilidade do real e a antecipação dos fatos se torna axiomática e tautológica. A 

ciência  se  gaba  por  repousar  sobre  signos  neutros,  quando  na  verdade  os  impregna  da 

parcialidade  de quem se  arvora  de  ser  caminho  único  para  o  real.  Toda crença  deve  ser 

comprovada e não há espaço para nenhuma mitologia, exceto a própria verdade. A ciência 

ainda compartilha com a magia o fato de que, para ambas, não se deve sair dos seus domínios, 

fazê-lo implica em erro na primeira e sacrilégio, na segunda. Assim, “O preço que os homens 

pagam pelo aumento de seu poder é a alienação sobre o que exercem o poder” (Ibidem, p. 24), 

com isto: “a maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão” (Ibidem, p. 46). A 

separação homem-natureza constitutiva do ocidente é unilateral: o homem domina a natureza 

e  reifica  o  pensar,  confundindo-o  com  a  matemática. O  matematismo  prescinde  de 

autorreflexão, pois é tido como dado prévio, de maneira que o mundo se torna uma grande 

entidade matemática.  “O  procedimento matemático tornou-se, por assim dizer,  o ritual do 

pensamento” (Ibidem, p. 37), o que explica a necessidade de convidar a ciência à reflexão e a 

perguntar onde está o homem nela. 

 Equivalente  ao  controle  da natureza  é  o controle  dos  homens  pela  da divisão do 

trabalho e a redução destes a um valor mensurável. Não por acaso, nos portões de Auschwitz 

ainda é possível ler “o trabalho liberta” (Arbeit macht frei), dada crença no trabalho e nas suas 

possibilidades. Indo mais além, o trabalho, na perspectiva da razão instrumental, é a única 

alternativa para a morte,  seja no campo de concentração ou fora dele,  pois, por um lado, 

garante a sobrevivência e, por outro, faz esquecer que somos mortais94. A reificação suprime a 

individualidade,  cabendo  ao  sujeito  se  contentar  em  ser  um  exemplar,  um  número.  O 

indivíduo seria então um ser errante, sem história, peça na engrenagem produtiva, incapaz de 
94 O trabalho é o contraponto moderno para a arte e a beleza como alternativas para a morte, como indica 

Nietzsche.
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responder  por  seus  atos.  Estando  ainda  na  menoridade,  ele  não  poderia  ser  culpado  da 

barbárie; soldados rasos e mesmo oficiais não podem ser culpados pela guerra. A culpa – se é 

que há mesmo culpa, num sistema destituído de moral – recairia sobre a engrenagem anônima 

que os orienta. As tarefas são tão compartimentadas que é impossível saber quem é a voz de 

comando, ou se há esta voz, uma vez que, orientados pelo racional, todos sabem exatamente o 

que fazer. A alienação vai além dos objetos dominados, sendo auto-imposta:

Não  é  meramente  a  alienação  dos  homens  com  relação  aos  objetos 
dominados; com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens  
foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. 
Ele se reduz a um ponto nodal das relações e funções convencionais que se 
esperam dele como algo objetivo (Ibidem, p. 40). 

A razão triunfa sobre a heterogeneidade e sobre os indivíduos, o mundo da técnica é o 

mundo administrado. O triunfo da razão, e posteriormente da máquina,  efetiva o trabalho, 

antes  depositário  das  esperanças  de  emancipação,  em  ferramenta  de  exploração.  Tendo 

conseguido separar sujeito e natureza, a razão se esforça em impedir tal reencontro e faz de 

tudo para que Ulisses não passe novamente pelas sereias, mesmo amarrado ao barco. Foge-se 

da crítica para evitar os dilemas do esclarecimento. Daí que a liberdade no sentido kantiano 

não  se  consuma  no  século  XX  e  nem  no  início  do  XXI.  A  ideia  do  burguês  culto 

(Bildungsbürger) filho do esclarecimento é substituída pela do burguês que consome ou que 

lidera seus pares como autômato, igualmente alienado. O espírito objetivo do esclarecimento 

cristalizou-se em negatividade no que Adorno denomina semiformação (Halbbildung), uma 

formação  incompleta,  alienada,  dos  sujeitos.  A  semiformação  prepara  para  o  trabalho.  É 

incompleta porque não pode ser crítica,  já que tudo que possibilita reflexão é descartado do 

processo  educacional,  cujo  objetivo  é  condicionar  a  massa.  Educação  e  trabalho,  ou  a 

educação para o trabalho, são bases da alienação. A semiformação opera como determinante 

social,  assumindo  a  aparência  de  produzir  uma  consciência  correta  do  entendimento 

(Verstand),  que  não  é  verdadeira  ou  que  pelo  menos  é  incompleta,  por  ser  acrítica.  A 

racionalidade técnica superdesenvolve as forças produtivas, o que reforça o trabalho como 

única forma de mediação social. Esta constatação confirma Marx quando ele defende que a 

sociedade não tem mais fundamento (Grund) para existir. A este respeito temos  que: 

Os dominados aceitam como necessidade intangível o processo que, a cada 
decreto elevando o nível de vida, aumenta o grau de sua impotência. Agora 
que  uma  parte  mínima  do tempo  de  trabalho à  disposição  dos  donos da 
sociedade é suficiente para assegurar a subsistência daqueles que ainda se 
fazem necessários para o manejo das máquinas, o resto supérfluo, a massa 
imensa da população, é adestrado como uma guarda suplementar do sistema, 
a  serviço de seus planos grandiosos para o presente  e o futuro.  Eles são 
sustentados  como  um  exército  de  desempregados  [...].  O  absurdo  dessa 
situação,  em que o  poder  do sistema  sobre  os  homens  cresce  na mesma 
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medida em que os subtrai ao poder da natureza, denuncia como obsoleta a 
razão da sociedade racional (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 48-49).

A dependência da natureza foi substituída pela dependência do trabalho. As forças 

produtivas se fundem às relações de produção. “Que forças produtivas e relações de produção 

formam hoje uma identidade e de que, portanto, se poderia construir a sociedade diretamente 

a  partir  das  forças  produtivas,  constitui  a  configuração  atual  da  aparência  socialmente 

necessária” (Ibidem, p.74). Cria-se no mundo administrado uma falsa subjetividade que afasta 

o indivíduo de si mesmo e o torna igual aos demais, facilitando a manipulação da massa em 

direção ao consumo e à produção. A barbárie não está nos momentos em que a razão falha ou 

se ausenta, mas é sua contingência lógica. Aí está a dialética: ainda que contenha o gérmen da 

regressão, a sociedade moderna e a liberdade dos sujeitos não poderiam ser pensadas sem o 

esclarecimento. Esta última, contudo, foi sendo solapada paulatinamente enquanto a própria 

razão, e não a emancipação, passa a ocupar um lugar primordial no esclarecimento. Adorno e 

Horkheimer (Ibidem,  p. 27) pontuam que, “o esclarecimento sempre simpatizou, mesmo no 

período do liberalismo, com a coerção social. A unidade da coletividade manipulada consiste 

na  negação  de  cada  indivíduo;  seria  digna  de  escárnio  a  sociedade  que  conseguisse 

transformar  os  homens  em indivíduos”.  Ou seja,  a  coletividade  implica  na  anulação  dos 

sujeitos e homogenização,  portanto a propagandeada liberdade não pode se consumar.  Os 

autores vão além afirmando que o esclarecimento se comporta com as coisas como o ditador 

se comporta com os homens, conhecendo-os na medida em que pode manipulá-los (Ibidem, p. 

24)  e  subjugando-os.  Neste  esquema  não  cabe  ao  outro  ser  a  nada  além  de  objeto  de 

dominação.

A noção de história como progresso linear é contradita  pela calamidade triunfal;  o 

racionalismo não extermina a barbárie, mas a produz. Não sendo a história progressiva, nada 

garante  que o século XXI não possa padecer  do problema fundamental  do século XX: o 

racionalismo extremo que ignora os homens. Cercado da técnica em todas as esferas da sua 

vida, o homem do novo século, como seus antecessores, tem aparentemente dois caminhos 

diante de si: seguir a trilha da menoridade e permitir que a técnica o sujeite ou usá-la como 

início de uma jornada para a maioridade.  A razão não é problemática, o seu excesso sim. 

Negar a razão seria repetir  o êxtase primitivo.  Odisseu freia seus impulsos para se tornar 

sujeito,  para  triunfar  sobre  a  natureza.  O  desencantamento  do  mundo  é  ordenador,  mas 

aprisiona e obscurece. Livra o medo da natureza, mas provoca o medo de se viver longe do 

esclarecimento. Usa-se a racionalidade indiscriminadamente como meio e justificativa para 

toda e quaisquer ação, sem  questionar o que há de efetivamente humano nela e qual o papel 

dos sujeitos. O esclarecimento que prometia libertar o homem opera de modo que o indivíduo 
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não importa, mas apenas a massa, a unidade indiscriminada. Frear este processo não significa 

abrir mão da técnica, mas colocar diante dela o homem e a humanidade.
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4 DA UTOPIA À DISTOPIA DA COMUNICAÇÃO

Desconfie de todas as inovações95(Titus Livius).

Desde finais do século XIX e com mais ênfase no século XX a comunicação ocupa um 

papel central nas sociedades ocidentais. Os fluxos de informação tornam-se paulatinamente 

onipresentes e os indivíduos buscam mais e mais aderir a eles como forma de integrarem o 

contexto em que vivem e participarem mais ativamente dele.  A crença nas tecnologias da 

comunicação  como  redentoras  da  humanidade  é  herdeira  do  esclarecimento,  ou  antes  do 

pensamento  esclarecido  sobre  a  comunicação  no  qual  estas  tecnologias  nos  manteriam 

afastados da barbárie.  Esta abordagem aparece na Escola de Chicago que empreende pela 

primeira vez uma análise sistematizada dos modernos meios de comunicação de massa. Tal 

corrente  teórico-metodológica  sintetiza  as  aplicações  da  racionalidade  e  da  técnica  no 

pensamento comunicacional. 

No  início  do  século  XX,  a  sociedade  norte-americana  apresentava  o  cenário 

adequado96 para o florescimento destas ideias e estudo das mídias. Distante da influência do 

marxismo, que aparece nos trabalhos de Frankfurt, em Chicago, formula-se um conceito de 

comunicação como experiência participativa, capaz de fomentar interesses cívicos. A primeira 

geração97 da  Escola  de  Chicago  estabelece  uma  relação  direta  entre  comunicação  (mais 

precisamente entre imprensa)  e democracia.  Como consequência,  a preocupação inicial  de 

seus autores é o estabelecimento de laços sociais através da comunicação. 

Os autores de Chicago notam pioneiramente o descolamento entre espaço e tempo que 

as mídias proporcionam, já que as informações podem ser acessadas em locais e períodos 

distintos  daqueles  em  que  foram  produzidos.  Notam  ainda  que,  com  as  tecnologias  de 

comunicação, forma-se gradualmente uma espécie de memória artificial, exterior aos sujeitos 

por ser baseada nas informações que recebem e não nas suas vivências imediatas. Veículos 

novos  na  época,  como  telégrafo  e  telefone,  além  dos  jornais  diários,  fomentaram  a 

multiplicação dos fluxos comunicacionais, assim como o alargamento das relações entre eles. 

Cooley  observa  que  a  mediação  tecnológica  deixa  de  constituir  um obstáculo  e  torna-se 
95 No original em latim: “nihil motum ex antiquo probabile est”.
96 Além  de  um  contexto  ideológico  prévio  de  bases  iluministas,  que  permite  a  vinculação  direta  entre 

comunicação, racionalidade e democracia há, já no início do século XX, material abundante para os estudos 
em comunicação que se iniciam com a rápida expansão mercadológica da imprensa, mais especificamente do 
que viria a ser conhecido como Penny Press.

97 Esta primeira geração é inspirada diretamente por teóricos europeus como Ferdinand Tönnies e Max Weber.
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condição natural dos indivíduos, cujas experiências começam a se vincular em grande parte 

aos meios de comunicação (COOLEY, 2004, p. 21-25 apud SUBTIL, 2006, p. 1082). As 

ideias  que  Cooley  desenvolve  não  apresentam  nenhuma  nostalgia  em  relação  às  formas 

presenciais de comunicação, pelo contrário, apontam para o futuro através da formação da 

memória exteriorizada. Ele, assim como outros autores de Chicago, considera o papel cívico 

que  a  comunicação  pode  exercer,  destacando  o  potencial  democrático  dos  mass  media98. 

Cooley é bastante otimista a respeito dos impactos da comunicação que, juntamente com os 

transportes, começava a ligar os sujeitos “from coast to coast” e que poderia proporcionar não 

só  o  debate  entre  eles,  mas  sua  união  numa  coletividade  que  transcenderia  barreiras 

geográficas. A democracia dependeria de cidadãos preparados para os assuntos públicos, via 

educação e comunicação. Por meio de ambas, o sujeito anônimo deveria ser percebido como 

membro de uma comunidade maior, que teria o bem comum como objetivo final99. 

Posteriormente,  o  caráter  mercantil100 dos  meios  e  os  interesses  particulares  que  a 

comunicação de massa envolve ficam mais evidentes, limitando seu potencial democrático e a 

perspectiva utópica. Segundo Subtil (2006, p. 1081)  esta nova realidade tem consequências 

devastadoras,  pois aponta para a manipulação dos conteúdos,  transmitidos de acordo com 

orientações políticas e comerciais.  Somado a isto, o uso de estratégias de comunicação nas 

guerras e nos regimes ditatoriais revela o quão frágil é a crença na  democracia viabilizada 

pelos meios de comunicação. Através dos meios e estratégias de massa e com o suporte da 

propaganda, a comunicação tem o seu poder de convencimento enormemente ampliado.  A 

verdade deixa de ser uma preocupação primordial101 da comunicação para ser elaborada com o 

objetivo  de  enganar  e  de  fazer  acreditar  no  que  não  é  verdade (BRETON,  1994).  Por 

conseguinte,  a  comunicação  se  presta  ao  oposto  do  que  preconizavam  os  estudiosos  de 

Chicago: ao invés de implicar em democracia, vida comunitária e troca de ideias, perece ser 

sinônimo de dominação. 

98 Ao longo do seu trabalho, Cooley deixa aparecer,  eventualmente,  vestígios de uma preocupação com as 
ameaças à vida pública que o controle dos meios poderia produzir, porém isso não chega a abalar sua crença 
no potencial democrático da comunicação.

99 Em detrimento das dificuldades que a visão utópica apresenta,  Cooley enfatiza a noção de comunicação 
como  locomotiva  da  democracia  e  da  mudança  social,  reforçando  constantemente  seu  papel  no 
restabelecimento dos laços comunitários, já que ela integra todas as formas através do qual o pensamento 
circula entre os indivíduos de um mesmo grupo social. Embora consolidado com o uso maciço das mídias, o  
conceito norte-americano de comunidade e sua relação com a democracia, ou seja, a ideia de que o ambiente  
democrático é o ambiente comunitário no qual todos são livres e iguais, é formulado um século antes na obra 
de Tocqueville (WEFFORT, p. 2001).

100 Isto aparece mais especificamente nos trabalhos de Sumner, Ross e Small, da primeira geração da Escola de 
Chicago, que percebem que a sobrevivência dos jornais está relacionada à vendagem e à receita publicitária.

101 Pode-se dizer que já não o era no penny press.
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A propaganda ganha atenção nos estudos Chicago ao ser empregada pelo aparelho 

político como forma de controle e mobilização das massas, como bem mostram os seus usos 

pelos  regimes  nazi-fascista  e  soviético.  Com  a  comunicação  entrando  efetivamente  e 

inexoravelmente na agenda político-militar é desenvolvida a noção de que o Estado deve ter 

ferramentas específicas para administrá-la. Contrariando o paradigma da comunicação como 

fomentadora de democracia, os norte-americanos a utilizam deliberadamente conforme seus 

propósitos  bélicos  e  ideológicos.  É  do  sociólogo  norte-americano  Walter  Lippman102 a 

formulação teórica de que o Estado deve organizar e orientar a opinião pública. Seu interesse 

recaí  sobre  a  audiência,  mais  especificamente  sobre  os  impactos  que  o  emissor  espera 

provocar nela. Para o autor, a representação da verdade não é dada pelas notícias, que na 

maioria das vezes tratam de realidades distorcidas. Elas só se aproximam da verdade por seus 

dados objetivos e quantificáveis, de modo que, quando tratam de assuntos mais polêmicos ou 

controversos, reduzem-se a meros clichês e estereótipos. Lippman argumenta que a verdadeira 

opinião  pública  não é  comunitária,  mas  depende da  representação  correta  do mundo  que 

apenas os  experts  podem produzir. Não é pelo debate que se chega ao consenso103 sobre os 

fatos,  mas  apenas  pelo  do  trabalho  de  peritos  capazes  de  reduzir  os  paradoxos  do  real. 

Reverbera aí a crítica da totalidade do real de Adorno e Horkheimer (2006):  ao oferecerem 

representações corretas, os especialistas totalizam as vivências individuais, unificando-as.

Harold Lasswell é fortemente influenciado por Lippman104. Ambos herdam da guerra 

uma  visão  behaviorista  da  comunicação  e  defendem que  a  complexidade  das  sociedades 

modernas  não  permite  um alargamento  das  experiências  democráticas  e  participativas.  O 

emissor-especialista ocuparia o cerne do processo comunicacional,  moldando mensagens e 

gerindo  informações  ou  sua  censura.  Lippman  denomina  tais  técnicas  de  “fabricação  do 

consenso”  ou  “fabricação  do  consentimento”  enquanto  Lasswell  trata  da  “gestão 

governamental das opiniões”.  Isto corresponde ao oposto do argumento frankfurtiano, que 

começa a ser formulado na mesma época.  Nos anos trinta,  influenciado pela  máquina  de 

propaganda alemã, o governo Roosvelt inicia a utilização de métodos de pesquisa de público 

(embora as empresas já os empregassem há algum tempo) e cria a rádio governamental Voice 

of America, dirigida às comunidades germânicas nos EUA, como resposta explícita ao nazi-

102 Em 1922 Lippman publica Public Opinion obra em que o seu conceito de opinião pública é lançado.
103 A proposição de que o debate conduz ao consenso é realizada por Dewey.
104 Tal filiação fica clara em Propaganda Technique in the World War (1927), livro que é considerado fundador 

da teoria funcionalista dos media.
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fascismo.  O  funcionalismo105 de  Lasswell  é  centrado  fundamentalmente  no  estudo  dos 

conteúdos e efeitos das mensagens nos  mass media. O  papel do sujeito é minimizado a tal 

ponto que, na Teoria Hipodérmica ou da Bala Mágica, julga-se que os efeitos sobre ele podem 

ser antecipadamente previstos. A formulação da distopia é feita sobre estas mesmas bases. As 

formas  de  comunicação  vigentes  e  a  Indústria  Cultural  alienam  as  massas  e  perpetuam 

poderes, sejam eles despóticos ou mercadológicos106. Breton (1994, p. 59)  sintetiza bem as 

inquietações dos frankfurtianos e os problemas que norteiam as pesquisas em comunicação 

após a Segunda Guerra:

Que  resta  ainda,  no  fim  da  segunda  guerra  mundial,  em  1945  das 
representações humanistas do Progresso e do Homem? […] Que permanece 
da fraternidade como base das relações entre os homens? Que resta do saber 
e  da  cultura,  que  devia  proteger  para  sempre  os  homens  contra  seus 
“instintos” bárbaros? (Ibidem).

A  barbárie  que  irrompe  na  primeira  metade  do  século  XX  exige  que  um  novo 

posicionamento a respeito da comunicação seja tomado, por ter sido ela corresponsável pela 

calamidade triunfal.  O emprego da comunicação entre  as estratégias  de guerra é  parte da 

barbárie  a  que  o  esclarecimento  conduz.  A  busca  de  uma  sociedade  melhor  e  mais 

“purificada” (Ibidem, p. 72) é a utopia que leva à guerra. A questão que se coloca é: depois da 

guerra, pode haver ainda utopia? Para Breton (Ibidem, p. 62) é justamente na “especificidade 

da barbárie moderna” que a nova utopia encontra suas raízes. Segundo ele,  a barbárie do 

século XX não é um recuo da história; apresenta traços específicos não só pela ausência de 

resistência à violência, mas também pelo entrincheiramento de uma parte de seus membros 

diante dela (Ibidem, p. 59-60).

A data de nascimento dessa nova utopia, 1942, não era decerto anódina […] 
Essa data precisa assinalava, ao mesmo tempo, o desencadear maior de todos 
os secretismos de uma nova barbárie que ia fazer milhões de vítimas, e o 
aparecimento das concepções que pouco a pouco invadiriam nosso século. 
Descobri, então que o tema da “sociedade de comunicação” tinha nascido 
precisamente em oposição e como reação à barbárie moderna e à profunda 
crise que esta tinha provocado (Ibidem, p. 8)

Embora  a  noção  de  controle  que  surge  nos  trabalhos  de  Lippman  e  Laswell  seja 

eminentemente  distópica,  a  crença  positiva  na  comunicação  avança  nos  estudos  norte-

105 O  funcionalismo  marca  profundamente  os  estudos  comunicacionais  nos  EUA  durante  o  século  XX, 
influenciando decisivamente Carl Hovland e a sua Teoria da Persuasão assim como as pesquisas sociológicas 
sobre a o papel da comunicação de massa desenvolvidas por Paul Lazarsfeld, Robert Merton e Elihu Katz, 
que levam à Teoria Hipodérmica. Influência ainda as investigações de Wilbur Schramm sobre a avaliação 
dos efeitos das campanhas presidenciais americanas na população. Em cada um desses autores, o poder dos 
meios é relativizado com a introdução de novos contextos e interações.

106 Para estes os autores o mercado também tem um potencial despótico.
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americanos evoluindo para o que Breton denomina de nova utopia da comunicação. Nova 

porque a antiga utopia da comunicação é aquela expressa no início dos estudos de Chicago, 

que se refere ao potencial democrático da comunicação. Em termos gerais a nova utopia não 

diverge da anterior, é apenas seu desdobramento, tendo sido o papel da técnica ampliado. A 

revisão da utopia da comunicação, que leva à nova utopia, é  fruto da crise107 profunda do 

século XX e da efetivação da comunicação como valor “pós-traumático”, pretensa alternativa 

à barbárie, ao racismo e à sociedade de exclusão instaurados com a Segunda Guerra Mundial. 

Permanecem  na  nova  utopia  os  ideais  comunitários  e  democráticos  que  embalaram  os 

primeiros autores de Chicago, acrescidos de um aprofundamento do papel da técnica na vida 

cotidiana.  A nova utopia  da  comunicação  nasce  da  mesma racionalidade  que  engendra  a 

barbárie  e  das  tecnologias  que  aparecem  em  decorrência  da  guerra,  sem  que  isso  seja 

claramente percebido. Temos aí uma situação paradoxal: não é a racionalidade técnica que 

leva  à  barbárie?  Como é possível  que ela  venha a  salvar  o homem? Os questionamentos 

levantados nesta tese decorrem exatamente deste paradoxo. Não seria inocente crer que a 

técnica pode evitar a nova calamidade? A este respeito Breton comenta que:

A base das ideias herdadas do século XIX foi enriquecida e fecundada pelo 
apelo ao tema da racionalidade, um dos raros valores que sobreviveram ao 
desastre  generalizado.  O  tema  da  sociedade  da  comunicação  mantém 
igualmente aquilo de que nossas sociedades não parecem querer privar-se: 
um  certo  ideal  utópico,  a  visão  de  uma  sociedade  melhor.  Contudo,  a 
resposta que oferece está também perfeitamente adaptada ás mutações da 
época.  A  utopia  da  comunicação  é,  com  efeito,  diferente  das  utopias 
precedentes  no sentido  em que a  própria  problemática  da  utopia  poderia 
muito bem ter sido renovada completamente na mesma ocasião. Decerto, as 
técnicas sempre transportaram consigo, aparentemente um projeto utópico 
[...]  mas  a  situação  parece  diferente  com  as  técnicas  de  informação  e 
comunicação (Ibidem, p. 91-92).

Para o autor, a nova utopia da comunicação seria diferente da anterior também por 

trazer consigo um outro conceito de homem, que é acorporal, atemporal e livre de parâmetros 

físicos  e  materiais;  em  uma  palavra,  comunicacional.  O  envolvimento  da  ciência  e  dos 

cientistas foi fundamental nos esforços das guerras, especialmente na Segunda. Três setores, 

em especial,  ganharam destaque: a física nuclear,  o cálculo e o tratamento da informação, 

consolidando o emprego da propaganda e da psicologia de massas. Há uma relação direta 

entre guerra, escalada das técnicas de comunicação e, consequentemente, a formação da nova 

107 Breton (1994, p. 9) argumenta que a crise provocada pelas Grandes Guerras “deixa o mundo moderno sem 
voz e sem valores a partir de 1945”.
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utopia da comunicação. Simultaneamente a Lasswell, Nobert Wiener108 começa a trabalhar no 

Massachusetts Institute of Technology  (MIT), onde desenvolve a noção de cibernética.  No 

MIT surge também a Teoria Matemática da Comunicação de Claude Shannon, engenheiro 

matemático e ex-aluno de Wiener, em parceria com o linguista Warren Weaver. Esta teoria 

fundamenta a nova utopia da comunicação que se consolida em finais do século XX e início 

do XXI. A cibernética de Wiener trata da regulação dos sistemas de comunicação. Ele propõe 

uma atitude epistemológica que enfatiza um modelo comunicacional integral, entendido como 

ciência  do  controle  de todos  os  sistemas,  sejam eles  maquínicos,  biológicos  ou  sociais109 

(SUBTIL, 2006, p. 1091). Da parceria entre Shannon e Weaver desenvolve-se a teoria da 

informação,  termo  cunhado  em  1949.  A  proposta  inicial  era  melhorar  a  transmissão  da 

informação  para  usuários  de  linhas  telefônicas  afetados  por  interferências  elétricas  ou 

ruídos110. Para solucionar o problema, Shannon trabalha com o conceito de entropia, que é 

para ele a medida do conteúdo informacional contido numa mensagem em oposição à parte da 

mensagem que é passível de mensuração matemática. 

A noção de entropia vai representar um papel central na construção de uma 
visão de mundo fundamentada na informação e na comunicação. Essa noção, 
utilizada  para  descrever  a  desordem  inversa  da  ordem  gerada  pela 
informação,  é  de  fato  importada  da termodinâmica,  domínio  que  marcou 
profundamente  o pensamento científico do século XIX. A segunda lei  da 
termodinâmica,  em  particular,  enunciava  que  todo  o  sistema  térmico 
(isolado) tende para um estado de desordem máxima ou, por outras palavras, 
para  a  maior  homogeneidade  possível  pelo  abrandamento  e  depois  pela 
paragem de trocas no seu seio (BRETON, 1994, p. 30).

Os  sistemas  comunicacionais  perderiam  força  gradualmente  devido  à  ausência  de 

organização. A tendência à entropia ameaçaria o homem enquanto ser vivo e a ligação social 

que  as  comunidades  estabelecem  entre  si  (Ibidem,  p.  33).  Para  Breton,  justamente  aí  é 

possível desconfiar das utopias, por mais bem intencionadas que elas sejam (e são-no muitas 

vezes, na sua opinião). Os matemáticos tentam lutar contra a “desordem, a entropia, tudo o 

que se interpõe entre os homens e torna opacas as suas relações, contra tudo o que, para eles,  

conduz  inevitavelmente  nossas  sociedades  ao  desastre  e  a  destruição  dos  laços  sociais” 

(Ibidem,  p.  9).  Ora,  se  voltarmos  às  origens  da utopia,  não  é  também uma luta  contra  a 

entropia a que More empreende? A nova utopia comunicacional tem os mesmos elementos 

108 Os trabalhos de Wiener aparecem no final da década de 1940. O propósito inicial do autor de  melhorar a 
trajetória de canhões antiaéreos culmina com o nascimento da cibernética.

109 Para Subtil (2006, p. 1091), Wiener é o primeiro teórico a tentar estabelecer uma relação efetiva entre as 
ciências da comunicação e as ciências naturais antes percebidas como antagônicas.

110 Shannon era engenheiro da Bell Telephone.
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das antigas utopias: busca a ordem, a transparência, a racionalidade, o desenvolvimento dos 

homens e a convivência pacífica entre eles, só que com um elemento novo que é a tecnologia 

da  informação.  Desde  a  cibernética,  ela  adquire  autonomia  e  destaque,  embora  seja 

eventualmente vista com desconfiança111 pois aparece, dentro desta concepção, como “ciência 

do controle e das comunicações”:

A cibernética está, com efeito, explicitamente voltada para a investigação 
das  leis  gerais  da  comunicação,  quer  estas  digam respeito  a  fenômenos 
naturais ou artificiais que impliquem as máquinas, os animais, o homem ou a 
sociedade.  No  âmbito  da  nova  ciência  [...]  a  comunicação  está 
imediatamente associada à dimensão do “controle” (Ibidem, p. 17).

Wiener  acreditava  na  comunicação  como  valor  central  para  o  homem  e  para  a 

sociedade.  Por  isso,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  insurge  contra  os  regimes  fascistas  e 

totalitários, também o faz contra as democracias liberais que realizam um uso “não humano” 

dos seres humanos (Ibidem, p. 19). Para ele, a sociedade não pode ser compreendida se não 

pela  comunicação,  que  deve  se  tornar  um  valor  central  para  evitar  o  caos,  afastando  a 

possibilidade  de  desordem  entrópica  que  ameaça  constantemente  as  sociedades.  É  o 

argumento entrópico, no sentido de evitar o caos, que justifica o aparecimento de governos 

totalitários  de  esquerda  ou  de  direita.  A busca  pela  liberdade  através  de  uma  tecnologia 

supostamente neutra fundamenta o discurso utópico sobre a comunicação. Wiener propõe um 

modelo de comunicação onde o poder é autorregulado:

A  ideia  central  de  Wiener,  em  matéria  de  exercício  de  poder,  é  a  de 
regulação,  mais  precisamente  a  de  auto-regulação.  Não  fornece,  todavia, 
nenhum pormenor sobre o que pode ser concretamente esse mecanismo. De 
fato, manifesta um otimismo considerável acerca deste ponto: se os canais de 
comunicação  se  mantiverem  largamente  abertos,  se  a  transferência  da 
decisão  política  puder  ser  feita  em  proveito  de  máquinas  capazes  de 
aprender,  então  estarão  reunidas  as  condições  para  que  se  instaure  uma 
sociedade  melhor,  uma  “sociedade  de  comunicação”.  O  saber  sobre  a 
comunicação e,  sobretudo,  a  sua encarnação nas  máquinas  inteligentes,  é 
“bom por natureza”, dado que se opõe à entropia (Ibidem, p. 34).

A  sociedade  ideal  de  Wiener,  “sociedade  de  comunicação”  por  excelência,  seria 

estabelecida com a implementação de uma imensa rede de comunicações transnacionais “de 

uma  perfeição  inigualável  na  história”  (Ibidem,  p.  35).  Perfeição  que  é  invariavelmente 

utópica e antientrópica. Da manutenção das vias de comunicação sempre abertas dependeria a 

continuidade ou queda da civilização, que o autor denomina de possibilidade de “naufrágio” 

111 A este respeito, Breton (1994, p. 16) menciona o caso de um jornalista do diário comunista L´Humanité que 
em 1948 considera a “cibernética” como nova ciência para “enganar” o povo e desviá-lo do seu verdadeiro  
combate. 
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da sociedade. A sua utopia comunicacional é resposta direta à bomba atômica e aos campos 

de  concentração.  Certamente,  como  comenta  Breton  (Ibidem,  p.  45),  a  comunicação 

contemporânea  retira  sua  força  e  sua  carga  utópica  deste  contexto  particular  em que  foi 

forjada, isto é, da esperança de um futuro ordenado e livre de guerras. O projeto utópico que 

se desenvolve ao redor da comunicação é, ainda segundo Breton, ambicioso, pois se dá em 

três níveis: sociedade ideal, outra visão antropológica do homem e promoção da comunicação 

como  valor.  Esses  três  níveis  concentram-se  em torno de  um homem novo,  denominado 

Homo communicans. Este corresponde, segundo Wiener, à tentativa de reorganizar a vida em 

sociedade, recorrendo aos fragmentos de que uma civilização derrotada pelo grande turbilhão 

entrópico das guerras dispõe. 

O  Homo  communicans é  um  ser  sem  interioridade  e  acorpóreo,  que  vive  numa 

sociedade sem segredos, metaforizada pela a imagem da casa com paredes de vidro. Um ser 

inteiramente, voltado para suas relações com os outros e que não existe a não ser através da 

informação  e  da  troca  constante  de  conteúdos  informacionais  na  sociedade  tornada 

transparente graças às novas “máquinas de comunicar” (Ibidem, p. 46).  As qualidades do 

Homo  communicans são  alternativas  à  degradação  que  a  entropia  provoca,  sendo  a 

comunicação elemento organizatório  por excelência  do novo sistema.  Ainda segundo esta 

noção,  todo  ser  que  se  comunica  dentro  de  um certo  nível  de  complexidade  é  digno de 

existência enquanto ser social112, pois não é o corpo físico que fundamenta a existência dos 

seres sociais, mas sua natureza informacional. De certa maneira, com a comunicação já não 

existe  o  ser  humano,  mas  estes  seres  sociais,  definidos  por  suas  capacidades  de  se 

comunicarem.  Estar  vivo corresponde a participar  dos  sistemas mundiais  de comunicação 

(Ibidem, p. 47 e 49). O novo homem volta-se-se para o exterior, de onde recebe mensagens e 

para onde se dirige ao comunicar. O foco deste debate recaí na capacidade de autorregulação 

dos sujeitos com o auxílio da técnica e de um novo tipo de relação com as máquinas, na qual 

passam a integrá-las para aderir  acorporeamente às redes de comunicação.  O computador 

torna-se “Cavalo de Troia da utopia da comunicação” (Ibidem, p. 103). Se a bomba atômica é 

o ponto alto da barbárie no século XX, o computador anuncia o império da esperança no XXI.

A  comunicação  passa,  inexoravelmente,  a  fazer  parte  de  vida  dos  sujeitos  como 

imperativo categórico, conforme o conceito kantiano. Com a tecnologização da vida privada, 

todos os aspectos da intimidade podem fazer parte da rede e integrar a exterioridade na qual 
112 “O  ser  é  por  inteiro  constituído  por  informação.  Não  há  mais  nada.  Enquanto  tal,  esse  ser  é  assim, 

manipulável, operável, transferível, por muito pouco. Deste modo, apenas podemos compreender o homem 
se o encararmos como um 'ser comunicante'” (BRETON, 1994, p. 48).



83

os indivíduos irão se configurar.  A comunicação assume inegável importância não apenas 

pela sua onipresença,  mas por ser apresentada como solução para problemas individuais e 

coletivos das sociedades contemporâneas. A resposta para isso está na confiança depositada 

na  comunicação,  ou  melhor,  na  sociedade  de  comunicação.  O  Homo communicans será 

movido  pelo  imperativo  categórico  da  comunicação,  princípio  cuja  aplicação  se  pretende 

universal  e,  aliás,  deve  sê-lo  para  que  os  sujeitos  possam viver  harmoniosamente.  Nem 

Wiener nem Shannon formulam suas contribuições exatamente desta forma, mas se a rede 

cibernética deve ser transnacional, isto significa que valores comuns – e em última instância, 

a própria comunicação como valor – devem ser compartilhados. Com o compartilhamento de 

valores, funda-se um vínculo que une a todos em torno dos mesmos objetivos e que deve 

implicar  no  bem  comum  e  na  ordenação  social,  ordenação  esta  que  independe  de 

nacionalidades. Poderíamos dizer simplesmente que o novo homem é o sujeito esclarecido 

pela própria comunicação. 

Consenso, transparência e autorregulação, como afirma Wiener, seriam essenciais na 

formação  da  sociedade  da  comunicação.  Consenso  no  sentido  da  tomada  de  decisões 

desapaixonada  e  racional,  permitindo  que,  diante  de  um problema,  os  sujeitos  tenham a 

mesma capacidade  e  liberdade  de sugerir  soluções  e  defendê-las  em discussões  abertas  e 

igualitárias que evitem conflitos. A transparência implica na livre circulação de informações 

de interesse público,  para que as decisões políticas sejam não apenas claras,  mas também 

compreensíveis. Por fim, a autorregulação significa que  sociedade terá os seus mecanismos 

homeostáticos, capazes de detectar antecipadamente problemas e desequilíbrios que poderão 

ser resolvidos da forma mais rápida e eficaz possível. Temos aí a imagem do organismo ou 

das máquinas inteligentes (SERRA, 2005, p. 3). A consequência natural destas três premissas 

seria o desaparecimento do Estado, sendo o seu poder distribuído igualitariamente entre todos 

os  cidadãos  que  atuariam por  órgãos  descentralizados  e  participativos.  A nova  utopia  da 

comunicação é a utopia da inclusão total e da união total,  considerando-se que, mesmo as 

barreiras corpóreas deixariam de existir.  

A noção de sociedade da informação avança exponencialmente a partir de Wiener. 

Não que as sociedades anteriores não fossem também comunicacionais ou informacionais, 

mas o fato é que, na contemporaneidade, os fluxos de comunicação ocupam um lugar central 

na vida dos sujeitos e na ordenação político-econômica. O termo sociedade de comunicação 

se  refere  a  três  aspectos  fundamentais  (SERRA,  2005,  p.  4-5):  (1)  A  automatização  da 

comunicação, dada pelos meios eletródicos como cinema, rádio, televisão e computador. Esta 
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noção  se  aprofunda  com  a  mundialização  da  comunicação  através  das  redes  de 

telecomunicações, especialmente da internet e com o papel cada vez mais central da imagem 

na comunicação visando, em última análise, uma aproximação radical dos acontecimentos, 

sejam eles reais ou virtuais, viabilizada pela transparência total e da tele-presença. (2) O papel 

político atribuído à comunicação nas sociedades democráticas, em relação a aspectos como a 

escolha de programas e governos, a tomada de decisões e sua avaliação coletiva, assim como 

a procura da resolução pacífica  de conflitos.  (3) O componente  econômico,  que podemos 

chamar também de economia da informação, correspondente a uma sociedade pós-industrial, 

em que os bens materiais perdem importância em detrimento dos bens relativos à informação 

e à cultura, ou seja, os bens culturais e informacionais são acrescidos de relevância e valor. 

Trata-se, neste caso, da emergência de um novo modelo sócio-econômico utópico que para 

subsistir precisa eliminar a entropia e a barbárie.

4.1 Crítica à comunicação

Dentro da perspectiva utópica, a comunicação segue o propósito tradicional de “pôr 

em  comum”  determinados  conteúdos,  é  política  e  permeia  as  atividades  cotidianas  dos 

indivíduos, agregando-os em comunidade pelo compartilhamento de conteúdos simbólicos. 

Esta visão que se consolida ao longo do século XX, faz com que a comunicação ocupe um 

lugar  central  na vida social  sem, contudo,  confundir-se com ela  ou transformar-se na sua 

substância.  A ameaça  a  sua essência  democrática  e  comunitária  seria  dada em função da 

hegemonia que a máquina ocupa no campo comunicacional; a própria formulação do Homo 

communicans, fundido à maquina, reforça esta ideia. Para Sfez (2000, p. 166): 

A comunicação  projetou  ao  seu  redor  máquinas  destinadas  a  sustentá-la, 
melhorá-la, contê-la. Pouco a pouco essas máquinas invadiram o lugar de 
maneira  que,  por  trás  dessa  tela,  esquece-se  o que significa  comunicar  e 
sequer se sabe se a comunicação já teve algum dia algum conteúdo além da 
propriedade quase indefinida de provocar a construção de máquinas.  Elas 
parecem comunicar-se consigo mesmas, remeter umas às outras.

De acordo com o autor, a figura epistêmica do comunicar-se é decomposta em duas 

rubricas,  chaves  para  que  se  distinguam  suas  características:  a  amplitude  do  imperativo 

tecnológico e a amplitude das tecnologias do espírito. Sfez dedica sua análise ao imperativo 
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tecnológico,  pois  a  comunicação  na  contemporaneidade  está  diretamente  associada  às 

tecnologias  que  a  suportam.  Esta  seria  uma  característica  soberana  da  comunicação  que, 

segundo o autor, “fez um pacto de fidelidade com a tecnologia” (Ibidem, p. 11). As máquinas 

garantem a ela o máximo de movimento, transferência, fluidez e inclusive metalinguagem, já 

que expõem seus processos e técnicas. A fusão de tecnologia e comunicação é parte natural da 

incorporação das  rotinas  maquínicas  à vida.  Algo inevitável  num momento  em que tudo, 

comportamentos, ações e até concepções ideológicas, está entremeado pela técnica. 

O homem não é mais suficiente para dar conta de suas atividades. Soberano do mundo, 

animal dominante, busca, usando a técnica, superar a si mesmo, livrar-se das imperfeições que 

o identificam com os demais seres vivos, e tenta, ainda que de forma incipiente, adiantar os 

passos  lentos  da  evolução.  A  utopia  da  máquina,  representada  em  grande  medida  pela 

metáfora  do  robô  antropomorfizado,  conforme  as  fábulas  de  Asimov,  radicaliza  as 

características do novo homem. Este robô que se parece com o homem e que age e pensa 

como ele, corporifica o desejo dos indivíduos de se fundirem à técnica ou de serem a técnica: 

perfeitos, infalíveis e imortais como só as máquinas podem ser. Na tentativa de fundir homem 

e técnica, colocando-a em todos os aspectos da vida, é suprimida a distinção entre sujeito e 

objeto. Os sujeitos se objetificam pela técnica e a técnica se subjetiviza em decorrência dos 

usos  dela  feitos  e  dos  valores  que  lhe  são  atribuídos.  “Sem identificar-se  com a  própria 

sociedade,  marcada  por  suas  resistências  e  sua  irracionalidade,  ele  [o  sistema  técnico]  a 

influencia em profundidade. Tudo se torna intercambiável, o social se torna abstrato” (SFEZ, 

2000, p. 113). No argumento do autor:

O  sistema  técnico  não  acarreta  nenhum  conteúdo,  não  suscita  nenhum 
sentido; entretanto, ele é fundamental, pois determina a forma unificada dos 
comportamentos  e  das  estruturas.  Ele  é  o  próprio  poder.  A  técnica  é 
utilitarista  […]  A  técnica  é  unitária;  ela  liga  as  técnicas  entre  si  e  os 
controles sociais entre si. A eletrônica, a ponta mais aguda da técnica unifica 
os  “grandes”  (grandes  países,  grandes  empresas”,  e  diferencia,  divide  os 
fragmentos pequenos (Ibidem, p. 114).

Há uma tecnicização do amor, da religião, da arte e da comunicação. Ao mesmo tempo 

em que a técnica parece converter-se em religião única113. Isso porque, por um lado, ela se 

apresenta como sistema simbólico exclusivo, que se propõe libertador ao ampliar os limites da 

vida  e  das  ações  humanas.  Por  outro,  é  alienante,  fetichizante  e  reificante,  já  que  ao  se 

identificarem com a técnica os sujeitos deixam de percebê-la como fruto do seu trabalho. 

Objetificada, a vida dos indivíduos não mais lhes pertence, ficando sob o império da técnica. 

113 Para Sfez (2000, p. 8) a técnica  é a “nova religião mundial em formação”.
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Para  Sfez  (2000,  p.  155),  McLuhan114 tem razão  ao  afirmar  que  o  meio  é  a  mensagem, 

“porque  a  técnica  é  incapaz  de  mediatizar,  de  simbolizar.  Ela  se  pretende  a  mediadora 

exclusiva. É auto-simbolizante rechaçando todas as outras simbologias, que se tornam assim 

arcaicas e inúteis”. McLuhan ao fundir meio e mensagem, já trata da “onipotência técnica das 

mensagens”  (Ibidem,  p.  98).  Isto  é,  não  importa  o  conteúdo,  mas  o  meio  pelo  qual  a 

mensagem é transmitida. Sendo as mídias tecnológicas, é a preponderância do meio sobre a 

mensagem que dá licença para que a tecnologia aja ideologicamente.

A comunicação é ainda cortada pela  raiz  por confusões generalizadas  da 
ciência e da técnica, da economia e da técnica, do social e da técnica, do 
político e da técnica. Confusão entre o sujeito e o objeto, o real e o fictício,  
entre a causa e o efeito (Ibidem, p. 115-116).

Ao fundir-se à comunicação, a técnica a neutraliza, pois meio, tecnologia e processo 

de transmissão,  ganham mais importância do que o conteúdo. A comunicação deixa de se 

preocupar em “pôr em comum” para se preocupar em “pôr sempre”, ininterruptamente, em 

todas as partes, por todas as mídias, cercando os indivíduos enquanto os fragmenta, pois nem 

sempre  favorece  a  interação  efetiva  entre  eles.  A  comunicação  se  torna  dependente  da 

máquina  e  reforça  a  soberania  das  tecnologias.  Daí  decorrem  duas  implicações  da 

comunicação  contemporânea:  primeira  é  confundi-la  com  as  mídias;  a  segunda  é  uma 

intensificação do fluxo de conteúdos comunicacionais, uma vez que a tecnologia viabiliza a 

intensidade e a velocidade da transmissão de informações. Tem-se assim o contexto de onde 

emerge a distopia da comunicação.

Com o domínio da técnica na comunicação, o conteúdo veiculado se torna secundário. 

O  que  ocorre  é  uma  espécie  de  teste  constante  das  mídias,  como  se  predominasse  na 

comunicação a função fática da linguagem, com o canal sendo sempre posto à prova, e não a 

função  referencial,  informativa,  que  lhe  é  comumente  atribuída.  Inicia-se  a  era  da 

comunicação  redundante.  As  mídias  operam  continuamente,  evoluem  e  ampliam  seu 

potencial,  mas  a  preocupação  efetiva  com  o  conteúdo  parece  diminuir:  rádio,  televisão, 

impressos e mesmo a internet repetem as temáticas agendadas. Então, ao mesmo tempo em 

que tudo é comunicação e que os fluxos comunicacionais são contínuos e onipresentes, os 

conteúdos se retraem, tornando-se pobres e repetitivos. A comunicação ocupa seu espaço de 

forma orgânica na sociedade, mas não cumpre seu potencial utópico-democrático:

114 Seguindo o argumento de McLuhan o conteúdo das mensagens é quase irrelevante na relação do meio com o 
homem ou sociedade. O que realmente interessa e é passível de análise é o meio em si, assim como suas  
implicações pessoais e sociais, resultando em novas percepções e relações (SFEZ, 2000, p. 155)
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A comunicação não existe para garantir a realidade, nem para dar satisfação 
ou satisfazer a objetividade. É um engodo, que é jovial, euforizante, e existe 
para ocultar a violência, para refazer a fachada (SFEZ, 2000, p. 124).

É com base nestas constatações e na análise das teorias da comunicação que o autor 

constrói  a  sua  crítica.  Quanto  às  teorias,  ele  as  divide,  de  modo  geral,  em  teorias  da 

comunicação  “expressiva”  e  da  comunicação  “representativa”  (Ibidem,  74-75).  Na 

comunicação  representativa  signos  e  sinais  são  destacados,  pois  neste  modelo  emissor, 

receptor  e  canal  são  analisadas  de  forma  atomizada;  daí  decorre  que  “representante”  e 

“representado”  são  claramente  contrapostos.  Embora  Sfez  não  mencione  autores,  a 

comunicação  representativa se  aproxima  das  teorias  da  comunicação  de  origem  norte-

americana115, pois nela o valor recaí sobre a cadeia midiática. Como metáfora, o autor utiliza 

a imagem da bola de bilhar. Percebe-se a comunicação como sendo formada por dois sujeitos 

isolados que eventualmente trocam conteúdos simbólicos entre si. A comunicação como bola 

de bilhar implica em introduzir a bola (mensagem) num circuito (canal) até ela atingir o alvo 

(receptor) que a reenvia. Este modelo apresenta três características: é estocástico, por suas 

ações serem pontuais e com finalidades determinadas; é atomista ao envolver dois sujeitos 

separados; e é mecanicista, pois segue a linearidade da máquina.

Diferentemente,  a  comunicação  expressiva  é  autogestionária,  direta  e  espontânea. 

Nela, o sujeito interage com o meio ambiente, influenciando-o e sendo por ele influenciado. 

Seguindo um modelo spinozista (SFEZ, 2000, p. 50), o sujeito exprime um mundo o que 

exprime. Aparece aí lógica de comunicação como processo integral, por ser impossível pensá-

la  em partes  separadas  (emissor,  canal,  mensagem,  receptor).  Desta  abordagem decorrem 

ainda três características: o monismo, que sustenta o viés epistemológico da unidade, no qual 

toda  comunicação  carece  de  um  contexto  e  considera  que  sem  ele  seu  sentido  fica 

comprometido; a circularidade, que leva invariavelmente à entropia, pois continuamente cria 

novos  contextos;  e  a  interação entre  observado  e  observador.  Tem-se  assim  um sistema 

eminentemente caótico, entrópico, em desacordo com a linearidade e a organização interna 

das utopias. Para Sfez (2000), a comunicação contemporânea é confusa, ou em suas palavras, 

“confucionante”, pois é concomitantemente autista e tautológica. Para se referir a isto, cria o 

termo tautismo,  neologismo formado pela  contração de tautologia,  o  “repito,  logo provo” 

comum aos meios  de  comunicação  e  que  se baseia  no “penso logo existo”  cartesiano,  e 

115 Mais especificamente nos referimos aqui aos estudos em comunicação que tiveram origem com o trabalho de 
Shannon e Weaver Mathematical Theory of Communication (1949). 
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autismo, que indica um sistema de comunicação de sujeitos surdo-mudos, isolados uns dos 

outros, quase autistas.  

Chama-se tautologia toda proposição idêntica cujo sujeito e cujo predicado 
são  um único  e  mesmo  conceito;  ou  ainda,  segundo  Wittgenstrein,  toda 
proposição complexa que permanece verdadeira em virtude apenas de sua 
forma,  qualquer  que  seja  o  valor  de  verdade  das  proposições  que  a 
compõem. O tautismo é um autismo tautológico (Ibidem, p. 78).

O tautismo aponta para aquilo que existe, não porque se pode provar empiricamente, 

mas porque se torna real pelo artifício da repetição contínua. Afirmo ser verdade e a verdade é 

criada.  O que,  de certa  forma,  reverbera a noção de Lippman de que os fatos devem ser 

atestados por especialistas, para se constituírem como verdadeiros. A mera veiculação não é 

suficiente para que isso aconteça. Em síntese, o tautismo é:

Ponto extremo em que não restaria nada a dizer, a comunicar ao outro, não 
mais  do  que  ouvir  como  “real”,  permanecendo  apenas  a  mera  repetição 
artificial de um si que se desrealizou a ponto de confundir-se com seu duplo. 
E se não se trata de um autismo no sentido clínico do termo, trata-se pelo 
menos disto: de um tautismo, de um encerramento solipsista, sem outra saída 
que  não  passar  a  confiar  no deus  “computacional”  e  na religião  de  uma 
comunicação vazia (Ibidem).

O tautismo indica a confusão entre o real e aquilo que foi dito pelas mídias, pois toma-

se  o  que  é  dito,  representação  do  real,  como  real  de  fato.  Confunde-se  representante  e 

representado. Organizam-se se as realidades de segundo grau, constituídas pelos emissores, 

ou as de terceiro, formadas pelos receptores, como realidades de primeiro grau, em que estão 

os  dados brutos  sobre os  quais  as  diferentes  representações  são construídas.  Evidencia-se 

certo domínio totalizante das mídias sobre a construção do real: o que existe, não existe se não 

através  dos  meios  de  comunicação.  Para  Sfez,  “é  justamente  aí  que  a  origem epistêmica 

esfuma-se e o tautismo torna-se a forma da forma simbólica da comunicação” (Ibidem, p. 13). 

Trata-se de um de jogo de espelhos. Crê-se que é possível exprimir o mundo das máquinas na 

sua  integralidade,  uma  vez  que  as  criamos  e  as  controlamos,  mas  na  verdade  estas  se 

exprimem por si. 

Creio exprimir o mundo, esse mundo de máquinas que me representam e 
que,  na  verdade,  se  exprimem  em  meu  lugar.  Circularidade  e  inversão: 
aproprio-me das cenografias televisivas como se fossem minhas.  Tenho a 
ilusão de estar ali, de ser aquilo, quando não há senão cortes e escolhas que 
antecedem o meu olhar.  Chego ao ponto de emprestar  à máquina social, 
televisiva ou informática, minhas próprias faculdades. Tendo-as delegado a 
essa máquina, recebo-as de volta como se a sua origem se situasse em um 
outro  lugar,  num  céu  tecnológico.  Um  pouco  ao  modo  do  retorno 
feuerbachiano, em que Deus, criado pelo homem, se impõe a ele como seu 
produtor.  (Ibidem, p. 76).
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Meio, mensagem e público se confundem. Os sujeitos abrem mão do concreto, do seu 

cotidiano, para se fiarem às realidades midiáticas. Não importa o que dizem os media, importa 

apenas que dizem interruptamente e tautisticamente, promovendo um autofechamento no qual 

comunicar pensamentos deixa de ser importante,  assim como “pôr em comum” ou “pôr o 

outro a parte”. A única satisfação que esta comunicação proporciona é a ilusão de se estar 

constantemente conectado, integrando os fluxos. Trata-se não apenas de comunicar, mas de 

pertencer,  de  participar  e  de  se  ter  a  ilusão  contínua  da  informação,  ainda  que  esta  seja 

tautista. Em termos práticos:

O que dizer, na vida prática, da situação da criança americana que fica diante 
da televisão ligada por sete horas e que, ao mesmo tempo, telefona cinco 
horas por dia e dedilha seu computador durante um bom tempo? Ela faz seus 
deveres só ou com os amigos ao telefone, ou usando o computador, olhando 
sem ver, ouvindo sem escutar a televisão (Ibidem, p. 78).

A  repetição  de  informações  pelos  meios  de  comunicação  as  legitima  enquanto 

verdades.  Uma  informação  é  imediatamente  considerada  válida  porque  apareceu  em  um 

jornal, no rádio ou na televisão, de modo que os meios e a confiabilidade que proporcionam 

se  confundem  com  a  informação.  A  midiatização  das  experiências  cotidianas  afasta  os 

indivíduos entre si a cada instante ao mesmo tempo que constitui uma amálgama social geral 

por  permitir  unificação  ideológica  através  da  exposição  tautística  na  mídia  e  dos  fluxos 

comunicacionais  ininterruptos (Ibidem, p. 102). Trata-se organizar nulidades em slogans e 

apoiar-se em aforismos repetidos infinitamente. A grande pergunta que se coloca é: que tipo 

de comunicação é essa que rechaça a possibilidade democrática que contém em seu gérmen e 

que vive da repetição brutalizante? Como extensão, cabe questionar quais os motivos desta 

comunicação. A resposta parece estar no tipo de poder e nos interesses que a dominam e 

orientam  num  determinado  contexto  e  no  valor  atribuído  aos  meios,  às  máquinas  que 

comunicam, e não à comunicação em si em termos de conteúdo. 

A tecnologia de transmissão se converte em algo tão importante quanto a mensagem. 

É impossível – e, por vezes, indesejável – escapar de máquinas,  equipamentos ou simples 

modos de fazer. De fato, a comunicação contemporânea se submete à tecnologia. Cria-se com 

esta  inversão  uma  dependência  total  das  máquinas  de  comunicar,  tecnologias  que 

utopicamente  aparecem  como  autônomas  e  cujo  funcionamento  independe  de  qualquer 

conteúdo.  Tomando-se a  internet  novamente  como exemplo,  nota-se tal  processo.  A rede 

mundial de computadores é tida como redentora da comunicação por permitir a livre troca de 
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informações. Porém, a mera conectividade não é capaz de promover democracia, pois esta se 

vincula à qualidade dos conteúdos que circulam. Imaginar que uma tecnologia pode por si só 

incrementar  a  comunicação  é  insistir  na  racionalidade  técnica  apontada  como  falível  por 

Adorno e Horkheimer (2006). 

A  crítica  à  utopia  da  comunicação  recaí  sobre  dois  pontos  específicos:  (1) 

tecnologização em massa do cotidiano e, em decorrência disto, (2) a comunicação também se 

torna  tecnológica,  a  ponto  de  meio  e  mensagem  serem confundidos.  Cria-se  assim  uma 

espécie de dependência da máquina, uma fantasia na qual elas são soberanas e infalíveis. A 

confiança é, em última instância, apoiada não nas máquinas em si, mas na razão que a rege. 

“Um verdadeiro poder da razão vem à luz:  o  homo faber criador,  inventor,  fabricante  de 

modelos, é proposto qual prometeu diante do caos do mundo que sua atividade organiza” 

(SFEZ,  2000,  p.147).  Desde  os  tempos  da  Revolução  Industrial  é  propagandeado  que  as 

máquinas têm a função de livrar a humanidade do domínio do trabalho. Todavia, ao invés 

operarem para deixar os indivíduos livres, como soberanas, as máquinas determinam o ritmo 

da existência humana. Cremos ser independentes da máquina, mas não conseguimos negar a 

estreiteza  das  relações  que  estabelecemos  com  elas:  dorme-se  e  come-se  ao  lado  do 

computador, por exemplo, esta é a sina do Homo communicans. A utopia da tecnologia – a 

criação de um mundo perfeito, pacífico, onde a vida humana é prolongada ao máximo, tudo 

possibilitado pela máquina – deu lugar à distopia do controle da técnica sobre o homem. Ao 

defender utopias, a ciência assume características quase ficcionais. 

Entendamo-nos: não numa ficção que sugira pela construção imaginária um 
mundo novo e que se mova livremente na riqueza de signos interpretáveis, 
deixando a analogia cumprir sua função, mas no tipo de ficção experimental 
que  tende  a  conhecer  mediante  provas,  que  se  arma  de  referências  e 
desenvolve,  a  partir  de  experiências  ilusórias,  uma  bateria  de  noções 
apresentadas  como científicas.  Nada mais  perturbador do que o misto  de 
deduções rigorosas baseadas num terreno fictício: alguns se servem desse 
procedimento para nos sugerir o absurdo. É o campo das utopias negativas, a 
lógica impecável do absurdo: um tipo de ficção científica que se apresenta a 
si  mesma  como  ficção.  Mas  como  ciência  cognitiva,  não  se  trata  de 
literatura. Ela não se vê a si mesma como fantasia, mas como ciência. Ela 
não nos conclama a sonhar, mas nos apresenta o que considera verdadeiro 
(SFEZ, 2000, p. 291-292).

A  racionalidade  excessiva  da  ciência  formula  utopias,  sem  que  suas  eventuais 

características distópicas sejam notadas. Sfez defende que as ficções não devem ser ignoradas, 

pois são “o canal simbólico, aparelho de captação do imaginário da sociedade Frankenstein, 

tautística”  (Ibidem,  p.  308).  A  mídia  integra  este  imaginário,  pois,  embora  opere  sob  o 
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argumento  da  liberdade116,  funciona  de  forma  totalizante,  já  que  repete  tautisticamente 

mensagens uniformizantes. Com a especialização e a massificação, o conflito desaparece em 

nome  da  placidez  da  máquina,  no  que  o  autor  chama  de  “pensamento  comportado”  ou 

“neutralidade policiada” (Ibidem, p. 14). Pode-se dizer aquilo que se quer e agir como se quer 

desde que isto esteja de acordo com o a pretensa neutralidade da máquina. O autor (Ibidem, p. 

218)  enfatiza  que  a  insistência  na  tecnologia  como  redentora  tem  ares  milenaristas.  A 

tecnologia  aparece  ora como benesse,  ora como ameaça.  Num mundo de máquinas,  cabe 

realmente à comunicação salvar os homens? Ela conseguirá este feito?

É utopia crer que a decisão meramente técnica é solução para a entropia. Destituída de 

valores humanos a técnica se brutaliza, pervertendo, de modo distópico, as noções de humano. 

Assim,  se a comunicação é fundamentada na técnica,  ela utilizará a própria técnica como 

referência.  Consequentemente,  o  elemento  humano  é  negligenciado  nos  processos 

comunicacionais. Embora não trate desta questão, Sfez lembra que “a estrutura maligna de 

tautismo” (SFEZ, 2000, p. 242) deve ser considerada nos novos estudos de comunicação. 

Nunca se comunicou tanto e com tanta intensidade quanto na nossa sociedade que, por ser 

tautista,  não  sabe  efetivamente  comunicar.  Esta  percepção  e  as  primeiras  análises  da 

corrupção das sociedades pela técnica partem a Escola de Frankfurt. Enquanto muitos se atêm 

à  perspectiva  utópica  originada  nos  estudos  de  Chicago  de  que  a  comunicação 

contemporânea, contínua e via redes, pode contribuir com o futuro da humanidade, poucos 

pensam no Frankenstein tecnológico que ronda continuamente a comunicação.

Para Sfez (Ibidem, p. 19-21), é justamente porque o Frankenstein tecnológico ameaça, 

que  as  defesas  contra  ele  não  podem  ser  situadas  na  comunicação.  Atualmente,  ou  a 

comunicação é tecnológica ou não existe, pois a tecnologia não se encontra apenas na técnica, 

mas  no  discurso  (logos)  sobre  a  técnica  que  permeia  quaisquer  atividades  humanas.  Ao 

invadir até os menores arranjos da vida cotidiana e exercer a função de elemento agregador 

em sociedades estilhaçadas, a técnica se apresenta como “discurso superior” (Ibidem, p. 22), 

consagrado pelo homem, que faz dela um filtro para suas representações e visões de mundo. É 

justamente aí que a técnica se impõe enquanto ideologia dominante colocando em cheque a 

eficácia  real  da  comunicação  na  vida  social.  Ainda  conforme  Sfez  (Ibidem,  p.  15-16)  a 

comunicação pode ser considerada por três ângulos:

116  Em termos gerais trata-se de: livre mercado, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e democracia.
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1º)  Enquanto  prática:  nasce  nas  sociedades  de  memória  curta,  substituindo  as 

lembranças coletivas diacrônicas por cadeias de ligação horizontais sincrônicas no  melting-

pot dos intergrupos.

2º) Enquanto ideologia:  trata-se de uma cômoda “ideologia sem vítimas” (Ibidem), 

que vem substituir as mortíferas ideologias da Segunda Guerra Mundial.

3º) Enquanto episteme: toma o lugar de muitos dispositivos em numerosas disciplinas 

e contribui para lançar nova luz sobre algumas hipóteses fundadoras . 

No que diz respeito a esses três aspectos, prática, ideologia e episteme, a comunicação 

é eficaz e também passível de críticas. Panaceia para humanidade, ela é fruto da confusão de 

valores e das fragmentações impostas pelos dilemas que a tecnologia apresenta e, por isso 

mesmo, é cheia de contradições e possibilidades. Não seria possível descartar completamente 

a utopia da comunicação, nem tampouco enaltecê-la apenas, mas lembrar que aquilo que se 

entende como comunicação na contemporaneidade não deve ser tomado como totalidade, nem 

como algo totalizante, mas sim por suas fissuras, que revelam a dialética que integra o próprio 

conceito.  Utopia  e  distopia  da  comunicação  caminham  juntas.  A  distopia  aparece  nas 

imperfeições do modelo utópico. É por estar junto à utopia, por ser uma alternativa a ela e 

concomitantemente seu oposto que a distopia da comunicação merece ser analisada.

4.2 Utopia e distopia como modelos de comunicação

De  acordo  com  as  características  mencionadas  pode-se  relacionar  a  comunicação 

democrática com a utopia e o seu oposto, a comunicação não-democrática ou totalitária, com 

a distopia. Esta oposição radical entre os modelos117 tem aqui uma função didática para que 

seja  possível  atribuir  a  cada  um deles  características  específicas.  Na prática,  os  modelos 

podem ser híbridos e multifacetados, explicitando a dialética inerente a eles. Isto é, assim 

como na comunicação totalitária há brechas (ainda que não-oficiais) para a manifestação dos 

117 Por modelo entende-se um construto teórico que comporta e serve para explicar teoricamente os sistemas 
aqui  analisados.  Para  operarem  efetivamente  como  categorias  metodológicas,  os  modelos  estabelecidos 
reproduzem  a  realidade  perceptível  em termos  bastante  genéricos,  partindo  do  pressuposto  que  não  há 
interferências externas nos sistemas em questão, nem a influência dos afetos dos sujeitos. Sua construção é 
realizada pela aglutinação de diversas características dos objetos e mediante a organização de fenômenos e 
dados, formando um quadro homogêneo que possibilita o estudo do que denominamos de utopias e distopias  
da comunicação.
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sujeitos, existe na comunicação democrática certo controle (mesmo que sutil)118. Porém, os 

regimes democráticos ou totalitários são tratados de forma antagônica,  ressaltando-se suas 

especificidades e não as possíveis congruências. Fazê-lo resulta em construções meramente 

teóricas  que  não  necessariamente  correspondem  à  realidade,  mas  que  possibilitam 

categorizações  e  análises.  Quando  se  afirma  taxativamente  que  a  comunicação  ocidental 

contemporânea  é  democrática,  diz-se  na  realidade:  “aquilo  que  é  percebido  como 

comunicação ocidental contemporânea tem características predominantemente democráticas”. 

Ou seja,  a  democracia  é o que se percebe de determinado sistema em dado momento.  O 

mesmo é valido para a comunicação totalitária. A simples organização em modelos esconde 

um caráter fortemente ideológico: ou toma-se partido de um tipo de comunicação ou de outro, 

pois, ao serem observados separadamente,  seus antagonismos parecem irreconciliáveis.  Os 

modelos  de  comunicação  democrático  e  totalitário,  por  se  situarem  em  extremos, 

personificam  respectivamente  utopia  e  distopia  da  comunicação.  Ou  seja,  um  tipo  de 

comunicação que contribui com a democracia e com os direitos do homem e outro em que a 

comunicação, ou a sua ausência, contribui para aprisionar os indivíduos nas tiranias.

Os modelos democrático e totalitário nascem dos anseios e temores da sociedade, mais 

especificamente dos setores que lidam diretamente com a comunicação. A visão democrática 

pressupõe que desfeita  a União Soviética,  último baluarte  não-democrático do ocidente,  a 

comunicação caminha – processo acelerado com o advento da internet  – para integrar  os 

povos  e  fortalecer  a  democracia.  Isto  se  dará  globalmente,  por  permitir  que  “verdades” 

circulem em todo o mundo, por viabilizar a expressão de pensamento e o livre debate. No 

ocidente, a comunicação totalitária é um fantasma do que foram os regimes nazi-fascista, o 

populismo, as ditaduras sul-americanas e o regime soviético. A discussão sobre este tipo de 

comunicação é trazida para a contemporaneidade apenas pela postura de países como a China, 

das ditaduras africanas ou árabes. Acredita-se que a tendência é caminharmos para um futuro 

em que “liberdade, igualdade e fraternidade” serão praticadas integralmente e as diferenças 

deixarão de existir. A comunicação teria uma participação gloriosa neste processo, mediando 

as relações humanas em todos os níveis. Julga-se que o totalitarismo e a tirania não mais 

ameaçam o mundo ocidental e que subsistem de forma residual em regimes já ultrapassados, o 

que corresponde a uma visão pós-colonialista na qual se crê que certas localidades (América 

118 A este respeito Althusser (1985 p. 35) afirma que mesmo a democracia é uma fachada para que as classes  
dominantes exerçam seu poder hegemônico. Para ele, a democracia política realizará, para manter o status 
quo vigente, uma sutil dominação cotidiana no que Lênin chama, depois de Marx, de ditadura da burguesia.  
Trata-se de uma visão bastante radical, porém que evoca o potencial de controle autoritário nas democracias.
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do Norte e Europa Ocidental) são mais evoluídas do que outras (países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento). Tal antagonismo parece menos nítido na medida em que o capitalismo 

da  China  se  amplia,  por  exemplo.  Assim,  enquanto  o  país  é  criticado  pelas  agências 

humanitárias por seus aspectos ditatoriais, é festejado por seu desenvolvimento e por ser um 

dos motores da economia mundial.

Modelos de comunicação são apenas idealizações de sistemas reais; generalizam-se 

determinadas características sob tais termos. Daí o empréstimo da literatura dos conceitos de 

utopia e distopia para nomeá-los. Por utópicas  denominam-se as sociedades harmônicas  e 

estáveis, nas quais a felicidade e a paz de seus membros são perenes. Além de se situar num 

não-lugar,  a  utopia  pode ser  a-histórica.  Isto  significa  que  ela  acontece  tanto  no passado 

quanto no futuro, elegidos como fuga do momento presente. No caso da comunicação utópica, 

sabemos  que  ela  não  se  dá  no  passado,  porque  os  sistemas  anteriores  tendiam  para  o 

totalitarismo, nem no presente, pois mesmo democrática a comunicação apenas caminha para 

a perfeição utópica, mas no futuro, quando todos os cidadãos tiverem acesso à informação. 

Trata-se desta questão como se a evolução dos sistemas de comunicação fosse inexorável e 

partindo-se  da  crença  geral  que  as  práticas  atuais  podem  estabelecer  os  parâmetros  de 

democracia no futuro. 

O ponto em comum entre  utopias  literárias  e  utopias  da comunicação é  a aura de 

profilaxia, limpeza e expurgo, como se de fato fosse possível remover as práticas nocivas das 

sociedades. Pouco objetivo, o projeto utópico é ameaçado pelas singularidades dos sujeitos, 

que a vida social não é capaz de anular senão pelo uso da força bruta. Rousseau (1980) afirma 

que, para evitar a guerra de todos contra todos, os homens abdicam de alguns de seus direitos 

em prol de outros, o que não significa sob nenhuma hipótese que haja a abdicação total dos 

direitos  naturais.  É  justamente  nesta  questão  que  o  enlevo  utópico  apresenta  sua  maior 

fragilidade: como efetivar a democracia na comunicação, considerando que esta implica em 

poder e que os homens se atêm prioritariamente aos seus interesses particulares? Ou, como 

efetivar  a  democracia  da  comunicação  no  capitalismo,  considerando  que  o  desejo  de 

democratizar  meios  e  informações  está  submetido  à  lógica do capital?  Tais  problemas  às 

vezes passam despercebidos diante da crença cega na utopia. A resposta para estas questões 

costuma  ser  simplesmente  “por  meio  da  técnica”  ou,  de  modo  mais  elaborado,  “com  a 

democratização das tecnologias informacionais”. De fato, a tecnologia mais barata e acessível 

facilitaria a comunicação de todos com todos, fomentando a democracia. Porém, ela também 

pode conduzir ao totalitarismo ao permitir que se exerça um maior controle sobre os sujeitos. 
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O início do século XXI tem mostrado que, ao contrário do que se acreditava no início do 

século anterior, a tecnologia não é capaz de solucionar sozinha os problemas da humanidade. 

Pelo contrário, ela pode agravá-los. Por isso, a utopia tecnológica se apresenta também como 

distopia, possibilidade de aniquilação da humanidade e de controle. Conceitualmente distopia 

é o contrario da utopia, desconstrução da vida em sociedade conforme a concebemos. 

A anti-utopia é formada pela utopia, alimenta-se dela como um parasita. Se a 
utopia é o original, a anti-utopia a cópia – só que, sempre colorida de preto 
[…]  Ela  evocará  o  lado  negro  da  espécie  humana  como  o  seu  lado 
preponderante.  Os homens  são criaturas  caídas e pecaminosas  (KUMAR, 
1987).

É na distopia que a tensão constante da ameaça do homem sobre o homem se torna 

real.  Neste  contexto,  a  liberdade  é  cerceada  e  diferentes  formas  de  comunicação  são 

absolutamente controladas ou proibidas. O plano da distopia parece ser realizável – e neste 

ponto tanto quanto o da utopia – por ser formulado pela radicalização dos dados fornecidos 

pelo real. Contudo, enquanto as utopias da comunicação nunca se realizaram completamente, 

projetando-se para o futuro, as distopias já aconteceram de maneiras distintas e com várias 

intensidades entre as décadas de 1930 e 1980. Disto decorrem duas implicações. A primeira é 

a crença dos que defendem a comunicação democrática de que a humanidade não é capaz de 

repetir os mesmos erros e retornar – considerando uma visão evolucionista das civilizações – 

a  um  estágio  anterior,  à  época  dos  regimes  totalitários.  Parte-se  do  pressuposto  que  os 

processos  comunicacionais  evoluem  continuamente,  disseminando-se  e  criando  raízes  no 

corpo social, o que serviria de blindagem contra quaisquer intentonas totalitárias. A segunda 

implicação é pessimista e defende que o totalitarismo deve ser continuamente analisado, pois 

embora não esteja na iminência de reaparecer, seu fantasma ronda a humanidade justamente 

por ser o desejo de poder uma característica inata aos indivíduos. 

Não  se  trata  de  acreditar  que  as  sociedades  estão  podres  ou  que  os  homens  são 

naturalmente maus, mas de perceber que, pelo menos frente ao contexto atual, a utopia parece 

ainda distante e que crises no modelo estabelecido podem acontecer a qualquer momento por 

conta  da  fragilidade  das  próprias  instituições  democráticas.  Se a  utopia  descreve  como o 

mundo  deveria  ser,  a  distopia  nasce  de  um pessimismo  histórico.  A  utopia  tem ainda  a 

peculiaridade de apelar para a razão e para a moral do homem, libertando-o das trevas que o 

faziam cativo. Já a distopia questiona se é possível apelar para a razão e para a moral e se 

coloca em posição defensiva diante de tal crença. Na dúvida, diriam os que temem a distopia, 

é  melhor  se  preparar  para  combater  o  totalitarismo  do  que  se  fiar  ingenuamente  na 
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democracia. Este ponto de vista leva a refletir sobre como o entusiasmo com o progresso cega 

os indivíduos para as ameaças que este mesmo progresso apresenta. 

Utopia e distopia são contingenciais, características inerentes ao contexto ideológico 

no qual os sistemas de comunicação estão inseridos. Em si, as mídias são neutras e cabe 

àqueles  que  as  operam  defender  este  ou  aquele  ponto  de  vista  de  acordo  com  as  suas 

inclinações.  Como  decorrência,  não  se  pode  dizer  que  no  futuro  a  comunicação  será 

necessariamente uma coisa ou outra, isto dependerá de fatores sócio-políticos exteriores a ela. 

No entanto, há uma tendência para a democratização dos conteúdos veiculados e do acesso à 

informação, o que leva muitos pensadores de comunicação à euforia. Todavia nenhuma mídia 

é capaz de sustentar sozinha a democracia. Para que o futuro utópico democrático se efetive é 

necessário que o sistema representativo como um todo amadureça.  Paradigmas utópicos e 

distópicos são criados ou resgatados mais por sua capacidade de proporem análises sobre a 

realidade do que simplesmente por suas características de otimismo ou pessimismo. Assim 

utopias e distopias acionam o imaginário sobre o futuro com base em elementos do presente, 

funcionando como crítica e reflexão do momento atual.
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5 IDEOLOGIA, COMUNICAÇÃO E PODER

Se o leão tivesse consciência, sua raiva do antílope que ele quer comer seria 
ideologia (ADORNO apud EAGLETON, 1996, p. 201).

O termo  ideologia  recebe  ao  longo  do  tempo  sentidos  e  conotações  diversas.  De 

“ciência das ideias” como proposto por De Tracy119, ideologia passa a significar o vazio de 

determinadas ideias ou as ideias da classe dominante, conforme a crítica marxista120. Com 

Marx o conceito ganha um lugar central nas ciências sociais. Na tentativa de se elaborar uma 

concepção de ideologia fora da tradição marxista, ela aparece no pensamento de Mannheim 

como  algo  negativo,  contrapondo-se  à  utopia.  Thompson  (1995b)  alerta  que  a  noção  de 

ideologia  não  aparece  uniformemente  nos  escritos  marxistas,  mas  de  formas  distintas  de 

acordo com o contexto  em que é  apresentada.  Mesmo Marx a  utiliza  de  maneira  fluída, 

conforme seus interesses, contudo a divisão social do trabalho e a ênfase na superestrutura121 

são fundamentais para a compreensão de ideologia no marxismo. Ao criticar a visão marxista 

de  ideologia,  Althusser  (1985)  enfatiza  a  categoria  sujeito.  Para  o  autor,  toda  ideologia 

funciona através do sujeito e é somente nela que o sujeito existe. Daí a aplicação do conceito 

de interpelação122. A sociedade reconhece os sujeitos, como se eles fossem chamados pelo 

nome, identificando-os a si e aos grupos. Com a interpelação, mascara-se a irrelevância do 

sujeito para que ele seja capaz de ocupar seu papel na sociedade. A coerência deste, ainda que 

ilusória e provisória, seria atribuída pela ideologia.

Mais do que impor ideologias manifestas, cabe às classes dominantes, para manter-se 

como tal, transmiti-las e disseminá-las simbolicamente no cotidiano. A dominação deve ser 

velada  e  mascarada  com  ares  de  compreensão  e  consentimento  para  que  opere 

adequadamente.  Neste  ponto,  a  racionalidade  técnico-científica,  aparece  como ideologia  e 

como justificativa ideológica. O que pode ser racionalmente explicado é o que deve ser feito. 

Em adição,  estando a  racionalidade  (em função da técnica)  em toda  parte,  sua ideologia 

119 O  iluminista  Francês  Destutt  de Tracy introduz o termo ideologia  no século XVIII.  Segundo Thompson 
(1995b, p. 43), desde então  “tornou-se uma arma numa batalha política travada no terreno da linguagem”.

120 A noção de ideologia como conjunto de ideias da classe dominante reverbera nos conceitos de hegemonia de  
Gramsci e de Aparelhos Ideológicos de Estado de Althusser. 

121 Em  A ideologia alemã  (1846), como crítica aos jovens hegelianos, a ideologia é apresentada como “uma 
doutrina  teórica  e  uma  atividade  que  olha  erroneamente  ideias  como autônomas  e  eficazes  e  que  não 
consegue compreender as condições reais de produção e as características da vida sócio-históricas” (MARX; 
ENGELS apud THOMPSON, 1995b, p. 50). 

122 Althusser empresta o conceito de interpelação de Lacan.  Na visão de ambos, somos sempre interpelados 
pelas ideologias que nos utilizam como seus atores
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também  está.  Pêcheux  (1996,  p.  144)  concorda  que  as  ideologias  se  disseminam com a 

reprodução/transformação das relações de produção. Segundo o autor, estas relações ocorrem 

no complexo dos Aparelhos Ideológicos de Estado contidos numa dada formação social. O 

predomínio de uma ideologia se dá porque a reprodução das condições de produção é mais 

eficaz do que sua transformação. Não existe prática, a não ser através de uma ideologia e por 

meio dela, e nem existe ideologia, exceto pelo sujeito e para os sujeitos (Ibidem, p. 147); daí a 

importância do discurso e da comunicação. A comunicação é racional em seus sistemas e 

mídias, o que a torna ideológica. É também suporte para a linguagem e para os símbolos que 

materializam  as  ideologias  circulantes  em  determinada  sociedade.  Por  meio  de  ambas  – 

tecnologia e linguagem – as ideologias se espalham nos tecidos sociais  e são introjetadas 

pelos indivíduos que passam a normatizá-las e adotá-las como suas.

Os Aparelhos Ideológicos são utilizados pelo Estado para garantir a reprodução das 

relações  de  produção  através  da  disseminação  contínua  da  ideologia  dominante  ou  das 

“diferentes ideologias, religiosas, moral, jurídica, política, etc.” (ALTHUSSER, Ibidem, 1985, 

p.  26)  que  integram,  juntamente  com  o  nível  jurídico-político,  a  superestrutura  de  uma 

sociedade. Para explicar esta noção, recorre-se à metáfora do edifício. Numa construção, os 

andares superiores (superestrutura) não se mantêm se não forem assentados sobre sua base 

(infraestrutura).  Todavia,  existe  uma “autonomia  relativa”  da  superestrutura  em relação  à 

base, assim como uma “ação de retorno” da superestrutura sobre a base (Ibidem, p. 27), pois a 

produção material exige uma estrutura ideológica que a retroalimente. Embora Althusser trate 

da comunicação como Aparelho Ideológico,  referindo-se a sua possibilidade de servir  aos 

interesses dominantes e situar os indivíduos na cadeia produtiva, cabe a Adorno e Horkheimer 

(1985) explicitarem esta relação. Para eles, a Indústria Cultural exerce o papel de transmissora 

das ideologias dominantes. A técnica a que os homens se submetem é brutalizante e os torna 

cativos do sistema produtivo, o que diminui a capacidade de mobilização e a consciência das 

massas, por um lado, e impede a formação de indivíduos autônomos e capazes de decidir 

conscientemente,  por  outro.  Neste  sentido,  o  próprio  lazer  proporcionado  pela  Indústria 

Cultural seria uma forma de mecanizar os sujeitos, pois ocupa o tênue espaço entre a pausa e 

o retorno ao trabalho em que não caberia quaisquer reflexões, mas apenas formas de distração 

e entretenimento que permitam a volta regular às atividades produtivas.

Pelas  leituras  de  Althusser,  Gramsci  e  Adorno  e  Horkheimer,  apreende-se  que  a 

comunicação é parceira do poder estatal. Os meios de comunicação hegemônicos corroboram 

com  a  ideologia  do  Estado,  compartilham-na  e  a  disseminam.  A  comunicação  ou  a 
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informação como Aparelho Ideológico inclui imprensa,  rádio,  televisão e quaisquer outras 

instituições  públicas  ou privadas  cuja função é  inocular  e disseminar ideologias  no corpo 

social.  O Aparelho Ideológico  da informação funcionaria  levando a “todos os ‘cidadãos’, 

doses  quotidianas  de  nacionalismo,  chauvinismo,  liberalismo,  moralismo,  etc” 

(ALTHUSSER,  1985,  p.  63)  e  recheando-os  da  ideologia  que  convém  ao  papel  que  os 

indivíduos devem desempenhar na sociedade de classes. Além das ideologias, estes aparelhos 

atuam utilizando formas de repressão simbólica. Exclusões, seleções e censura de elementos 

informativos realizadas no processo comunicacional são exemplos desta repressão. Os meios 

de comunicação de massa permitem que determinados  conteúdos ideológicos  tenham,  em 

detrimento de outros, o maior alcance possível, atingindo os sujeitos em situações distintas e 

permitindo que adquiram características homogêneas.

A mídia de massas se configura como transmissora em larga escala  das ideologias 

dominantes.  Nas  entrelinhas  das  notícias  e  mesmo  nos  mais  inofensivos programas  de 

entretenimento estão expressas, às vezes em doses homeopáticas, outras escandalosamente, as 

formas  de  pensamento  hegemônico.  Olhando  mais  atentamente  o  caso  dos  jornais,  Marx 

(1980,  p.  44)  nota,  já  em 1842,  que mesmo onde não havia  censura  institucionalizada  o 

“jornalismo  como negócio”  representava  uma ameaça  à  liberdade  de  imprensa  devido às 

imposições e restrições dos proprietários dos meios. Mesmo não havendo controle direto da 

comunicação pelo governo,  a ditadura  do capital  prevaleceria,  reproduzindo os  conteúdos 

simbólicos da classe dominante sob a carapuça da liberdade. Aqueles que mantêm o controle 

dos meios de produção usarão os Aparelhos Ideológicos para transmitir as ideias que tenham 

interesse de reproduzir e perpetuar. As ideologias da classe dominante integram uma rede de 

representações,  regras,  valores  e  imagens  que  sustentam  o  que  compreendemos  como 

realidade.  Tal rede determina os limites de ação dos indivíduos, moldando pensamentos e 

condutas,  conforme  postulado  por  Althusser  ao  mencionar  a  transmissão  dos  valores 

dominantes.  Embora  forneça  conforto e  favoreça  a  vida em sociedade,  a  rede  de valores 

construída, neste caso, pelas mídias oculta as contradições da vida social.

Por definirem certo e errado, as ideias propagadas pela classe dominante estruturam 

padrões de comportamento, limitando o espaço dos desejos e ambições pessoais e definindo 

possível  e  impossível  dentro  do  que  é  considerado  socialmente  aceitável.  A  partir  da 

disseminação  e  assimilação  das  ideologias  da  classe  dominante,  acontece  o  processo  de 

condicionamento,  possível  apenas  pela  introjeção  efetiva  dos  sistemas  simbólicos.  A 

comunicação de massa se destaca como ferramenta de transmissão de tais sistemas. Trata-se 
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de moldar  os  sujeitos  por aquilo  que eles  apreendem como realidade  e  como padrões  de 

comportamento  através  da  mídia.  Isto  viabiliza  a  manutenção  do  poder,  passando  as 

ideologias  de  uma  classe  a  ser  incorporadas  pelas  demais,  assumindo  um  caráter  de 

normalidade e normatividade. A disputa política implica em disputa ideológica que é travada 

recorrentemente  no  âmbito  da  comunicação.  Por  diferentes  subterfúgios,  as  classes 

dominantes  controlam  os  meios  de  comunicação,  assim  as  informações  divulgadas 

correspondem aos seus interesses e busca-se disseminar apenas aquilo que contribui para a 

manutenção do status quo destas classes.

No  sentido  weberiano  racionalização  significa  submissão  a  padrões  de  decisão 

racional. Habermas (1983, p. 313) comenta que a racionalização da sociedade se relaciona à 

institucionalização do progresso científico e técnico, especialmente na medida em que estes 

avançam sobre as instituições sociais,  integrando-as, transformando-as e fazendo com que 

ideias  e  crenças  anteriormente  estabelecidas  desmoronem.  O  mecanismo  de  dominação 

descrito  por  Habermas  é  ao  mesmo  tempo  simples  e  sofisticado:  a  racionalização  das 

condições  de vida implica  em institucionalização e,  por conseguinte,  na extensão do agir 

racional-com-respeito-a  fins  por  toda  sociedade.  Uma  vez  que  se  baseia  na  técnica  e  na 

ciência,  a  racionalidade  dispensa  explicações  políticas,  já  que  estas  estão  na  sua  própria 

finalidade  que é  a instrumentalização das atividades  humanas.  Os sistemas  de dominação 

construídos em torno da técnica camuflam suas ideologias. O fato da ideologia aparecer como 

conteúdo subliminar  à  dominação pela  técnica  não significa sua ausência.  Marcuse (apud 

HABERMAS, 1983, p. 314) argumenta que o próprio conceito de razão técnica de Weber é 

uma forma de ideologia, assim como a técnica em si. Segundo Habermas, Marcuse defende 

tal  argumento  desde  1967,  quando  indica  que  a  dominação  nas  sociedades  capitalistas 

modernas tende a perder seu caráter explorador e opressivo e a se tornar mais racional, sem 

que deixe de haver dominação ideológica, agora vinculada diretamente à técnica. 

A racionalidade da dominação se mede por um sistema que pode se dar á 
liberdade de fazer do crescimento das forças produtivas ligadas ao progresso 
técnico-científico o fundamento de sua legitimação, embora, por outro lado, 
o nível das forças produtivas designe justamente também o potencial que, 
tomado  como  medida,  faz  com  que  as  privações  e  ônus  impostos  aos 
indivíduos  pareçam  cada  vez  mais  desnecessários  e  irracionais 
(HABERMAS, 1983, p. 314).

A técnica, enquanto ideologia, torna a repressão ainda mais desnecessária, já que os 

indivíduos estão submetidos ao imenso aparato de produção, pela desprivatização do tempo 

livre  e  generalização  racionalidade.  Uma  vez  que  o  agir  racional-com-respeito-a  fins é 
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justificado com a crescente produtividade, domínio da natureza e ganhos de conforto na vida 

dos sujeitos, a dominação pela técnica é normalizada, pois se autojustifica e é introjetada, 

sendo as perdas que provoca à liberdade compensadas pelos benefícios que oferece. Não há 

uma tensão aparente  de suas  contradições,  mas  em oposição,  uma aura de harmonia  que 

perpassa todo o sistema. O controle produtivo é fundamentado pelos princípios da ciência. 

Segundo  Habermas  (Ibidem,  p.  319),  “forma  universal  da  produção  material,  a  técnica 

circunscreve toda uma cultura; ela projeta uma totalidade histórica – um mundo”. A questão 

das classes123, fundamental para o argumento ideológico, torna-se menos importante, já que a 

hierarquia  passa  a  ser  explicada  pelo  agir  racional-com-respeito-a  fins.  Este  agir  está 

orientado para a realização de objetivos pré-definidos. Estratégias de ação fundamentadas no 

saber analítico determinam as possibilidades de resposta em determinada situação. Partindo 

do saber analítico,  a dominação consiste  justamente na possibilidade  de padronização das 

respostas  e  limitação  das  opções.  O agir  racional-com-respeito-a  fins  dota  os  homens  de 

habilidades, dá condições para a resolução de problemas e orientações que os permitem agir 

em conformidade com a norma. 

Habermas (Ibidem, p. 321) prevê outra forma de relacionamento entre os sujeitos: a 

interação.  Para  o  autor  o  agir  racional-com-respeito-a  fins  pode  ser  identificado  com  o 

trabalho, baseado em escolhas racionais e regido por normas técnicas. Já a interação depende 

da mediatização simbólica. Com isto, o autor amplia sua análise ao agir comunicativo, regido 

por  normas  que  definem  expectativas  de  comportamento  recíproco  e  que  devem  ser 

conhecidas pelos agentes que participam da interação (Ibidem). Tais normas são fortalecidas 

por sanções e seu sentido se objetiva na comunicação mediatizada pela linguagem corrente. A 

diferença entre as sociedades tradicionais, mais interacionais, e as modernas, mais racionais, é 

fundamentalmente o nível de desenvolvimento das forças produtivas. “A racionalidade dos 

jogos de linguagem, ligada ao agir comunicativo, é confrontada agora, no limiar dos tempos 

modernos,  com  uma  racionalidade  de  relações  meio-fim  vinculada  ao  agir  instrumental 

estratégico” (Ibidem, p. 325). É a mudança na técnica que determina a organização racional 

da sociedade e a predominância da própria técnica enquanto ideologia. 

A  centralidade  da  técnica  move  o  eixo  da  noção  de  ideologia  enquanto  falsa 

consciência e amortece a luta de classes. A comunicação fundamentada no agir racional-com-

respeito-a  fins  é  meramente  instrumental  e  se  propõe  a  cumprir  finalidades  técnicas, 

123 As classes  sociais,  segundo Habermas (1983,  p.  334),  não deixam de existir,  mas sua oposição torna-se 
latente e menos visível.
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reproduzindo  as  condições  de  produção.  O  progresso  das  forças  produtivas  garante  uma 

propagação horizontal dos subsistemas do agir racional-com-respeito-a-fins. A dominação é 

baseada na tentativa de manter a sociedade estável e saciada em suas necessidades, ainda que 

o custo seja a liberdade individual. A política assume um caráter negativo, o que significa que 

“ela visa a eliminar as disfunções e evitar riscos que ameacem o sistema, portanto, não para a 

realização de objetivos práticos, mas para a solução de questões técnicas” (Ibidem, p. 329). 

Tal programa busca a despolitização em massa, fazendo com que a opinião pública deixe de 

existir.  A  organização  da  sociedade  via  tecnocracia  se  converte  numa  práxis ligada  à 

comunicação.

Essa tese da tecnocracia foi desenvolvida no plano científico em diferentes 
vertentes.  O  que  me  parece  mais  importante  é  seu  poder  de  penetrar 
enquanto  ideologia  de  fundo,  na  consciência  da  massa  despolitizada  da 
população  e  de  gerar  força  legitimadora.  A  atuação  específica  dessa 
ideologia é a de subtrair a autocompreensão da sociedade tanto do sistema de 
referência  do  agir  comunicativo  como  dos  conceitos  de  interação 
simbolicamente  mediatizados,  substituindo-a  por  um  modelo  científico 
(Ibidem, p. 331).

A fundamentação na ciência e em critérios lógicos torna a técnica mais irresistível e 

abrangente do que as ideologias anteriores, limitadas pelos interesses de classes. A técnica 

enquanto ideologia, além de se legitimar de forma mais ampla, evita questionamentos sobre o 

status quo, o que contribui com a estabilidade social. Além disso, se a técnica permite que as 

necessidades  de  todos  sejam  satisfeitas,  não  há  o  que  questionar  a  seu  respeito.  Este 

argumento  se  refere  à  utopia  da  técnica,  capaz  de  proporcionar  abundância.  Habermas, 

contudo,  parece  ciente  do  seu  potencial,  mencionando  que  a  técnica  poderia  provocar  a 

redução da interação entre os sujeitos. Ao se referir às invenções de sua época124, ele comenta 

que a maioria delas se presta ao controle do comportamento, à modificação da personalidade e 

à  ampliação da vigilância,  o  que  evidencia  as  relações  entre  técnica  e  controle. Eagleton 

(1996,  p.  203)  argumenta que  em  Habermas  a  ideologia  é  uma  forma  de  comunicação 

sistematicamente distorcida do poder, “um discurso que se tornou um meio de dominação e 

que serve para legitimar as relações de força”. Com isto, todo o sistema discursivo seria, de 

alguma forma, deturpado por forças extra-discursivas: 

A ideologia marca o ponto em que a linguagem é desviada de sua forma 
comunicativa pelos  interesses  de poder  que  incidem sobre ela.  Mas  esse 
cerco  da  linguagem  pelo  poder  não  é  apenas  uma  questão  externa:  ao 
contrário, tal dominação inscreve-se no interior da nossa fala, de modo que a 

124 Habermas  se refere às técnicas  que Hermann Kahn apresenta  como prováveis  para os trinta e três anos 
seguintes à 1968.
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ideologia  converte-se  num  conjunto  de  efeitos  inerentes  aos  próprios 
discursos particulares (EAGLETON, 1996, p. 204). 

A deturpação constante da comunicação garante um ar de normatividade que oculta 

seus motivos, assim como a própria deturpação. Neste processo, as condições históricas e os 

poderes inerentes a um sistema vão se perdendo, fazendo com que ele pareça eterno, tendo 

existido sempre. O oposto da ideologia seria a crítica emancipatória. As instituições sociais 

dominadoras barram a reflexão crítica com um excesso de normas que petrifica a vida. Para 

existir  e se manifestar,  a ideologia depende da comunicação entre indivíduos organizados. 

Bakhtin  (1992, p.  35-36) avança  afirmando que a  realidade  dos fenômenos ideológicos  é 

objetiva  e  se  manifesta  pela  comunicação,  pois  a  comunicação  entre  consciências  é  a 

materialização das ideologias e veículo que possibilita sua transmissão e circulação social, 

sendo uma atividade cotidiana invariavelmente ideológica (Ibidem, p. 37).

5.1 Ideologia, utopia e comunicação

As noções de ideologia e utopia, conforme propostas por Mannheim merecem atenção. 

É inevitável citá-lo nesta tese, por se tratar de um dos poucos teóricos a formular o conceito 

de utopia dentro de uma perspectiva sociológica, analisando-o juntamente com o de ideologia. 

Mannheim  (1982)  desconfia  tanto  da  validade  das  ideias,  quanto  dos  motivos  que  as 

inspiram125,  indicando  a  multiplicidade  dos  modos  de  pensar,  a  modificação  gradual  de 

processos  e  mesmo  a  mobilidade  social  como  novas  questões  para  uma  sociologia  do 

conhecimento.  O autor  se  esforça  em retirar  do conceito  de ideologia  o sentido negativo 

atribuído por Marx. Ele o faz pela leitura de Lukács,  enfatizando que todo pensamento é 

sócio-histórico. Mannheim formula então que as ideologias seriam projeção das estruturas 

mentais,  sem  a  capacidade  de  se  concretizarem  na  prática,  enquanto  as  utopias  seriam 

concretizáveis apenas em parte. O autor ignora que as ideologias, ao partirem de uma base 

material,  já são,  de alguma maneira,  reais  e  que estão latentes  nas relações  de produção, 

linguagem e dominação. Seu conceito de ideologia implica no obscurecimento do verdadeiro 

125 Logo no prefácio de Ideologia e Utopia (1982) somos alertados de que a obra nasce num contexto de aguda 
tensão intelectual e que trata de uma crise do pensamento, pois a obra é formulada em meio às discussões  
sobre a queda de República de Weimar, em 1933.
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estado da sociedade pelo inconsciente coletivo em certas situações. Isto acontece porque os 

grupos dominantes se apegam tão fortemente aos interesses decorrentes de uma situação, que 

se  tornam  incapazes  de  perceber  determinados  fatos.  Já  o  de  utopia  se  fundamenta  na 

descoberta política oposta. Os grupos oprimidos se tornam tão interessados intelectualmente 

na destruição e transformação de certa condição social que tendem a negá-la, produzindo a 

utopia.  Esta não é simplesmente o diagnóstico de tal  condição, mas antes orientação para 

ação, já que o pensamento utópico oculta determinados aspectos da realidade. Assim, utopia e 

ideologia, mascaram a realidade social em diferentes níveis.

A ideologia como forma de conhecimento já não se adequa à compreensão do mundo 

real, mas deforma-o por deixar de levar em conta novas realidades. Por sua vez, é utópico o 

estado mental incongruente com a realidade dentro do qual ocorre (MANNHEIM, 1982, p. 

179).  Por incongruência Mannheim entende que em tal  estado, experiência,  pensamento e 

prática se voltam para objetos inexistentes no real. De forma mais explícita: “chamaremos 

utópicas  somente  as  orientações  que  transcendam a  realidade  e  que,  ao  serem postas  em 

prática,  tendam  a  destruir,  parcial  ou  completamente,  a  ordem  das  coisas  existente  em 

determinada época” (Ibidem). Explica-se então, para o autor, o fato de existir mais hostilidade 

contra as ideologias do que contra as utopias. Ambas jamais logram efetivamente o conteúdo 

planejado, com a diferença que a mentalidade ideológica oculta sua incongruência, enquanto a 

mentalidade utópica é considerada como tal apenas por aqueles que acham suas proposições 

irrealizáveis ou consideradas à frente do seu tempo. A utopia parece irrealizável apenas dentro 

da  ordem  social  vigente,  sendo  revolução  a  quebra  da  topia126 e  posterior  tentativa  de 

fundação  da  utopia,  proposição  que  ignora  que  utopias  não  só  estão  impregnadas  de 

elementos ideológicos, mas que tais elementos lhe dão base e fundamento. 

Mannheim parece  colocar  as  utopias  numa  posição  superior  a  das  ideologias,  por 

mencionarem  as  características  vindouras  de  uma  sociedade  e  por  funcionarem  como 

elemento transformador. Ora, as utopias só são capazes de fazê-lo se vinculadas às ideologias; 

são  na  verdade  filhas  delas.  Não  nascem do  vazio,  da  pura  imaginação,  mas  adotam as 

posições  e  defendem as  ideias  de  cada  contexto.  Em última  instância,  não  devemos  nos 

surpreender  com  a  combinação  de  ideologias  e  utopias.  O  autor  não  trata  da  distopia. 

Contudo,  a  partir  da  sua  leitura,  pode-se  situar  este  modelo  imaginário  em  relação  às 

ideologias. Se as utopias propõem melhorias e antecipam sociedades superiores às atuais, as 

distopias fazem o contrário, apontando para sociedades piores. Se as utopias podem ser, ao 

126 Mannheim denomina de topia justamente a ordem social vigente.
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menos  em parte  realizáveis,  por  mais  oníricas  que  sejam as  suas  propostas,  as  distopias 

também  poderiam,  seguindo  a  lógica  do  autor,  ver  algumas  das  suas  proposições  se 

concretizarem. Contudo, as distopias não apresentam qualquer potencial revolucionário. Ao 

contrário, elas relatam o triunfo de um grupo sobre os outros. Representam cenários nos quais 

uma ideologia hegemônica é vitoriosa e mostram as consequências da dominância de uma 

ideologia  sobre  as  demais,  da  aniquilação  dos  pensamentos  contrários  e  da  sociedade  de 

massa. Finalmente Mannheim acredita que tanto por meio da ideologia, quanto da utopia é 

possível buscar a realidade e tocá-la, assertiva que pode ser estendida às distopias.

Sobre as ideologias, mais um ponto toca diretamente as distopias: a questão da técnica 

e da comunicação como vetores de ideologia. Por ser em parte da rotina dos homens e das 

sociedades, as comunicações estabelecidas entre sujeitos e entre sujeitos e instituições são 

ideológicas  e  buscam,  ao seguirem o pensamento  dominante,  espalhar  a  concordância  no 

corpo social e manter o status quo. As ideologias repetidas e reforçadas cotidianamente pela 

comunicação são introjetadas e incorporadas pelos sujeitos como suas. Fundamentada nesta 

forma  de  agir,  a  comunicação  é  instrumental,  pois  serve  de  elemento  para  a  reprodução 

contínua  das  relações  de  produção.  Do  mesmo  modo,  a  comunicação  depende  de  bases 

tecnológicas  e  a  tecnologia  é  ideológica.  Isto  é,  as  tecnologias  de  comunicação  são 

ideológicas. Independentemente do conteúdo veiculado elas dizem algo por si. Sua existência 

e disseminação na sociedade são ideológicas.

A  técnica  é  talvez  uma  das  principais  formas  ideológicas  do  século  XX  e 

possivelmente  do  século  XXI.  Seu  império  se  sustenta  sobre  três  argumentos:  (1)  a 

justificativa científica, que tem a seu favor a premissa da neutralidade; (2) as melhorias que 

provoca na vida dos indivíduos e nas sociedades;  (3) e sua inexorabilidade,  isto é,  não é 

possível fugir  da técnica,  tanto que é cunhado um termo específico para isso,  tecnofobia, 

aplicado  recorrentemente  de  forma  negativa  àqueles  que  são  resistentes  ou  descrentes  da 

técnica. Deve-se aderir a ela e acreditar no seu potencial. Hegemônica, a técnica está em todas 

as partes e em todas as coisas, nas relações pessoais e sociais, no trabalho e no lazer. É esta  

infiltração da técnica que leva a toda parte a racionalidade instrumental ou ao agir racional-

com-respeito-a fins de Habermas. O autor sintetiza as relações entre comunicação e técnica, 

ao  argumentar  que  a  tecnocracia  é práxis ligada  à  comunicação.  Enquanto  ideologia,  a 

tecnocracia penetra na consciência da massa despolitizada e gera força legitimadora.  Com 

isso,  subtrai-se  a  autocompreensão  da  sociedade  do  sistema  de  referência  do  agir 

comunicativo e dos conceitos de interação simbolicamente mediatizados, substituindo-a por 
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um modelo científico. O agir comunicativo não é a comunicação das massas, mas relaciona-se 

às sociedades tradicionais. Subtraindo-se a autocompreensão e o agir comunicativo, e com ele 

as formas de interação mediatizadas unicamente pela linguagem, é dado lugar a um modelo 

científico, que se defende e se autojustifica pela racionalidade que o estabelece. 

A racionalidade viabiliza as relações de mediação na comunicação. Sendo mediada, a 

realidade  apresentada  não  corresponde  necessariamente  às  experiências  cotidianas  dos 

sujeitos,  mas  é  normatizada  e  torna-se  cotidiana  em função  da  quantidade  de  vezes  que 

determinado conteúdo simbólico é repetido ou através da ênfase dada a sua veiculação. A 

apreensão destes depende ainda de uma espécie de acordo tácito entre emissor e receptor, no 

qual o emissor, baseado na confiança ou no tipo de coerção exercida sobre si, não questiona a 

veracidade das informações que recebe.  A respeito da verdade, Searle (1995, p. 3) considera 

que  os  fatos  do  mundo  social  são  tomados  apenas  em função  da  concordância  entre  as 

pessoas.  Determinadas  coisas  existem apenas  porque as  pessoas  acreditam que existam e 

concordam sobre  elas.  Estes  fatos  que  dependem da concordância  são,  para  Searle,  fatos 

institucionais  que  contrastam  com  os  fatos  que  o  autor  denomina  de  brutos  ou  não 

institucionais. Os fatos brutos não dependem das instituições humanas para a sua existência, 

mas para a sua compreensão. Parte-se da ideia, fundamentada no senso comum, que há fatos 

no mundo que fazem as afirmações verdadeiras e que as afirmações são verdadeiras porque 

correspondem aos fatos (numa premissa claramente tautológica). A realidade midiática não 

existe  necessariamente em termos materiais,  mas corresponde às ideologias  e crenças  dos 

órgãos que a transmite, acatadas por determinado grupo social através da concordância.

A questão primordial que os teóricos apresentam é: que acontecimentos e instituições 

constroem  a  realidade?  E  mais  especificamente  para  a  presente  análise:  Pode  a  mídia 

participar  da construção da realidade?  A resposta  natural  (e  mesmo banalizada)  para esta 

pergunta é sim. O problema é então perceber como, ou por quais estratégias e recursos, o 

processo de construção da realidade pela mídia ocorre. Para Luhmann (2005) tal problemática 

pode ser elucidada se pensarmos na comunicação como operador central de todos os sistemas 

sociais.  Neste  sentido,  os  meios  de  comunicação  produzem  e  reproduzem  conhecimento 

continuamente, além de descreverem a realidade da maneira e segundo as ideologias que lhes 

convêm. Parece-lhe então que os meios de comunicação determinam a forma como o mundo é 

percebido. Além disso, Luhmann (Ibidem, p. 138) lembra que a indústria do entretenimento, 

para ganhar e manter público, desperta sua precária atenção e oferece-lhes conclusões para 

suas próprias vidas. 
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Os indivíduos precisam, de qualquer maneira,  para se colocarem numa situação de 

comunicação,  considerar  que há semelhanças  nas experiências  comuns,  apesar  dos modos 

totalmente  individualizados  e  idiossincráticos  de  operar  seus  sistemas  de  consciência 

(LUHMANN, 2005, p. 135). A comunicação eleva a complexidade dos contextos de sentido 

numa  constante  autopoiese127,  reprodução  da  comunicação  com  base  nos  seus  próprios 

resultados.  

As comunicações  informativas são elementos  autopoiéticos  que servem à 
reprodução desses mesmos elementos. Em cada operação são reproduzidos 
descontinuidade,  surpresa,  decepções  agradáveis  e  desagradáveis;  as 
estruturas  que  são  reproduzidas  nesse  processo  e  ligam-no  a  coisas 
conhecidas  que podem ser  repetidas  (de  outra  forma  a  comunicação não 
poderia  ser  reconhecida  com distinção)  servem,  ao  mesmo  tempo,  à  sua 
reprodução, e no seu conteúdo de significação são adaptadas a isso (Ibidem, 
p. 139).

Crê-se na inocência dos meios de comunicação, já que na verdade eles não forçam 

ninguém  a  nada.  Explica-se  então  como  a  deturpação  da  comunicação  gera  um  ar  de 

normatividade e oculta seus motivos e o próprio processo de deturpação. Como consequência, 

as realidades oferecidas instituem uma ordem em relação ao que a sociedade considera como 

liberdade (LUHMANN, 2005, p. 144). Os meios de comunicação levam à sobrevalorização 

de um discurso sobre a liberdade, ao passo que efetivamente os sujeitos têm sua liberdade 

cerceada  pelos  Aparelhos  Ideológicos  do Estado (incluindo-se a  comunicação  entre  eles). 

Conjuntamente, a ideia de realidade assegura, por sua própria ambivalência, a autopoiese das 

operações cognitivas,  criando-se a ilusão de ser realidade o que é veiculado pelos  media. 

Assim, a função dos meios de comunicação não é apontar fielmente para a realidade que lhes 

é exterior, mas orquestrar a auto-observação do sistema social (LUHMANN, 2005, p. 158).

Luhmann em suas considerações indica que a mídia não reproduz a realidade, mas a 

produz pelas representações que veicula.  Mesmo assim, os meios de comunicação buscam 

continuamente marcar sua posição como porta-vozes oficiais da realidade, o que exprime o 

seu caráter ideológico. Zizek (2003, p. 19) define estes e outros fenômenos como integrantes 

da “paixão pelo real” no século XX. Ao contrário dos projetos e ideais utópicos ou científicos 

e dos planos para o futuro do século XIX, o século XX buscou a coisa em si, realização direta 

e esperada da Nova Ordem. O momento último e definidor do século XX foi a experiência 

direta do real como oposição à realidade social diária. Isto corresponde a vivenciar o real em 
127 “Todos os sistemas fechados precisam produzir seus próprios operadores de realidade. Para o sistema dos 

meios de comunicação um dos mecanismos que torna isso possível é tratar as opiniões sobre circunstâncias e 
acontecimentos  com  se  elas  próprias  fossem  os  acontecimentos”  (LUHMANN,  2005,  p.  147).  A  este 
fenômeno, Luhmann denomina autopoiese.
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sua violência  extrema como preço a  ser  pago pela  retirada  das  camadas  enganadoras  da 

realidade. Para o autor (Ibidem, p. 23) o paradoxo fundamental da “paixão pelo real” culmina 

no seu oposto aparente, num espetáculo teatral, na midiatização. Contudo, Zizek (Ibidem, p. 

24) assegura que esta paixão pelo real é, na verdade, paixão pelo efeito do real, enquanto o 

real em si se esvazia e se torna opaco. Na verdade, a virtualização crescente dos ambientes, 

assim como a mediatização de determinados aspectos da vida, seriam parte de uma estratégia 

desesperada de voltar ao real, de abarcar a realidade. Os meios de comunicação criam, com o 

aval do público, a sensação de dominarem a realidade efetiva. Porém, isto ocorre sem que se 

determine sobre quais fragmentos do real estão trabalhando. A onipresença da comunicação 

faz com que conteúdos simbólicos circulem largamente nas sociedades e ao penetrar nelas 

ganhem consistência de real. Isto não acontece meramente ao serem percebidos como real, 

mas  através de esquemas de reificação que os sujeitos  decidem aceitar  para integrarem o 

corpo social e manterem-se em segurança.
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PARTE II – CATEGORIAS DE ANÁLISE

BLOCO 1 – CONSTRUÇÃO DA VERDADE

6 MEMÓRIA, VERDADE E PODER NOS REGIMES DISTÓPICOS

Ao se estender sobre os mais diversos aspectos da vida dos sujeitos, o poder distópico 

avança sobre a memória, como forma de controlar o passado e, por conseguinte, o futuro. 

Huxley,  Orwell  e  Bradbury tratam constantemente  desta  questão.  Os autores  enfatizam a 

função  da  memória  de  dar  sentido  à  vida  dos  personagens,  trazer  informações  novas  e 

estimular seu potencial  crítico,  o que culmina no confronto direto com os regimes que os 

oprimem. As memórias se entrecruzam com o discurso oficial que insiste em suas verdades e 

nega o factual em nome delas. Com isso, todo saber não-oficial é sistematicamente abolido. 

Neste processo, a história é modificada até que não existam vestígios materiais capazes provar 

ou negar o que está sendo dito e para que o passado possa, no futuro, continuar a ser alterado. 

Um dos  slogans do  Ingsoc,  partido  dominante  de  1984,  é  exatamente  “quem controla  o 

passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado” (ORWELL, 2007, 

p. 36), frase que poderia ser utilizada nas demais distopias. É em função de tal lógica que se 

aprende a ter ojeriza a tudo que é antigo, em Admirável Mundo Novo; que a história é apenas 

copiada  mecanicamente  pelos  alunos  ou  que  os  museus  tenham se  convertido  em meros 

acervos virtuais, em Fahrenheit 451; e que, nas três obras, o controle ou extinção dos livros 

seja símbolo não apenas do colapso da arte, mas do fim da memória. Como consequência, os 

protagonistas buscam recompor debilmente suas lembranças e amarrar seus fios frágeis como 

forma  de  resistência.  A  memória,  neste  caso,  não  é  expressão  dos  fatos  efetivamente 

decorridos,  já  que  nem  sempre  é  possível  provar  que  aconteceram,  mas  expressão  de 

subjetividade e de auto-afirmação num meio hostil e que exige comportamento de massa.

Nas obras analisadas, tem-se duas formas diferentes de memória: uma oficial, parte do 

discurso vigente, que depende do controle, não só da história, mas da verdade e do saber; e 

outra particular, íntima, tênue, que atua como força contrária e foco de resistência. Em vista 
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da opressão externa,  restam ao indivíduo apenas suas vivências  como forma de manter  a 

sanidade.  A memória leva os personagens ao extremo oposto da distopia:  à utopia de um 

tempo bom, imaginário ou não, ao qual buscam constantemente voltar. Memória e imaginação 

são os únicos lugares onde tal fuga é possível; com a diferença de que a memória, por se 

reportar a um tempo ou a fatos que supostamente existiram, dá uma perspectiva mais concreta 

de que as coisas podem ser diferentes no futuro, simplesmente porque já foram anteriormente. 

Recordar é sinônimo de ter esperança e de perceber que o regime estabelecido não é eterno, 

uma vez que houve algo antes da sua existência.

O controle do passado, ou melhor, a instituição de uma verdade sobre ele, ajuda os 

governos distópicos a reforçarem a crença de que o mundo sempre foi de certa maneira e que 

sempre será. Serve de aviso para o sujeito que escapa de que sua fuga, suas inquietações e sua 

revolta  são  em  vão.  Inútil  tentar  mudar  o  futuro,  pois  ele  já  está,  em  alguma  medida, 

determinado. O passado é alterado para que o futuro não o seja. Trata-se de uma tarefa árdua, 

que exige esforço constante tanto dos regimes quanto dos dominados, que devem realizar o 

duplipensar128 para aceitarem as modificações no passado e as violações na memória, frágil 

diante das contradições, da falta de provas e da dificuldade em se julgar o que é verdade. Por 

esta prática,  não apenas acontecimentos são substituídos,  mas elimina-se completamente a 

existência  de  determinados  fatos  em detrimento  de  outros  e  conciliam-se  contradições129 

(ORWELL, 2007, p. 36-37).  No regime do Ingsoc, para evitar incorreções, o intelectual do 

Partido deve perceber em que direção alterar suas lembranças. As pessoas sabem que estão 

aplicando um truque à realidade,  mas pelo duplipensar se convencem de que ela não está 

sendo  violada  (Ibidem,  p.  206).  Trata-se  de  fraude  consciente  e  sistemática,  até  que  se 

confunda à própria honestidade. Os acontecimentos não são tomados em sua factualidade, na 

forma como aconteceram, e nem mesmo se respeita se aconteceram realmente.

A heterogeneidade do passado é irrelevante. Foca-se na possibilidade de regulá-lo e 

modulá-lo  conforme  os  interesses  do  presente.  O  passado  constitui  uma  ameaça  para  os 

governos  distópicos  por  ser  incongruente  com  a  atualidade,  imperfeito  e  potencialmente 

128 Este termo aparece em  1984 e faz parte da novilíngua. Significa a capacidade de aceitar  duas premissas 
contraditórias entre si, sem que haja choque entre elas.

129 Orwell (2007, p. 206) explica que: “mesmo no emprego da palavra duplipensar é necessário duplipensar. 
Pois, usando-se a  palavra admite-se que se está mexendo na realidade; é preciso um novo ato de duplipensar 
para  apagar  essa  percepção  e  assim  por  diante,  indefinidamente,  a  mentira  sempre  um  passo  além  da  
realidade.  Em última análise,  foi por meio do duplipensar que o Partido conseguiu [...]  deter o curso da  
história”. O autor esclarece que este processo tem de ser consciente, ou não seria realizado com precisão 
suficiente,  mas também deve ser inconsciente,  ou provocaria  sensação de falsidade e,  portanto, de culpa 
(Ibidem). 
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subversivo.  Eliminando-o  ou  homogenizando-o  é  possível  garantir  sua  coerência  com  a 

ideologia  vigente.  Realiza-se um processo no qual os fatos são definidos  como históricos 

conforme se observa  do presente.  É  o  tempo  de agora  que  determina  a  história  e  não  a 

cronologia acontecimentos. Esta é uma operação complexa. Como alterar o que já aconteceu? 

Uma das características fundamentais do passado seria a imutabilidade, a propriedade de que 

fatos decorridos não podem mais ser alterados. Mas o poder distópico o faz, modificando não 

apenas os fatos em si, mas o discurso sobre eles, apagando suas evidências e fazendo com que 

mesmo os documentos percam o caráter factual. As mídias e as formas como são apropriadas 

também assumem este  papel,  por  permitirem a  circulação  nos  meios  de  comunicação  de 

informações e conteúdos simbólicos que viabilizam a alteração constante do passado. Isto 

acontece  especialmente  com o rádio  e  a  TV. Os conteúdos  veiculados  nestas  mídias  são 

alterados  com mais  facilidade,  pois  o  público  não  pode,  a  princípio,  recuperar  os  dados 

transmitidos.  Explica-se:  uma transmissão  de  rádio  ou TV só pode ser  recuperada  se for 

gravada, caso contrário não é possível comprovar materialmente nada do que foi transmitido. 

A memória não serve como prova, ela é débil diante do poder que, ao fazer a massa acreditar 

neste ou naquele acontecimento, exclui os que discordam e os considera anormais, doentes 

mentais  que  se  julgam lúcidos,  sem perceber  que  contrariam o  óbvio  e  insistem em sua 

insanidade e alucinações.

A eliminação de documentos e a insanidade daqueles que tentam se apegar ao passado 

e ao factual  aparecem abundantemente nas distopias.  Em  1984 isto  fica evidente,  quando 

Orwell trata dos dilemas do protagonista em relação ao passado e à memória em passagens 

como quando Winston130 menciona uma foto dos inimigos do Partido. Tratava-se de um velho 

retrato  de  três  ex-membros  do  Ingsoc,  Jones,  Aaronson  e  Rutherford, única  prova  de 

falsificação que tivera nas mãos durante toda a sua vida. Observara-a por alguns segundos, 

tempo o suficiente para ter a certeza de que tudo mais que o Ingsoc dizia deveria ser mentira  

(Ibidem, p. 76)  e fora obrigado a descartá-la.  A imagem provava a inconsistência de datas 

provocada pelas alterações do Partido. Afirmara-se em julgamento que eles estiveram em solo 

inimigo durante determinado período, quando a fotografia, retirada de um jornal, mostrava-os 

em Oceania.  Vira a foto novamente com O´Brien, que afirmava que ela não existia, mesmo 

estando diante dos olhos de ambos (Ibidem, p. 245).

Naturalmente,  isto  em si  não  era  nenhum descobrimento.  Nem Winston 
imaginara  que  as  pessoas  suprimidas  nos  expurgos  houvessem  de  fato 
cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali estava a prova concreta; 

130 Sobre os personagens e termos relativos às obras, vide apêndice.
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era um fragmento do passado abolido, como um osso de fóssil  que surge 
numa camada errada e destrói uma teoria geológica (ORWELL, 2007, p. 79).

Além  da  foto,  Winston  já  os  havia  encontrado  juntos,  casualmente  no  Café 

Castanheira,  cena que ele mesmo revive após ser recondicionado e voltar apaticamente ao 

local.  Percebe então que o passado deixara de existir inexoravelmente e, mesmo que fosse 

capaz de recuperar a foto, é possível que ela já não servisse de prova alguma, pois o contexto 

mudava  conforme  os  desejos  do  poder.  A  falsificação  do  passado  era  invariavelmente 

vantajosa para o Ingsoc e as provas documentais eram frágeis diante do discurso instituído. 

Para  Winston,  “esmagava-o  o  pensamento  de  que  talvez  pudesse  de  fato  ocorrer  aquele 

deslocamento lunático da mente” (Ibidem, p. 326). O´Brien questiona se ele acreditava que o 

passado tem existência real. Winston não poderia responder, não sabia. Segue O´Brien: “– 

Não  és  metafísico,  Winston.  Até  este  momento,  não  havias  considerado  o  que  significa 

existência”  (Ibidem).  Este  é  o  problema:  o  passado  não  existe  em nenhum local,  não  é 

materialidade, mas apenas registro e memória e o Partido controlava ambos. A este respeito, 

Winston tenta, em vão, argumentar:

– É involuntário. Está fora do indivíduo. Como podes controlar a memória? 
Não controlastes a minha! […] Ao contrário – disse ele [O´Brien] – foste tu 
que não a controlaste. Por isso estás aqui. Estás aqui porque fracassaste em 
humildade, em disciplina. Não queres fazer o ato de submissão que é o preço 
da sanidade. Preferiste ser lunático, minoria de um. Só a mente disciplinada 
pode enxergar a realidade, Winston. Crês que a realidade é algo objetivo, 
externo, que existe de per si. Acreditas também que é evidente a natureza da 
realidade. Quando te iludes, e pensas enxergar algo, julgas que todo mundo 
vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A 
realidade só existe no espírito, em nenhuma outra parte. Não na mente do 
indivíduo, que pode se enganar, e que logo perece. Só na mente do Partido, 
que  é  coletivo  e  imortal.  O que  quer  que  o  partido  afirme  é  verdade,  é 
verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do Partido. É esse 
o fato que deves reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um 
esforço da vontade. Deves te humilhar, antes de recobrar o juízo (Ibidem, p.  
237).

Não havendo lugar onde se refugiar, Winston volta sempre ao pretérito. Ele lembrava 

da sua mãe, da irmãzinha e vagamente do pai, que deviam ter sido tragados num dos grandes 

expurgos entre 1950 e 1960131  (Ibidem, p. 31). As memórias emergem com mais força depois 

que vê no cinema a imagem de uma mãe protegendo seu filho.  A inutilidade da proteção 

materna  diante  da  saraivada  de  balas  que  ela  enfrenta  mostra  que  seu  amor  é  algo  que 

131 Ele julgava, por sua idade, que a Revolução fora deflagrada por volta de 1960 e organizada pelo Partido 
Socialista Inglês, depois rebatizado como Ingsoc, sendo este evento fundador do sistema vigente, autoritário, 
idólatra e centralizador de Oceania. Mas Winston também não tinha certeza de qual era a sua idade exata.
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pertence a um passado longínquo, de que mesmo Winston recorda dificultosamente, pois não 

é imune aos princípios do Ingsoc. Aos poucos, a imagem do filme vai sendo substituída por 

suas memórias. Primeiro elas surgem confusas: recorda da mãe submergindo no salão de um 

navio, dos seus olhares, das roupas do pai. Depois, com mais clareza, ele se lembra de jogar 

com a mãe e das risadas da irmã, mas também de ter roubado a comida dela, precipitando sua 

morte. Por vezes tais memórias o atormentavam (Ibidem, p. 65), como ocorre quando recorda 

o encontro com uma prostituta Prole132, mas eram as únicas coisas que mantinham o que ele 

julgava ser sua sanidade. Lembrava pouco da vida antes do Partido, tentava remontar uma 

canção  da  infância,  observava  as  mentiras,  contradições  e  remodelações  da  verdade  que 

chegavam à sua mesa no Ministério da Verdade133 e valorizava também suas recordações e 

seu diário em detrimento dos registros oficiais. Tais registros não traziam, de qualquer forma, 

nada que pudesse ajudá-lo. 

Dos fatos anteriores à revolução que coloca o Insoc no poder, tudo desbotara. Nem 

mesmo estava certo de que o ano era realmente 1984.  “Devia ser mais ou menos isso, pois 

estava convencido de que tinha trinta e nove anos, e acreditava ter nascido em 1944 ou 45; 

naqueles dias, porém, não era possível fixar uma data num ou dois anos” (Ibidem, p. 10). Até 

o fio da vida pessoal perdia a nitidez e era o próprio Winston quem contribuía cotidianamente 

com essa tarefa apagando e alterando registros134. Esta é a sua grande contradição. Enquanto, 

por um lado, se esforça em construir memórias pessoais, por outro modifica a história pública. 

Com as modificações e alterações na história, aliadas à castração da intimidade e memórias 

privadas, o Partido atinge seu objetivo de forjar um eterno presente para controlar o futuro. 

Orwell realiza um exercício lógico, sempre que aprofunda estes opostos – passado e futuro – 

promovendo sua aparente conciliação. Em 1984, resolve-se o problema da história acabando 

com ela. O Ingsoc destrói e falsifica documentos, elimina ou reescreve livros, repinta quadros, 

modifica nomes de locais, edifícios e produtos, muda estátuas e altera datas135. Nas ruas ou 

nos  livros  não  se  podia  fugir  da  história  oficial.  Tornava-se  difícil  até  determinar  com 

132 Nesta passagem, Winston relata envergonhado um encontro que tivera com uma prostituta Prole. 
133 Até nos nomes dos quatro Ministérios o duplipensar está presente.  O Ministério da Paz ocupa-se com a 

guerra,  o  da  Verdade  com as  mentiras,  o  do  Amor  com a  tortura  e  o  da  Fartura  com a  fome.  Essas 
contradições não seriam acidentes, nem resultado da hipocrisia ordinária, mas ato de duplipensar.

134 O trabalho de Winston consistia em receber e reescrever as notícias e informes que deveriam ser alterados  
conforme a verdade mudasse e, posteriormente, descartar os documentos que não fossem mais verdadeiros.

135 Winston lamenta:  “todos os  registros  foram destruídos ou falsificados,  todo livro reescrito,  todo quadro 
repintado, toda estátua, rua e edifício rebatizados, toda data alterada. E o processo continua, dia a dia, minuto 
a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem-fim no qual o Partido tem sempre razão. Eu 
sei, naturalmente, que o passado é falsificado, mas jamais me seria possível prová-lo, mesmo sendo eu o 
autor da falsificação” (ORWELL, 2007, p. 150). 
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exatidão a idade de um prédio londrino ou de qualquer coisa (Ibidem, p. 141). Tudo o que era 

grande,  imponente  e  de aparência  moderna  era declarado pós-revolucionário,  enquanto as 

coisas antigas eram atribuídas a um período obscuro denominado Idade Média136. 

Por conta da forma como a história é manipulada, Winston se confundia. Lembrava-se 

de acontecimentos que com toda probabilidade não ocorreram; recordava-se dos pormenores 

de  incidentes  sem  conseguir  recapturar  o  contexto  exato  em  que  haviam  acontecido  e 

guardava na mente longos períodos em branco, aos quais nada podia atribuir. Sabia que tudo 

fora diferente, incluindo os nomes dos países e suas formas no mapa.  A única certeza firme 

que guardava é que no passado a Pista N°1 não tinha esse nome; era chamada de Inglaterra ou 

Grã-Bretanha, embora Londres sempre tivesse sido Londres (Ibidem, p. 34). Também sabia 

com certeza que jamais estivera seguro, houvera guerra e fome sempre. Julgava que o país 

atravessara um intervalo de paz bastante longo durante a sua infância, porque uma das suas 

mais longínquas recordações era de um bombardeio aéreo que parecera a todos surpreender. 

“Não se lembrava do bombardeio em si, mas lembrava-se do pai a segurar-lhe a mão com 

força”  (Ibidem).  Fora  talvez  quando  a  bomba  atômica  caíra.  Mas  efetivamente  pouco 

conhecia da guerra. Recordava-se desde confusas lutas de rua em Londres, até os inconstantes 

arranjos e rearranjos da Oceania com as nações estrangeiras.  Era impossível,  contudo,  ter 

certeza  destes  arranjos,  pois  a  história  oficial  contrariava  sua memória,  fazendo  a guerra 

parecer eternamente a mesma, contra os mesmos inimigos. Sabia, por exemplo, que naquele 

momento a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia, mas nem sempre 

fora assim.“Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo, que ele possuía 

porque a sua memória não era suficientemente controlada. Oficialmente a mudança de aliados 

jamais tivera lugar” (Ibidem, p. 36). 

Estes  fragmentos  faziam-no  crer  num  futuro  impossível  e  emocionavam-no  num 

mundo  onde  não  havia  mais  emoção  ou  afetividade.  Das  poucas  certezas  nasciam  suas 

dúvidas, meros fragmentos, pois nunca podia provar nada. Com a eliminação das certezas, o 

tempo  tornara-se  relativo.  Não  havia,  aliás,  possibilidade  de  tempo  algum  além  do 

estabelecido pelo Partido. Em nenhum lugar fora da sua consciência existia o conhecimento 

que  provaria  suas  crenças?  Seu maior  temor  é  que  as  mentiras  impostas  fossem aceitas, 

simplesmente porque todos os anais diziam a mesma coisa. Então a mentira se transformaria 

em história  e em verdade.  No entanto,  afirmava-se que o passado nunca fora alterado.  A 

136 O  tempo  anterior  à  revolução  era  denominado  Idade  Média.  Criticava-se  basicamente  o  capitalismo, 
afirmando-se que jamais havia produzido nada de valor.
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impossibilidade  de  se  mudar  o  passado  permanecia  como  dogma,  mesmo  que  ele  fosse 

constantemente modificado. De fato, os acontecimentos passados não podem ser alterados, 

mas  a  memória  sobre  eles  sim.  O  propósito  do  Ingsoc  é  que  as  próximas  gerações 

conhecessem apenas os fatos oficiais, deixando a memória individual de ser refúgio. Winston 

vive numa fase de transição em que a memória individual, já em crise, é impotente diante da 

oficial. Até que esta transição seja completa, vive-se no tempo do duplipensar: “O que agora 

era verdade era verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série 

infinda de vitórias sobre a memória” (Ibidem, p. 36). Winston percebia que o passado não 

fora  apenas  alterado,  mas  efetivamente  destruído  e  que  não  era  possível  restaurar  os 

acontecimentos, nem saber o que era lenda, invenção ou o que teria acontecido de fato:

Às  vezes  porém podia  colocar  o  dedo  numa  mentira  definida.  Não  era 
verdade, por exemplo, como afirmavam os livros de história do Partido, que 
o Partido tivesse inventado o aeroplano. Lembrava-se de aviões desde a mais 
tenra idade. Não podia provar nada, nunca havia prova. Apenas uma vez, em 
toda a sua vida, tinha tido em mãos prova documental e inconfundível da 
falsificação de um fato histórico (Ibidem, p. 38)

Sua tentativa  de preservar  a  memória  se manifesta  de forma mais  concreta  com o 

diário. Ao escrever, as recordações se esclareciam, a ponto de quase se sentir capaz de narrá-

las (Ibidem, p. 12). Além de lembrar da sua infância e descrever sua rotina, escrevia para 

permanecer no tempo, fazer parte da história. Seu intuito era, quem sabe, conseguir se dirigir 

ao futuro, ao passado ou a uma época imaginária (Ibidem, p. 28) e, uma vez que fosse parte da 

história, poderia unir estes dois vértices. Escrevia. Intimamente sabia que o seu esforço era 

vão.  Diante  dele  abria-se  não apenas  morte,  mas  o  aniquilamento  total137.  Como  poderia 

apelar para o futuro sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo, até 

mesmo de uma palavra anônima, rabiscada num pedaço de papel? (Ibidem). O passado não 

lhe pertencia. O presente também não. Sabia que era um morto-vivo e esperava apenas o 

momento em que seria pego, não restando nada a fazer.

O Ingsoc nunca mentia. Eram as fontes que estavam erradas, por isso as correções. 

Mais  de  uma  pessoa  trabalhava  nas  versões  de  determinado  material,  que  eram  ainda 

selecionadas  e retocadas  por um membro do Partido Interno. Embora soubesse que todos 

deveriam concordar com a verdade que escrevesse, Winston julgava o seu trabalho desafiador 

e até sentia prazer em realizar as modificações como exercício mental (Ibidem, p. 46-47). 

Precisava fazê-lo bem feito.  Por vezes,  era necessário reescrever  até  discursos do Grande 

137 “O diário seria reduzido a cinzas e ele a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o seu escrito, antes de  
suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança” (Ibidem, p. 29)
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Irmão138,  planos  econômicos  do  Partido,  movimentações  de  guerra,  cortes  nas  rações  de 

alimentos e tudo mais que tivesse sido escrito e agora estivesse errado (Ibidem, p. 40). Após 

tantas intervenções, as produções textuais tornavam-se peças de pura fantasia. Ao terminar as 

correções, o jornal – e mesmo as edições mais antigas deveriam ser retificadas caso a história 

mudasse  –  ou  qualquer  outro  tipo  de  material  (livros,  publicações  periódicas,  panfletos, 

cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas e fotografias) era refeito. Toda literatura 

e documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico era alterada139. 

“Dia a dia e quase minuto a minuto o passado era atualizado” (Ibidem, p. 41). Desta forma, 

era possível demonstrar com os documentos produzidos aquilo que o Partido dizia. “Toda a 

história era um palimpsesto raspado e reescrito tantas vezes quantas fossem necessário. Em 

nenhum caso seria  possível,  uma vez feita  a  alteração,  provar  qualquer  fraude”  (Ibidem). 

Mesmo nas ordens que Winston recebia e descartava, não havia qualquer insinuação do ato de 

falsificação, a referência era sempre de erros, enganos, equívocos e más interpretações que 

deveriam ser corrigidas no interesse da exatidão (Ibidem, p. 42). 

O  Ministério  da  Verdade  inteiro,  a  multidão  de  tarefas  desempenhadas,  seus 

escritórios, gráficas e oficinas, tudo era parte do processo de criação e adulteração da verdade. 

“E funcionando anonimamente são se sabia como, nem onde, ficava o cérebro orientador, que 

coordenava todo o trabalho e fixava diretrizes, mandando conservar este ou aquele fragmento 

do passado, falsificar outro, eliminar completamente aquele” (Ibidem, p. 44). Winston nem 

considerava aquilo tudo falsificação, mas sim troca de uma sandice por outra, pois a maior 

parte  do  material  processado  não  tinha  mais,  ou  nunca  tivera,  relação  com  a  realidade. 

Suprimiam-se  os  nomes  das  pessoas  vaporizadas  e  corrigiam-se  poemas  que  haviam  se 

tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por algum motivo,  deveriam permanecer nas 

antologias (Ibidem, p. 43). Até pessoas eram eventualmente inventadas, como o camarada 

Ogilvy, criado por Winston. Inexistente no presente, ele existiria agora no passado exatamente 

com mesma autenticidade e as mesmas provas que Carlos Magno ou Júlio César (Ibidem, p. 

49). As estatísticas também eram fantasiosas qualquer que fosse a sua versão, “tudo se fundia 

e confundia num mundo de sombras no qual, por fim, até a data do ano se tornara incerta” 

138 Winston era capaz de produzir discursos no estilo familiar do Grande Irmão, que era “ao mesmo tempo 
militar e pedante, muito fácil de imitar, por causa da abundância de perguntas retóricas, que ele fazia e ele 
próprio respondia” (Ibidem, p. 47), também compreendia as frases grasnadas de uma vez só, como linhas de 
linótipo que seguiam a norma do patofalar  (Ibidem, p.  56).  Os frutos  deste trabalho de manipulação da 
verdade estavam em toda parte, especialmente nos textos noticiosos. 

139 Além  da  seção  em  que  Winston  trabalhava,  havia  outra  muito  maior  que  separava  os  documentos  já 
superados e os substituía por outros, com a data original, mas já alterados uma dúzia de vezes. 
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(Ibidem, p. 43). Nos “buracos da memória”, aberturas nas paredes do Ministério, destinadas a 

jogar fora papéis  e documentos  eram incineradas  as provas (Ibidem, p.  39) para que não 

houvesse qualquer possibilidade de recuperar o que fora modificado. Mal se podia saber como 

fora a vida antes da “gloriosa Revolução”140. Os livros de história para o ensino das crianças 

diziam apenas que no passado Londres não era “a bela cidade que hoje conhecemos” (Ibidem, 

p. 74). Segundo a descrição de Orwell, a cidade era suja e decadente, o que indicava mais uma 

inconsistência das afirmações do Ingsoc.

O  passado  era  deturpado  de  maneira  que  os  acontecimentos  se  misturavam  e  se 

confundiam. O livro de história, conta, por exemplo, que os capitalistas teriam direito ao jus 

primae noctis (Ibidem, p. 75), podendo dormir com as empregadas de suas fábricas na noite 

de núpcias, o que Winston desconfiava141. Não era possível dizer onde acabava a verdade e 

onde começava a mentira. Era verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que 

antes da Revolução? A única prova que o protagonista tinha era o protesto mudo dos ossos, o 

sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter 

sido diferentes. Ele achava que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não 

eram nem a crueldade nem a insegurança, mas a nudez, a miséria e o desânimo. “Olhando-se 

em  volta,  verificava-se  que  a  vida  não  apenas  diferia  das  mentiras  que  provinham  das 

teletelas, como também dos ideais que o Partido buscava atingir” (Ibidem). Dia e noite as 

teletelas  feriam os  ouvidos  com estatísticas  provando que o povo tinha  no presente  mais 

alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento, que vivia mais, trabalhava menos, 

era mais alto, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente e mais bem educado do 

que  no  passado (Ibidem,  p.  76).  Tudo  o  que  era  dito  se  baseava  em falsas  confissões  e 

documentos  alterados (Ibidem),  o que é favorecido pelo uso das teletelas.  Não é possível 

guardar nada do que passa nelas, a informação muda minuto a minuto e o que de fato importa 

não é a confiança dos sujeitos em si mesmos, na sua memória, mas na mídia que é a boca e os 

olhos do Ingsoc e que transmite informações que devem ser aceitas como dogmas universais. 

Em busca da verdade, Winston recorre aos Proles que, menos controlados pelo poder, 

poderiam ser o último reduto de memórias genuínas. Acreditava que “se ainda restasse vivo 

alguém capaz de fazer uma descrição verídica das condições na primeira metade do século, só 

140 O Partido insiste que a história começa com este evento, por volta de 1965. 
141 “Podia muito bem dar-se que cada palavra, literalmente, dos livros de história, mesmo quando aceita sem 

dúvida, fosse pura fantasia. Tanto quanto sabia podia muito bem ser que nunca tivesse havido o jus primae  
noctis, nem capitalistas, nem cartolas. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esquecida a raspagem 
a mentira tornava-se verdade” (ORWELL, 2007, p. 76). 
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podia ser um prole” (Ibidem, p. 88). Ele procura um velho e tenta arrancar dele algo relevante, 

mas  não  descobre  mais  do  que  coisas  sem  importância,  eventos  do  dia-a-dia,  que  não 

provavam nada  contra  o  Partido.  “A memória  do  velho  não  passava  de  um monturo  de 

pormenores à-toa. Poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum fato genuíno” (Ibidem, 

p.  92).  As lembranças  dos habitantes  de Oceania,  qualquer  que fosse sua classe,  estavam 

esfumaçadas pela severidade do tempo, pela prática do duplipensar e pela fragilidade física e 

psíquica.  Apenas o  dono  do  antiquário,  o  Sr.  Charrington,  ajuda-lhe  a  lembrar  de  uma 

canção142. Apega-se então a ele, que parecia querer conversar e se sentia feliz em trazer suas 

memórias à tona, recordar o passado e antigas modinhas, mesmo que nunca pudesse lembrar 

mais  do  que  alguns  versos  delas  (Ibidem,  p.  146).  No  quartinho  do  antiquário  Winston 

encontrava refúgio de um mundo que o oprimia. Lá ele compra o peso de papel que serve 

como metáfora disto. Trata-se de um pequeno pedaço de coral dentro de uma peça de vidro 

cristalino. Winston se encanta por ele justamente porque não significa nada. É a lembrança de 

um período ultrapassado em que havia espaço para tais delicadezas. Uma peça que não servia 

para nada além da sua beleza constituía uma ofensa para um regime no qual não deveria mais 

haver delicadeza ou beleza alguma, apenas brutalidade, como a que o personagem sente ao 

descobrir que o Sr. Charrington é na verdade um espião da Polícia do Pensamento. Brutal 

também é melancolia de Winston ao ver o peso de papel se quebrar ao ser arremessado ao 

chão, revelando o quão pequeno era o coral, que julgava ser maior, assim como julgava serem 

importantes  suas  lembranças  privadas.  O  peso  de  papel  representa,  enfim,  a  utopia  da 

memória de Winston e do pequeno mundo construído por ele e por sua amante,  Júlia,  no 

quarto do antiquário.

A alteração do passado é necessária para que ninguém tivesse base de comparação, 

tolerando, por isso, as condições atuais. A lógica do Ingsoc é que os indivíduos aceitam mais 

facilmente  o presente quando não possuem referenciais  que apontem para uma sociedade 

diferente,  como faz Winston. Sem base de comparação, o regime oceânico parece a única 

alternativa possível às nações inimigas e, ainda que a realidade nelas fosse diferente – o que 

não é, segundo o livro de Goldstein143 – nenhum cidadão de Oceania o saberia. As massas, 

nunca se revoltarão espontaneamente porque nem ao menos têm padrões de comparação para 

saberem que são oprimidas. Daí nasce a estabilidade do regime: sem liberdade de pensamento 
142 Winston esforçava-se em lembrar de uma canção antiga e ao repetir a letra tinha “a ilusão exata de ouvir 

sinos,  os  sinos  de  uma  Londres  perdida  que  ainda  existia  em  alguma  parte,  disfarçada  e  esquecida”  
(ORWELL, 2007, p. 99).

143 O livro, supostamente escrito por Goldstein, inimigo declarado do Partido, continha informações heterodoxas 
e proibidas em Oceania.
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e vivendo em um sistema totêmico e a-histórico não há o que fazer nem o que argumentar no 

sentido da mudança social.  A alteração de quaisquer  registros  é,  sob este  ponto de vista, 

fundamental,  daí a importância  do Ministério  da Verdade.  O recondicionamento apaga as 

memórias privadas de Winston. Ele passa inclusive a crer que a Oceania sempre estivera em 

guerra com a Eurásia ou com quem quer que fosse conforme queria o Ingsoc, embora as 

evidências apontassem para mudanças de inimigos.

6.1 Pilhéria

A reescrita da verdade e da história é realizada de forma arbitrária, desde que algumas 

regras fundamentais sejam seguidas: os cidadãos de Oceania devem ser mantidos na maior 

ignorância possível, devem crer na prosperidade e no desenvolvimento proporcionados pelo 

Partido e zelar por sua infalibilidade, isto é, cuidar para que o Ingsoc nunca erre, não seja 

jamais  derrotado  e  que  as  suas  profecias  se  concretizem sempre144.  Com a  alteração  dos 

acontecimentos  anteriores  à  revolução,  o  poder  do  Ingsoc  é  estendido  para  além da  sua 

fundação. Processo semelhante acontece em Fahrenheit 451 quando o capitão Beatty explica 

que os bombeiros sempre foram responsáveis por atear fogo às coisas e em Admirável Mundo 

Novo, quando o Diretor do Centro de Incubação (DIC) fala do descobrimento da hipnopedia. 

Nas três obras fatos, datas e nomes são transformados em propaganda do poder estabelecido, 

ainda que se refiram à eventos anteriores a ele. Daí que os protagonistas tentam sobrepor suas 

memórias e vivências às informações criadas artificialmente e veiculadas nas mídias. Winston 

podia às vezes apontar para uma mentira definida, assim como Montag ao descobrir que no 

passado os bombeiros não queimavam livros. Em Fahrenheit 451  é importante queimá-los, 

pois são provas documentais não só do passado, mas do pensamento humano. A TV e o rádio 

têm, nesta obra, o mesmo papel das teletelas de transmitirem a verdade cotidianamente e 

serem seus porta-vozes. A massa, alienada repete o que as mídias veiculam e aceita os seus 

conteúdos acriticamente. 

História  e  verdade  apavoram  os  regimes  instituídos  por  exporem  suas  brechas  e 

fissuras. Ao ouvir as perguntas de Montag sobre o passado, Beatty fica indignado: “Houve um 
144 Discursos,  estatísticas  e  registros  são  alterados  para  comprovar  que  o  Partido  está  sempre  certo  e  são 

inviabilizadas quaisquer modificações de doutrina ou agrupamento político (Ibidem, p. 204-205).



120

tempo!?” exclama, “que conversa é essa?” (BRADBURY, 2007, p. 49). Oficialmente o corpo 

de bombeiros fora fundado em 1790 para queimar os livros de influência inglesa nas colônias, 

tendo sido o primeiro bombeiro Benjamin Franklin (Ibidem, p. 50), mas Clarisse, amiga de 

Montag,  instiga-o ao dizer  que,  na verdade,  os bombeiros  outrora apagavam incêndios145. 

Depois, Beatty volta atrás e explica que todo bombeiro, mais cedo ou mais tarde, passava por 

um momento crítico de querer saber o que havia nos livros e de buscar o passado. Ele se 

revela um grande conhecedor de história e literatura, explicando, sob os olhares acusadores 

dos seus subordinados, que havia trechos e passagens dos livros que a maioria dos capitães 

bombeiros  precisava  conhecer  (Ibidem,  p.  56).  Mas os  livros  deveriam ser  exterminados, 

representando a extinção de quaisquer pensamentos anteriores ao modus operandi vigente. 

Ao relatar as memórias de seu tio, Clarisse se refere a um passado utópico, quando 

havia liberdade e felicidade verdadeiras, mesmo que não o tenha vivido. O tio falava de um 

tempo em que as crianças não se matavam umas às outras (Ibidem, p. 45), falava também de 

quando as pessoas conversavam em alpendres e era possível caminhar sem ser mal  visto. 

Montag não tem este tempo bom da utopia e, por isso, apropria-se das memórias de Clarisse 

para criar a sua utopia. Ele não tem um passado definido, exceto por algumas passagens. Seu 

pai  e  seu  avô  eram bombeiros,  fora  isso  não  podia  explicar  porque  elegera  a  profissão. 

Também não lembrava onde conhecera Mildred, sua esposa. Quando pensava nela visualizava 

uma  menininha  perdida  em uma  floresta  sem árvores  ou  num platô  onde  antes  houvera 

árvores146, das quais sentia apenas a memória de terem existido (Ibidem, p. 61). Entristece-o 

não conseguir ter lembranças da esposa (Ibidem, p. 187) como se ela, enquanto representação 

da massa, não fosse passível de ser lembrada. Não havia mais livros, pois não havia mais 

lugar para qualquer forma de memória, reflexão ou melancolia. Mas Montag julgava, assim 

como o professor Faber e os homens da floresta que, quando a guerra destruísse a civilização, 

o ato de recuperar e guardar as memórias recomeçaria espontaneamente. Até lá alguém teria 

de se encarregar de salvá-las de um modo ou de outro, nos livros, nos discos ou na cabeça 

(Ibidem, p. 170). Na floresta, refugiado da civilização, cada homem era um livro: fragmentos 

e  obras  de  história,  literatura  e  direito  internacional.  Seu conteúdo  seria  passado  adiante 

oralmente.  Muito  se  perderia,  mas  sabendo  que  não  seria  possível  obrigar  as  pessoas  a 

145 A verdade, ou a possibilidade da existência de uma versão da história que Montag desconhecia, é apresentada 
por Clarisse.  É ela  quem, pela primeira vez o instiga,  dizendo que no passado os bombeiros  apagavam 
incêndios em lugar de começá-los (BRADBURY, 2007, p. 20).

146 Esta imagem é uma metáfora que ajuda a entender como ele a via, não existindo nenhuma referência na obra 
que indique que ele conhecera a esposa ainda criança, nem que Montag jamais estivera com ela em uma 
floresta.
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escutarem,  os  homens-livro  esperariam  o  dia  em  que  alguém  viesse  perguntar  o  que 

acontecera (Ibidem, p. 183) e o futuro em que os livros poderiam ser reescritos, “as pessoas 

serão convocadas, uma a uma, para recitarem o que sabem, e os imprimiremos novamente até 

a próxima Idade das Trevas” (Ibidem, p. 184). Por fim, resta a Montag a certeza de que todos 

os homens eram únicos, por suas memórias e seus atos (Ibidem, p. 186)

Em  Admirável Mundo Novo quaisquer memórias são impossíveis. Como nas outras 

obras, a história fora modificada, só que o passado (os fatos acontecidos antes de 600 depois 

de Ford) era longínquo, não sendo possível recordar ou recuperar efetivamente nada. Como 

solução, Huxley traz o Selvagem para a civilização. Obviamente ele não se lembra do passado 

histórico, a reserva onde vive não é reconstrução de um tempo determinado, mas a junção de 

elementos de diversos períodos que foram sendo deixados à margem da civilização. Não há 

muito o que falar sobre história nesta obra, pois não há história propriamente dita, apenas um 

presente eterno e imutável. Mond deixa isso claro quando explica que não pode haver nenhum 

progresso  histórico,  que  as  coisas  devem  continuar  sempre  da  mesma  forma  para  haver 

estabilidade. Também não há história pessoal dos sujeitos. O único que se lembra de algo é 

John147,  que,  assim  como  Winston,  valoriza  as  memórias  de  infância.  Sempre  jovens  os 

moradores do Mundo Novo não têm passado nenhum além do tempo de criança, época que 

não pode ser valorizada individualmente já que a vivência de todos é absolutamente igual. 

Além disso, a história é considerada desagradável (HUXLEY, 1981, p. 46), pois revela fatos 

amorais e sujos, por um lado, por outro, a ojeriza a eles faz com que os acontecimentos não 

sejam questionados ou remexidos. Ao contar o passado para um grupo de jovens, o Dirigente 

Mundial Mustafá Mond alerta:  “Agora vou falar-lhes de algo que poderá parecer incrível. 

Mas quando não se está habituado à história,  a maioria  dos fatos sobre o passado parece 

incrível” (Ibidem, p. 55). Segundo ele, Ford afirmara que a história é uma pilhéria (Ibidem, p. 

57) e quem gasta tempo estudando história não pode inventar nada revolucionário.

A  pilhéria  está  manifesta  também  na  repetição  das  palavras  de  Ford  com  uma 

solenidade quase religiosa. Só que não há efetivamente religião, apenas o culto a esta figura, 

que assume caráter transcendental. É o seu nascimento que determina a contagem do tempo e 

o início de uma nova era marcada, não pela crença irracional em Cristo, paradigma de um 

período anterior ao qual o Selvagem ainda está vinculado, mas à adoração do criador do modo 

de produção que revolucionou o capitalismo e permitiu que até os homens fossem produzidos 

em série. A produção em série de indivíduos e bens viabiliza a existência de um futuro que, 

147 John é o nome do Selvagem.
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no máximo, constitui um desdobramento do presente: história e memória são extintas, porque 

agora tudo e todos são iguais. Não existem museus, monumentos ou livros, o passado está 

destruído e condenado. A pilhéria se manifesta ainda na forma como Huxley trata a história. 

No texto há várias digressões, especialmente das vivências de John. O autor brinca também 

com  o  passado  de  outros  personagens,  quando,  por  exemplo,  interrompe  a  narrativa  no 

capítulo treze para contar o que acontece vinte e dois anos depois ao homem em que Lenina 

esquece de aplicar vacina ainda quando era feto. A brincadeira se estende ao presente, pois 

essa é uma forma que o autor encontra para explicar o que pode ter acontecido a Bernard. De 

fato, a história é uma pilheria, irônica e necessita ser regulada.

A memória e o passado de cada personagem os mantêm enquanto sujeitos autônomos 

na  realidade  adversa  das  distopias.  John  recorda  a  sua  infância  na  reserva  e  os demais 

membros da tribo. Lembra com carinho da relação com a mãe e das músicas que ela cantava. 

Deixa as lágrimas rolarem com tais lembranças e, mesmo no Mundo Novo, guarda intactas as 

memórias do Outro Lugar “um paraíso de bondade e beleza, não poluído pelo contato com a 

realidade de Londres, essa civilização real de homens e mulheres” (HUXLEY, 1981, p. 246). 

Usa também palavras e músicas para restituir o passado à vida (Ibidem, p. 248) e se debruça 

sobre ele em busca da sua própria essência. Mas não é apenas ele, sujeito que escapa, que tem 

memória. Os habitantes do Mundo Novo certamente a têm em alguma medida; só que não era 

correto falar do passado e mais especificamente do passado particular.  O DIC, homem de 

moral  impoluta,  recorda da sua viagem à reserva há vinte  e cinco anos.  Mas isto  é  uma 

impropriedade grosseira  que o perturba,  fazendo-o ter  vontade de esconder  o rosto e sair 

correndo da sala onde estava. Não que visse algum problema em falar sobre algo remoto, 

achava que  já  havia  se  livrado deste  condicionamento,  mesmo assim estava  incomodado. 

Como um homem tão convencional infringia uma proibição, “movido por que força interior?” 

(Ibidem, p. 124). Havia então uma força interior que o movia. Ao falar do desaparecimento de 

Linda,  Thomas se comove. Não parecia completamente convencido de que o corpo social 

persiste apesar da mudança das células componentes (Ibidem, p. 126) e confessa que sonhava 

com o desaparecimento às vezes. Ele parece recobrar a consciência assim que Bernard, seu 

interlocutor nesta passagem, fala. Thomas explica que a relação com a moça fora normal e 

saudável,  isto  é,  estritamente  sexual.  Seu  relato,  porém,  mostra  a  tensão  entre  o 

condicionamento  e  o  desejo  do  sujeito  de  emergir,  vivenciar  sua  individualidade  e  suas 

emoções.
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Nas três obras há referências constantes a um tempo original no qual as coisas eram 

puras e boas, representado pela infância de Winston e John e por Clarisse, com o seu frescor, 

relatos coloridos da vida em família e memórias do tio. Entre os atributos mais marcantes dos 

protagonistas está sua confusa relação com o passado e a sensação de inadequação com o 

presente opressor. Winston, John, Montag e Clarisse, estão presos entre o passado utópico 

inalcançável, construído esparsamente por suas memórias particulares, registros históricos que 

sobreviveram e recordações de terceiros, e o presente que lhes fere e é hostil, arrancando a 

pureza  do  tempo  intocado  e  bom,  muito  mais  imaginado  do  que  vivido  e  que  serve  de 

resistência contra um desagradável presente. O confronto entre passado e presente é, aliás, um 

dos principais motivos do descontentamento dos personagens, que evolui paulatinamente para 

a contestação. Antes mesmo de qualquer tentativa de rebelião, o mero cultivo e preservação 

de memórias serve como transgressão, uma vez que proporciona o estabelecimento de uma 

linha cronológico-política que permite compreender a evolução dos regimes. Ao fazer isso, os 

personagens  abrem  mão  do  duplipensar  e  incorrem  necessariamente  em  crimidéia148 – 

estendendo estas práticas a todas as distopias aqui citadas. 

Os  personagens  vivem  num  estado  de  anacronia.  Julgam  que  não  pertencem  ao 

presente, embora sejam infiltrados por ele. Sabem que não viverão o futuro, seja por sua curta 

existência ou pela descrença na sua concretização. Também não podem retornar ao passado. 

Estão encurralados  pelas  problemáticas  da memória  e  da história  e  conseguem se manter 

precariamente  entre  lembranças  vagas e o presente incômodo.  Estes fragmentos  aparecem 

através das vivências de Winston no bairro dos Proles, do diário, do peso de papel e do quarto 

no antiquário, do confronto de John com o Mundo Novo e de Montag com suas perguntas à 

Clarisse,  Beatty  e  Faber,  assim  como  do  seu  desejo  de  ler  e  preservar  livros.  Winston, 

Bernard, Helmholtz, John e Montag decidem participar ativamente da construção do futuro, 

embora  sejam  tolhidos.  O  desvendamento  das  circunstâncias  históricas  realizado  pelos 

personagens é um desafio similar à montagem de um quebra-cabeças em que sempre faltam 

algumas peças: é impossível saber exatamente que figura as peças formariam em conjunto, 

mas apenas supor com base nas partes. São os mecanismos de alteração contínua do passado 

que  impossibilitam  que  o  quebra-cabeça  seja  completado.  Deste  modo,  o  trabalho  de 

recuperação da memória, não apenas apresenta riscos por ser considerado heterodoxo, mas 

também é impossível de ser finalizado por sua própria natureza.

148 A crimidéia era considerada o crime essencial que continha todos os outros (ORWELL, 2007, p. 20). Estava 
nesta categorização qualquer pensamento contrário ao sistema vigente e aos pressupostos do Partido.
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Os  obstáculos  que  os  personagens  encontram  são  aprofundados  pela  apatia  das 

populações  perante  o  poder  que  manipula  a  história.  A memória  coletiva  não serve  para 

distinguir  grupos ou situações particulares,  mas para aprofundar ainda mais  o conceito de 

massa. Esta apatia é usada como elemento político para a manobra das populações. Como é o 

caso dos jovens em Fahrenheit 451, que não sabem de nada e de Mildred e suas amigas, que 

preferem jamais saber. Também é o caso de Júlia, que não se importa efetivamente com o que 

o Partido tenha feito,  mas apenas com sua própria liberdade.  Ela só punha em dúvida os 

ensinamentos do Ingsoc quando era do seu interesse, “no mais, estava disposta a aceitar a 

mitologia oficial, simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia 

importante”  (Ibidem,  p.  148).  Júlia  acreditava  em  qualquer  mentira  oficial,  como  por 

exemplo, que o Ingsoc inventara o aeroplano. Para ela não era relevante quem criara quais 

coisas e nem mesmo o que acontecia na guerra. Sabia apenas que o noticiário seria sempre 

falso (Ibidem, p. 149). Ela falava disso e das modificações nos fatos que o Departamento de 

Registro realizava sem se incomodar, “não sentia o abismo abrindo-se aos seus pés, ao pensar 

nas mentiras  que se transformavam em verdades” (Ibidem).  Não se perturba nem quando 

Winston menciona a falsificação da foto. Não ligava para a modificação de registros, para os 

livros reescritos, para as estátuas criadas ou prédios rebatizados. A história havia parado, o 

Partido tinha sempre razão e não era possível provar nada contra ele. Por isso, argumentava, 

não adiantava se preocupar com o passado. 

 O tempo dos personagens distópicos não é o dos instantes que se sucedem, mas um 

tempo  potencial.  O  passado  retorna  enquanto  potência,  como  algo  que  pode  acontecer 

novamente  e que merece ser vivido cotidianamente à parte  dos acontecimentos  do tempo 

comum.  A  mídia  é  impermeável  ao  tempo  da  memória,  vive  o  presente.  Contudo,  a 

experiência  dos  acontecimentos  é  subjetiva,  não  é  redutível  aos  fatos,  às  informações  e 

mesmo à vontade de verdade do poder. A forma como os sujeitos os vivenciam é exclusiva e 

pertence à ordem do sensível.  Foucault  (2003) explica que a manipulação da verdade e a 

imposição de uma historiografia  oficial  são elementos  característicos,  em maior ou menor 

grau, de todas das formas de governo. O passado nas distopias é um importante instrumento 

de poder, na medida em que constitui as verdades que circulam por discursos e práticas. A 

modificação da história se dá nas três obras pelos constantes rearranjos de fontes e registros, 

restando  aos  indivíduos  lembranças  gastas  e  incertas,  desligadas  da  realidade  material  e 

documental que os cerca. Se um fato histórico realmente existiu ele só pode ser comprovado 



125

por registros ou pela memória, se ambos são apagados ou modificados, então o fato jamais 

aconteceu, como explica O´Brien a Winston:

– O passado existe concretamente, no espaço? Existe em alguma parte um 
mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? 
–  Não. 
– Então onde é que existe o passado, se é que existe? 
– Nos registros. Está escrito. 
– Nos registros. E em que mais? 
– Na memória. Na memória dos homens. 
– Na memória. Muito bem. Nós, o Partido, controlamos todos os registros e 
todas  as  memórias.  Nesse  caso,  controlamos  o  passado,  não  é  verdade? 
(ORWELL, 2007, p. 237). 

Por isso, há órgãos especializados em alterar o passado, tarefa complexa que exige a 

articulação de diferentes Aparelhos Ideológicos e que contempla toda a sociedade, na forma 

tanto  de  poderes  –  incluindo  os  coercitivos,  presentes  nas  punições  recebidas  pelos 

protagonistas distópicos – quanto de micropoderes. Huxley, Orwell e Bradbury149 tratam de 

um problema real da historiografia: as divergências entre a história oficial dos detentores do 

poder e a existência de provas materiais  que a suportem. Os segredos sobre a história e a 

verdade,  para  que funcionem,  devem ser  organizados  com minúcia,  abrangendo todos os 

níveis da hierarquia e numerosos funcionários administrativos. Até no interior dos campos de 

concentração nazistas, explica Breton (1994, p. 75), foi guardado segredo sobre os crimes que 

ali se cometiam150. Para o autor, o segredo é uma medida de conservação dos sistemas, pois 

diminui  a  resistência  ante  as  ações  praticadas,  por  isso  é  necessário  mantê-lo  e  alterar  a 

verdade. O conceito de verdade deriva da necessidade dos sujeitos e, mais ainda, dos regimes 

onde eles estão inseridos.

6.2 Verdades distópicas

Nos regimes distópicos não existe uma verdade transcendental a priori, mas verdades 

contingenciais,  diferentes  de  acordo  com  cada  contexto  e  momento.  Contrariamente,  no 
149 Os autores  se referem às manipulações da história realizada pelo regime soviético, pelo nazi-fascismo e 

mesmo – como é o caso de Bradbury – ao solapamento paulatino da história realizado pelo capitalismo norte-
americano. 

150 Os  nazistas,  organizaram  campanhas  de  desinformação,  fazendo,  por  exemplo,  com que  os  deportados 
assinassem  bilhetes-postais  que  enviavam  às  próprias  famílias  precisamente  antes  de  serem  liquidados 
(BRETON, 1994, p. 75)
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sistema filosófico esclarecido  existe um vínculo originário entre sujeito e conhecimento, no 

qual a própria natureza do sujeito é tida como origem e fonte da verdade. Nas distopias, o 

estatuto da verdade desconsidera os fenômenos em si, base da verdade kantiana, e assume 

como verdadeiro aquilo que for concebido pelo pensamento e aceito coletivamente como tal, 

mesmo  que  isso  contrarie  a  história,  a  lógica  e  mesmo  as  leis  da  natureza.  A  visão  de 

Foucault, assim como a que aparece nas distopias, contraria o conceito de verdade como algo 

puro e incontestável151. Ela não existe como objeto natural, mas apenas como prática social e 

histórica. Por isso, não pode estar no objeto – o que inclui os fatos decorridos – pois estes não 

são preexistentes, tornando-se reais através de articulações específicas. Também não está no 

sujeito,  pois  ele  não  é  originário,  depende  das  práticas  para  se  constituir.  Efetivamente, 

emerge das articulações históricas entre ambos, da modificação e constituição mútua, o que se 

aproxima  da  história  crítica  do  pensamento,  postulada  por  Foucault  (2005,  p.  281).  É  a 

história  da  emergência  dos  jogos152 de  verdade  que  justifica  os  modos  específicos  de 

objetivação e de subjetivação através dos quais uma verdade é formulada.

A história é um postulado sempre provisório das “regras segundo as quais, a propósito 

de certas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer pertence à questão do verdadeiro e do falso” 

(Ibidem), ou ainda “o estudo dos modos segundo os quais o sujeito pôde ser inserido como 

objeto nos jogos de verdade” (Ibidem). A análise da verdade deve se debruçar sobre práticas 

específicas  para  determinar  as  condições  históricas  de  constituição  de  sujeitos  e  objetos. 

Como extensão, Foucault trata de efeitos de verdade. Os efeitos de verdade referem-se ao que 

é  historicamente  concebido  como  verdade  e  produzem  efeitos  de  poder,  estabelecendo 

parâmetros pelos quais as pessoas são governadas e sujeitadas. O esquecimento individual 

permite o apagamento da dimensão histórica (COURTINE, 2007, p. 28) e da memória não 

psicológica que supõe o enunciado inscrito na história, como também propõe Foucault.

O autor (2005, p. 241) tenta “fazer a história das relações que o pensamento mantém 

com a verdade; a história do pensamento, uma vez que ela é o pensamento sobre a verdade”. 

Afirmar que a verdade não existe é argumento das mentes simplistas (Ibidem), porém ela se 

relaciona  necessariamente  com a história  do pensamento.  É em função disso que o autor 

151 Esta decorre  do pensamento ocidental iluminista.  A verdade kantiana é um dos pilares para os enunciados 
sobre  a  objetividade  do  conhecimento  científico  definido.  Foucault  tenta  se  desvencilhar  desta  noção 
diferenciando a verdade a priori de uma verdade contextual, negociada e definida pelos sujeitos, que depende 
deles e não dos objetos, para existir. 

152 “A palavra 'jogo' pode induzir em erro: quando digo 'jogo' me refiro a um conjunto de regras de produção da 
verdade. Não um jogo no sentido de imitar ou representar...; é um conjunto de procedimentos que conduzem 
a  um  certo  resultado,  que  pode  ser  considerado,  em  função  dos  seus  princípios  e  das  suas  regras  de 
procedimentos, válido ou não, ganho ou perda” (FOUCAULT, 2005, p. 282).
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procura saber como os homens entram nos jogos de verdade (Ibidem, p. 264), entendidos não 

como práticas coercitivas, mas como práticas de autoformação dos sujeitos (Ibidem, p. 265). 

Os efeitos  de  dominação  podem estar  ligados  às  estruturas  de  verdade  ou às  instituições 

encarregadas  da verdade (Ibidem, p.  280),  mas não são necessariamente a verdade em si. 

Quem tem a liberdade para formular a verdade, detém o poder, de maneira que a verdade não 

existe fora dele ou na sua ausência153 (Idem, 2003, p. 12). A cultura ocidental gira em torno de 

uma obrigação de verdade (Idem, 2005. p. 241 e 280) sem perceber efetivamente o por quê 

desta preocupação e mesmo o que é a verdade. Em termos gerais, pode-se dizer que esta 

passou a ser: (a) confundida com o discurso científico e estar centrada nele e nas instituições 

que o produzem; e (b) objeto de ampla difusão e consumo, produzida e transmitida sob o 

controle  de  grandes  aparelhos  políticos  ou econômicos  (Idem,  2003,  p.  12).  A verdade é 

apenas o “conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui 

ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (Ibidem, p. 13), jazendo seu estatuto nos papéis 

que  desempenha.  O  autor  explica  ainda  que  a  verdade  é  um  efeito  produzido  pela 

determinação virtual do vencedor, o que reforça a maneira como ela é instituída nos regimes 

de Oceania, do Estado Mundial e no presidencialismo de Fahrenheit 451. Múltiplas relações 

de poder atravessam, caracterizam e constituem o corpo social. Tais relações não podem se 

estabelecer sem a produção, acumulação e funcionamento de discursos. Não há possibilidade 

de  exercício  do  poder  sem  uma  economia  dos  discursos  de  verdade.  Os  sujeitos  são 

submetidos pelo poder à produção da verdade. Paralelamente, o poder só pode ser exercido 

através da produção da verdade:

Somos  obrigados  pelo  poder  a  produzir  a  verdade,  somos  obrigados  ou 
condenados a confessar a verdade ou condenados a confessar a verdade ou 
encontrá-la.  O  poder  não  para  de  nos  interrogar,  de  indagar,  registrar  e 
institucionalizar a busca da verdade [...] Afinal, somos julgados, condenados, 
classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo 
de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo 
efeitos específicos de poder (FOUCAULT, 2003, p. 179-180).

Existe tanto a vontade de saber, como a vontade obstinada de não saber (FOUCAULT, 

2006,  p.  63),  daí  a  apatia  da  massa  que  habita  as  distopias.  O  não  saber  faz  parte  das 

estratégias  de  poder,  para  que  os  sujeitos  sejam  permeados  pelo  saber  oficial.  Foucault 
153 Contra uma concepção a priori de verdade, que a desvincula das relações de poder, Foucault (2003, p. 12) 

afirma: “A verdade é deste mundo, ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 'política geral' de verdade: isto é,  
os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que  
permitem distinguir  os enunciados verdadeiros  dos falsos,  a maneira como se sanciona uns e outros;  as  
técnicas e os precedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”.
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(Ibidem, p. 67) destaca outro mecanismo, que é o da confissão da verdade como parte dos 

procedimentos  de  individualização  pelo  poder.  Isto  é,  o  indivíduo  é  autenticado  por  um 

discurso  da  verdade  que  tem,  ou  é  obrigado  a  ter,  sobre  si  mesmo.  A confissão  é  uma 

importante técnica de produção de verdade, por isso o panóptico e os mecanismos de extração 

de  confissão154.  “Confessa-se  –  ou  se  é  forçado  a  confessar.  Quando  a  confissão  não  é 

espontânea ou imposta por algum imperativo interior, é extorquida; desencavam-na alma ou 

arrancam-na ao corpo” (Ibidem). A obrigação da confissão é um efeito do poder que coage e 

que é introjetado de tal forma nos sujeitos que lhes parece normal confessar. O desejo de dizer 

algo nasce da revelação contida que precisa romper a barreira do silêncio. Não basta fazer, 

saber ou pensar, há momentos em que é preciso revelar sadicamente para ver o poder agindo, 

sujeitando. Se não há confissão não há crime e, sem crime, não há resistência. No momento 

da confissão, a relação de poder é evidente. O ouvinte não é mero interlocutor do falante, de 

quem confessa, mas uma instância que requer a confissão, obriga-a e ao mesmo tempo pune, 

perdoa, consola ou avalia (Ibidem, p. 71). Esta é a relação estabelecida entre protagonistas e 

antagonistas nas distopias. O protagonista confessa, embora o seu interlocutor já saiba de tudo 

e a confissão seja apenas um elemento terapêutico155. Acrescenta Foucault (Ibidem, p. 77): “a 

verdade cura quando é dita a tempo, quando é dita a quem é devido e por quem é, ao mesmo 

templo seu detentor e responsável”. 

Outro  dos  pontos  fundamentais  de  controle  da  verdade,  é  que  o  sujeito  é  levado 

constantemente a crer que nunca conhece a verdade a não ser parcialmente (Idem, 2003, p. 

264).  Winston  tinha  consciência  disso,  porém  acreditava  que  enquanto  a  exprimisse  a 

continuidade não seria interrompida. Julgava também que mesmo que não se fizesse ouvir, 

poderia preservar a herança humana, se permanecesse são de mente. Sua sensação de sanidade 

é ampliada quando ele parece encontrar a verdade na qual crê no livro de Goldstein.  Por 

acreditar  na  factualidade,  Winston  julgava-se  o  detentor  da  verdade num mundo feito  de 

mentiras.  Questionava  se  seria  possível  que  as  pessoas  engolissem  a  mudança  de  uma 

afirmação apenas vinte e quatro horas depois do seu anúncio e que a população fosse capaz de 

demonstrar  gratidão  pelo  aumento  da  ração  de  chocolate  quando,  na  verdade,  ela  havia 

diminuído. “Então era ele o único de posse da lembrança?” (ORWELL, 2007, p. 60). Sentia 

que a verdade tinha de ser defendida, que o mundo sólido existe e que suas leis não mudam, 

quisesse o Partido ou não, daí que formula o “importante axioma” (Ibidem, p. 82) mantido até 

154 Estes conceitos são tratados detalhadamente no 12° capítulo.
155 Para Foucault (2006, p. 79), o processo terapêutico é uma das principais técnicas de produção de verdade. 
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a  sua  redenção  final:  “a  liberdade  é  a  liberdade  de  dizer  que  dois  e  dois  são  quatro. 

Admitindo-se isso, tudo o mais decorre” (Ibidem). A lógica do Ingsoc de que dois mais dois é 

igual a cinco (Ibidem, p. 190), ignora o empirismo e se baseia em determinações arbitrárias. 

Não significa que seja mais ou menos verdadeira do que a verdade da ciência ou da razão 

pura, mas constitui forma distinta de verdade. A palavra-chave para entender este processo é 

negrobranco156 que é “a capacidade de acreditar que o preto é branco, e de acreditar que jamais 

se imaginou o contrário. Isto exige contínua alteração do passado” (Ibidem, p. 204).

Dizer que dois mais dois são cinco e ignorar os fatos é pensar em negrobranco. Fazê-lo 

mesmo  diante  das  evidências  é  uma  qualidade  admirável.  Para  que  isto  seja  possível  é 

necessário deslocar o sentido da realidade, de modo que não apenas se diga, mas se acredite 

piamente, mesmo em detrimento de todos os fatos, que o negro é branco e que dois mais dois 

são cinco. O papel da Fraternidade157 era passar adiante a doutrina secreta de que dois e dois 

são quatro (Ibidem, p. 212) embora todos cressem no contrário. Tarefa que em pouco tempo 

Winston percebe ser inútil. No Ministério do Amor, O´Brien lembra que Winston escrevera 

em seu diário que dois e dois são quatro. Ele mostra quatro dedos e pergunta o que o membro 

do Partido Externo vê, ao que ele responde firmemente quatro. O´Brien explica que seriam 

cinco, caso o Partido o dissesse. Posteriormente, ele afirma ver cinco dedos, mas O´Brien não 

se dá por vencido; Winston dissera que eram cinco, mas não acreditava nisso. Chorando ele 

responde: “– Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são 

quatro” (Ibidem, p. 239). 

O membro do Partido Interno explica que às vezes são cinco, às vezes três, às vezes 

tudo  ao  mesmo  tempo,  conforme  os  desígnios  do  Ingsoc.  A tortura  continua  e  Winston 

choraminga ao ser questionado novamente: “– Quatro, imagino que sejam quatro. Veria cinco, 

se  pudesse.  Estou  tentando  ver  cinco”  (Ibidem).  “Que  desejas?”  pergunta  O´Brien, 

“convencer-me de que vês cinco, ou de fato vê-los?”(Ibidem). Winston queria vê-los e por 

causa do sofrimento e da arguição de O´Brien, começa a ficar mais e mais confuso (Ibidem, p. 

240).  Finalmente,  percebe  que,  em  Oceania,  dois  mais  dois  são  realmente  cinco,  mas 

poderiam ser quatro ou três. As verdades dependiam dos propósitos do Partido, mesmo em 

relação às coisas óbvias. Isto implica na falsificação em larga escala de conhecimentos, o que 

156 “Como tantas outras palavras da Novilíngua, esta tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Aplicada a 
um adversário, caracteriza o hábito de afirmar impudentemente que o negro é branco, em contradição aos 
fatos evidentes. Aplicada a um membro do Partido, significa leal disposição de dizer que negro é branco  
quando o Partido exige” (ORWELL, 2007, p. 204). Novamente, é o duplipensar que viabiliza este tipo de  
pensamento.

157 Acreditava-se que a Fraternidade era organização que se opunha ao Partido, sendo Goldstein um dos líderes.
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atinge a ciência.  Esta praticamente deixa de existir  em Oceania, ao menos no seu sentido 

antigo.  Tanto  que  em  Novilíngua  a  palavra  ciência  desaparece.  O  método  empírico  de 

raciocínio, no qual se basearam todos os desenvolvimentos científicos passados se opõe aos 

princípios fundamentais do Ingsoc. Mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando os 

seus produtos podem ser utilizados para limitar a liberdade humana (Ibidem, p. 186).

As  duas  metas  do  Partido  são  conquistar  toda  a  superfície  da  Terra  e 
extinguir  de  uma  vez para  sempre  qualquer  possibilidade de pensamento 
independente. Há portanto dois problemas que o Partido deve resolver. Um 
deles  é  descobrir  o  que  pensa  o  ser  humano,  é  o  outro  é  matar  várias 
centenas de milhões de pessoas em alguns segundos, sem dar aviso prévio. 
Este é o assunto da pesquisa científica que ainda subsiste (Ibidem).

A ciência é contingenciada pelas verdades do Partido. Toda a técnica e ciência que 

restam se orientam para o poder. O progresso cessa e os fatos mais palpáveis são negados ou 

desprezados. Mantinham-se as pesquisas que poderiam ser chamadas científicas apenas com 

finalidades  bélicas,  mas eram em essência vãs e não importava que não dessem o menor 

resultado.  Diante  da  guerra  contínua,  a  eficiência  não  é  mais  necessária,  nem  mesmo  a 

eficiência militar. Nada deveria funcionar bem em Oceania, exceto a Polícia do Pensamento 

(Ibidem, p. 191). Manipulam-se todas as formas de saber em prol do Ingsoc. As verdades do 

Partido são reproduzidas pelas teletelas e ecoam na voz dos seus habitantes que defendem o 

Grande  Irmão  e  o  regime  oceânico.  São  felizes  julgando  viver  na  sociedade  perfeita  e 

regojizando-se pelas melhorias que o Partido afirma ter feito. Cada sujeito é, ao introjetar as 

verdades do regime, seu protetor e vigia, expandindo o poder totalitário por relações sempre 

mais íntimas e pelo consentimento entre as partes, sendo os indivíduos efeitos do poder. No 

Café Castanheira, entregue ao regime, Winston escreve a soma dois mais dois. Perde-se na 

resposta entre um gole e outro de Gim Vitória; agora que amava o Grande Irmão, o resultado 

não  mais  importava.  Huxley  (1981,  p.  19),  considerando  sobre  a  verdade  nos  regimes 

totalitários afirma que “os maiores triunfos da propaganda não se devem à ação, mas sim à 

omissão de algum ato. A verdade é grande, mas maior ainda do ponto de vista prático, é o 

silêncio sobre a verdade”, daí a importância de não se mencionar certos assuntos nos regimes 

totalitários.  A propaganda totalitária,  segundo o autor,  é  capaz  de influenciar  opiniões  de 

forma mais efetiva do que as denúncias eloquentes. Por isso, Huxley considera que erguer a 

“cortina  de  ferro”  entre  as  massas  e  alguns  fatos  teria  maiores  efeitos  do  que  quaisquer 

denúncias ou a lógica mais irrefutável158. 

158 Huxley tece tais considerações ainda no prefácio de Admirável Mundo Novo, antecipando o papel central que 
a verdade virá a ocupar neste livro.
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Em Fahrenheit 451, percebendo as distorções na verdade, com o auxílio de Clarisse, 

Beatty e Faber, e especulando sobre aquilo que devia haver nos livros, Montag passa a crer 

que o saber contido neles poderia tirar as pessoas das trevas em que estavam mergulhadas ou, 

ao menos, impedi-las de cometer “os mesmos erros malucos de sempre” (BRADBURY, 2007, 

p.  94).  Enquanto  formulava  sua  crítica,  ouvia  da  esposa  que  as  pessoas  nos  livros  não 

existiam, que eles não diziam nada e que provocavam dor (Ibidem, p. 54 e 81). Mesmo Faber 

explicava que o que Montag procurava não estava nos livros: “Precisamos de conhecimento. 

E talvez em mil anos possamos escolher precipícios menores de onde saltar [...] As coisas que 

você  está  procurando,  Montag,  estão  no mundo,  mas  a  única  possibilidade  que  o sujeito 

comum terá  de  ver  noventa  e  nove por  cento  delas  está  num livro”  (Ibidem,  p.  108).  A 

verdade não estava, segundo Beatty nem nos livros nem em lugar algum, pois “a verdade, até 

o fim das contas, é o que proclamamos” (Ibidem, p. 131) e que ler, descobrir outras verdades 

possíveis, é voar por um precipício, querer explodir o mundo e destruir a autoridade.

Em Admirável Mundo Novo, independentemente da manipulação da verdade, história 

e ciência, não há mais conflitos e crises decorrentes dela. O controle das informações sobre os 

sujeitos começa desde a sua concepção com a rotulagem e armazenamento de dados de cada 

embrião.  Havia, já nas salas de predestinação social, profissionais chamados Matriculadores 

que  registravam dados  importantes  sobre  os  fetos,  catalogando  os  tipos  e  condições  dos 

corpos  recém  gerados  (Ibidem,  p.  31).  Durante  toda  a  infância  os  indivíduos  recebiam 

educação hipnopédica.  Bernard,  especialista  em hipnopedia,  sabia que cem repetições  três 

noites por semana durante quatro anos, ao todo sessenta e duas mil e quatrocentas repetições, 

“fazem uma verdade” (Ibidem, p. 71), o que era reforçado com a supressão do passado e dos 

documentos que o comprovam, assim como de todos os livros publicados antes de 150 d.F. 

Ao  afirmar  que  a  história  era  uma  pilhéria  o  Dirigente  parecia  sacudi-la  como  pó,  não 

restando mais nada, além daquilo que fora realizado na Era Ford:

– Vocês se  lembram – disse  o Dirigente  com uma  voz forte  profunda – 
suponho  que  todos  se  lembram  daquelas  palavras  belas  e  inspiradas  do 
Nosso Ford: a História é uma pilheria. A História – repetiu lentamente – é 
uma pilheria.
Agitou o braço; era como se um espanador invisível sacudisse uma poeirinha 
e a poeira era Haraoa, era Ur na Caldeia; algumas teias de aranha que foram 
Tebas e Babilônia, Cnossos e Micenas. Uma espanada. Uma espanada – e 
onde estava Odisseu, onde estava Jó, onde estava Júpiter, Gautama e Jesus? 
Uma  espanada  e  essas  manchas  de  sujeira  chamadas  Atenas  e  Roma,  
Jerusalém e o Médio Império, tudo se fora. – O lugar onde Roma existiu 
estava vazio. Então espanou de novo, as catedrais; espanou, espanou, o Rei 
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Lear e os pensamentos de Pascal. Espanou o Réquiem; terminada a Sinfonia. 
Espanou...
Eis porque vocês não tinham aulas de História... dizia o Dirigente (Ibidem, p. 
58).

Também a ciência era controlada de modo que os seus avanços fossem suficientes para 

ampliar o conforto, mas limitados, para que houvesse sempre estabilidade.  O próprio Mond 

fora físico, no seu julgamento bom o suficiente para perceber que a ciência em Oceania não 

passava um livro de cozinha:

Com uma teoria ortodoxa de culinária que não admite ser posta em questão, 
e uma lista de receitas que não pode ser aumentada, exceto com permissão 
especial do Mestre-Cuca. Agora sou o Mestre-Cuca. Mas houve um tempo 
em  que  era  apenas  um  lavador  de  pratos  curioso.  Comecei  a  imaginar 
receitas novas, culinária heterodoxa, lícita, em suma um pouco de ciência 
real (Ibidem, p. 274).

Ao ler um documento intitulado Nova teoria de Biologia, ele reflete e julga o material 

subversivo:

Sentou-se por algum tempo meditando [...] depois pegou a caneta e escreveu 
na capa: “o tratamento matemático do conceito de propósito feito pelo autor 
é novo e altamente engenhoso, porém herético e, no que concerne à ordem 
social  presente,  perigoso e  potencialmente  subversivo.  Não publicar”  [...] 
Uma pena, pensou ao assinar o nome. Era uma obra magistral (Ibidem, p. 
216).

O perigo da obra estava justamente na inteligência dos seus argumentos, que poderiam 

descondicionar os membros das castas superiores, fazê-los crer que o propósito da vida não 

era o bem estar, mas “uma certa intensificação e refinamento da consciência, uma ampliação 

dos conhecimentos” (Ibidem). Intimamente, Mond lamentava. Este mundo pensante, fértil em 

conhecimentos seria divertido se ele não tivesse que cuidar da felicidade de todos. Huxley 

evidencia que num sistema tão estável toda descoberta científica é potencialmente subversiva 

e, por vezes, a ciência deve ser tratada como um inimigo possível (Ibidem, p. 273) justamente 

por causar instabilidade. Os usos da ciência nas distopias derrubam a premissa iluminista de 

que não deveria haver limites para o progresso científico. Nelas, a ciência é limitada pelas 

intenções do poder e a forma como ele exerce seu domínio. Adorno e Horkheimer (2006) 

destacam que há um dilema entre o desenvolvimento científico, que permite a emancipação 

dos  homens,  e  o  controle,  que  para  ser  total  deve  restringir  o  conhecimento.  A  ciência 

funciona, neste contexto, como um discurso de autoridade que sustenta ou derruba esta ou 

aquela proposição tida como verdadeira.
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Por  ser  a  ciência  restrita  –  embora  o  cientificismo fundamente  o  que  poderíamos 

chamar  de  “sistema  filosófico”  ou  as  ideologias  que  sustentam  o  Estado  Mundial  –  os 

cidadãos não têm capacidade para responderem nada que esteja fora das suas especialidades. 

Mond explica que,  embora o amor à ciência fosse um dos axiomas hipnopédicos,  caberia 

questionar  sempre  que  tipo  de  ciência  estava  sendo  feita  (HUXLEY,  2007,  p.  274).  A 

estagnação científica evita que verdades e paradigmas sejam questionados ou que o saber 

mude  de  donos,  movendo  o  eixo  do  poder.  No  Mundo  Novo  apenas  as  pesquisas  que 

tratassem de problemas imediatos seriam permitidas. Huxley constrói, a partir de Mond, um 

argumento verdadeiramente anti-iluminista. O personagem criticava a época de Ford porque 

pensava-se que poderia haver progresso científico indefinidamente. O saber era o deus mais 

alto,  a verdade o valor supremo,  tudo mais era secundário e subordinado. Mas Ford teria 

conseguido tirar a importância que concediam ao saber, transferindo-a para o conforto e para 

a felicidade. A produção em massa exigia esta mudança de eixo. Helmholtz pagaria por sua 

devoção ao saber e à beleza o mesmo que o próprio Mond pagara antes pela verdade (Ibidem, 

p. 227). 

Ciência,  arte e história estavam corporificadas no pequeno armário de livros que o 

Dirigente mantinha em sua sala. Tanto a pesquisa científica que lera, quanto as obras que 

possuía, exemplificavam o que não deveria ser feito, como se ao ter acesso a eles a população 

do Estado Mundial fosse provar de um fruto proibido e ser expulsa do paraíso. As tragédias, 

como ele mesmo, explica eram feitas de instabilidade social  e seriam sempre indesejadas, 

mesmo que a luta contra os infortúnios pudesse engrandecer o espírito humano. Poder-se-ia 

argumentar  que  não há  necessidade  disso,  pois  em 600d.F  nem mesmo  alma  restara  aos 

homens,  reduzidos  a  corpos  produtivos,  condenados  a  serem  pacificamente  felizes.  John 

lamenta abertamente os rumos que a civilização tomou, dizendo que abrir mão da arte e da 

ciência fora um preço demasiado alto pela estabilidade. O próprio Mond acrescenta a religião 

à lista, mas conclui que Deus não era compatível com a tecnologia, com o desenvolvimento 

da ciência e com a felicidade universal (Ibidem, p. 283-284). 
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7 JORNALISMO, PUBLICIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A VERDADE 

Nas distopias, a verdade depende das mídias para chegar aos sujeitos e instituir-se. 

Anos  após  a  publicação  de  Admirável  Mundo  Novo,  Huxley  comenta  que  se  no  Leste 

totalitário havia censura política e controle dos meios de comunicação de massa pelo Estado, 

no ocidente democrático havia censura econômica e os meios de comunicação com as massas 

eram controlados pelas elites detentoras do poder (HUXLEY, 1957, p. 37). Para o autor, a 

comunicação de massa representa um poder que, como qualquer outro, pode ser bem ou mal 

empregado. Utilizados de certa maneira, imprensa, rádio e cinema são imprescindíveis para a 

sobrevivência da democracia. Utilizados de modo diverso, encontram-se entre as armas mais 

poderosas do arsenal dos ditadores (Ibidem), ponto que Huxley enfatiza. O problema não são 

os  meios  em  si.  Assim  como  em  outras  atividades,  na  comunicação  com  as  massas  o 

progresso técnico lesou os pequenos e favoreceu os grandes (Ibidem). Se no início do século 

XX os países democráticos se orgulhavam do grande número de pequenos jornais, diários 

locais e editoriais que expressavam opiniões diversas, já em 1957, quando Huxley publica 

Retorno ao Admirável Mundo Novo,  embora a imprensa fosse legalmente livre,  a maioria 

destes veículos e editorias já havia desaparecido em função dos altos custos do papel e das 

máquinas tipográficas, insustentáveis para os periódicos de menor porte.

A concentração  econômica  da  produção  e  os  modos  de  circulação  da  informação 

fazem com que haja  certa  censura  mesmo nos países  considerados  democráticos.  Huxley 

(1957)  estende seus comentários à propaganda e argumenta que os primeiros defensores da 

imprensa livre a viam de forma dicotômica, como sendo necessariamente verdadeira ou falsa, 

ignorando  que  viria  a  se  desenvolver  nos  países  capitalistas  uma  vasta  indústria  de 

comunicações com as massas, que não se preocupa “nem com o verdadeiro nem com o falso, 

mas com o irreal, o mais ou menos totalmente irrelevante. Numa palavra, não levaram em 

conta o quase infinito apetite humano de distrações” (Ibidem, p. 37). Em Admirável Mundo 

Novo as  distrações  contínuas  são  deliberadamente  empregadas  como  instrumentos  de 

dominação com a finalidade de impedir o povo de prestar demasiada atenção à situação social 

e política159. Diante disto, só uma pessoa vigilante, cônscia de si mesma e da situação em que 

vive, consegue conservar a liberdade e alimentar a esperança de se autogovernar eficazmente, 

159 Huxley (1957) argumenta que na Roma imperial havia a política do pão e circo, mas isto não se compara à 
distração contínua agora fornecida por jornais, revistas, rádio, televisão e cinema.
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tentativa representada pelos protagonistas distópicos. A massa gasta o seu tempo “nos outros 

mundos irrelevantes do prazer e das obras superficiais” (HUXLEY, 1957, p. 38), sem resistir 

às investidas daqueles que querem orientá-la e controlá-la. É nestes mundos de sonâmbulos 

que  os  ditadores  realizam  suas  propagandas,  baseadas  na  “repetição,  supressão  e 

racionalização – repetição de estribilhos que pretendem que sejam aceitos como verdades, à 

supressão  de  fatos  que  eles  pretendem  sejam  ignorados,  ao  desencadeamento  e  à 

racionalização de paixões que podem ser aplicadas nos interesses do Partido ou do Estado” 

(Ibidem). Huxley acreditava que quando a arte e a ciência da manipulação se tornassem mais 

conhecidas, os futuros ditadores – ainda que não tivessem tal aparência – aprenderiam, sem 

dúvida, a combinar estas técnicas com as distrações ininterruptas que, segundo a sua crença, 

começavam a  submergir  num mar  de  irrelevância  a  propaganda racional,  indispensável  à 

manutenção da liberdade individual e à sobrevivência das instituições democráticas (Ibidem, 

p. 39).

O papel das mídias não é o de monopolizar a verdade, pois este monopólio pertence às 

formas de poder que estão por detrás de si, mas  sustentar a verdade criada e viabilizar sua 

circulação e penetração nas sociedades. Para Eagleton (1996, p. 124), o papel dos media  “não 

é, de fato, produzir ou monopolizar a verdade [...] mas, antes, o de 'compor a verdade' a partir 

dos diferentes pontos de vista que lhes compete pôr em cena”. Reforçam então a noção de que 

não existe nenhuma verdade efetiva, mas apenas pontos de vista articulados entre si conforme 

as  necessidades  apresentadas  por  cada  contexto.  As mediações  crescentes  da  experiência, 

fomentadas  pelos  meios  de  comunicação  de  massa,  constituem  elementos  definidores  da 

verdade. Trata-se de uma mediação cuja intensidade e onipresença não dão espaço para que o 

público se interrogue sobre a realidade dos acontecimentos que vê materializados de forma 

fugaz no rádio, no cinema, na televisão e mesmo nas mídias impressas (MAYO, 2003, p. 85). 

Há um deslocamento  da  experiência  primária  da  razão  pura  kantiana,  para  a  experiência 

secundária, vivenciada através das intermediações dos meios de comunicação. Com isso há 

uma  transformação  midiática  do  mundo  captável  através  dos  sentidos,  estes  são 

inexoravelmente  reduzidos  a  um campo  perceptivo  que  Mayo  (Ibidem,  p.  88)  chama  de 

bidimensional. Este campo se opõe à realidade primária que é tridimensional, o que resulta na 

impossibilidade de acesso espontâneo aos objetos. Os meios, prossegue, produzem a fixação 

de uma realidade em um determinado momento. 

Esta fixação exclui o que o Mayo chama de “outras formas de contemplação” (Ibidem) 

e implica em que a realidade parcial registrada pelas mídias pertença sempre ao passado. A 
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reprodução já não mostrará a realidade tal como é agora, mas como era no momento em que 

foi registrada, restringindo-se, além disso, ao ponto de vista através do qual foi captada. Cria-

se, com a manipulação do passado, um presente contínuo que atesta a permanência do regime 

instituído. Desfeito o passado, os meios de comunicação garantirão o eterno presente, com a 

disseminação dos conteúdos que são interessantes para o poder e que aniquilam quaisquer 

acontecimentos pretéritos em nome da verdade instituída. O imenso poder de influência das 

mídias sobre os conteúdos mentais converte em verdade a versão particular dos produtores da 

informação sobre os acontecimentos,  o que os dota de uma influência  quase sobrenatural 

sobre as audiências. Esta característica é reforçada pela onipresença dos discursos articulados 

pelos meios de comunicação de massa e pela hiperestimulação midiática, que aprofunda o 

deslocamento da realidade primária (Ibidem, p. 90). O público recebe tamanha quantidade de 

informações que a oferta supera qualquer possibilidade de demanda, mesmo que a audiência 

reclame que aquilo que recebe não é suficiente.  O excesso de informações desvia o curso 

“natural” da experiência da realidade palpável para a realidade midiática, esta cada vez mais 

virtualizada.  Para que este processo funcione,  é necessário que as informações circulantes 

sejam simplificadas e suscetíveis de serem recebidas com um esforço mínimo (Ibidem).

Para que uma informação seja assumida como verdadeira são necessários cognição 

social,  esquemas  de  opinião  socialmente  partilhadas,  legitimação  e  justificação  dos  seus 

conteúdos simbólicos. Van Dijk (2005, p. 82) explica que o poder persuasivo da imprensa é 

particularmente  efetivo  se  o  seu  relato  for  consistente  com os  interesses  da  maioria  dos 

leitores, o que se estende às formas de conhecimento partilhadas por eles. O autor (Ibidem, p. 

91) argumenta que conluio e consenso, e não conspiração, são condições e consequências da 

predominância de um relato sobre os demais, mas isto depende da credibilidade das fontes. As 

mídias pertencentes ao mainstream adquirem credibilidade por seu poder político-econômico 

ou por sua circulação. Já os indivíduos e as mídias que não compartilham das crenças do 

poder vigente, são fontes menos credíveis e têm menos acesso ativo e passivo à informação. O 

poder persuasivo dos meios de comunicação de massa reside na sua aparente plausibilidade, 

reforçada pela circulação geral dos conteúdos. Assim, as informações inconsistentes com os 

modelos e estereótipos midiáticos tendem a ser ignoradas, tornadas irrelevantes pelo público 

ou estrategicamente mal interpretadas (Ibidem, p. 107). 

A verdade é validada  apenas  ao ser socialmente partilhada.  “É a sua aceitação no 

grupo que a valida e não critérios factuais de que um evento aconteceu ou não aconteceu” 

(Ibidem, p. 194). Ela não é uma propriedade abstrata de determinados discursos, mas está 
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relacionada àquilo a que as pessoas atribuem valor de verdade. Mais uma vez, não importa a 

factualidade,  mas apenas as opiniões e ideologias  que representam a verdade para grupos 

específicos, que acabam por invocar ou esconder a história de modo seletivo (Ibidem, p. 220). 

As mídias validam os discursos fazendo-os circular e selecionando os fatos e as informações 

que transmitem.  Segundo Thompson (apud GUARESCHI,  2000, p.  39) vivemos em uma 

“cultura midiada”, sendo praticamente impossível entender qualquer fenômeno fora do âmbito 

da comunicação. As pessoas se dedicam quase em tempo integral aos meios de comunicação, 

ouvindo rádio ou música, lendo jornais, vendo TV, etc. As distopias exemplificam isto com 

clareza,  descrevendo  sistemas  altamente  midiatizados  e  cujos  fluxos  de  comunicação  são 

orientados conforme os desígnios do poder. 

É a utilização que os  regimes totalitários  fazem das  mídias  que inspira  os autores 

distópicos, como aparece desde  Nós de Zamyatin e se repete em Admirável Mundo Novo e 

1984. A influência do totalitarismo é atenuada em Fahrenheit 451, mas esta obra insiste que 

os  meios  de  comunicação  nas  sociedades  capitalistas  são  igualmente  totalizantes,  o  que 

corrobora com o pensamento de Adorno e Horkheimer. Não se trata da simples manipulação 

dos  indivíduos,  mas  da  adesão  integral  ao  conteúdo  das  mídias  enquanto  simulacros  da 

realidade e da crença que agir conforme elas preconizam pode conduzir ou manter as pessoas 

em  um  estado  de  felicidade  perene;  ideal  tão  sedutor  quanto  vazio  de  significado, 

considerando-se  que  o  próprio  conceito  de  felicidade  é  frágil.  A busca  pela  felicidade  é 

manifesta não só nos meios de comunicação, mas nos padrões de consumo e comportamentos 

que eles ajudam a estabelecer. A sedução provocada pelas mídias mantém os personagens das 

distopias num estado de anomia que inspira neles sentimentos ufanistas, estimula o consumo 

ou  outros  comportamentos  sociais  quando necessário.  Os  autores  partem dos  paradigmas 

funcionalista e frankfurtiano para criarem sociedades suscetíveis aos meios de comunicação. 

Não há como escapar deles, mas apenas resignar-se diante dos conteúdos recebidos. Omitem-

se informações, mudam-se histórias e constroem-se verdades. Em adição, evita-se qualquer 

confronto  de  ideias  para  que  a  unidade  seja  mantida.  A  realidade  será  reenquadrada  e 

reorganizada  constantemente,  possibilitado  a  valorização  de  acontecimentos  conforme  a 

ideologia dominante.  Para que isto seja operacionalizado, o poder se dedica ao controle das 

mídias, seja ele direto, com fiscalização e vigilância interrupta, ou indireto, via mercado. A 

existência de censura, é evidente em 1984 e Admirável Mundo Novo, também há nestes livros, 

órgãos que produzem informações, representados pelos escritórios de Engenharia Emocional 
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e  pelo  Ministério  da  Verdade,  respectivamente,  não  sendo  esclarecido  como  o  processo 

acontece em Fahrenheit 451.

Merton e Lazarsfeld (apud NOBRE, s.d, p. 22), tomando como modelo o nacional-

socialismo,  definem  três  características  fundamentais  para  uma  política  eficiente  de 

comunicação:  monopolização,  canalização  e  suplementação.  Na monopolização,  há  pouca 

oposição aos meios de comunicação oficiais, já que a estrutura política autoritária neutraliza a 

contra-informação. Isto significa liberdade total para os veículos relacionados ao poder central 

e censura aos de oposição. A canalização impõe que os temas sejam adaptados para estarem 

de  acordo  com as  expectativas  da  população.  As  notícias  devem ser  sempre  positivas  e 

estereótipos  são  repetidos  constantemente.  Esta  estratégia  é  bastante  visível  em  1984.  O 

Ingsoc orienta as informações para que pareça ter feito sempre algo bom para a população de 

Oceania,  cria  o  estereótipo  de  Goldstein  e  imagens  negativas  dos  soldados  inimigos. 

Finalmente,  a  suplementação  é  a  utilização  dos  meios  de  comunicação  de  massa  para 

fomentar a violência organizada e oferecer prêmios pela conformidade.  Deixa-se claro nas 

distopias que a conformidade proporciona felicidade. Isto implica em simplificação de dados, 

criação  de  um inimigo  único,  manipulação  das  informações,  repetição  e  silêncio  ou  em 

intervenções diretas, quando há quaisquer erros ou acontecimentos que escapam aos planos. 

No  caso  específico  do  nazi-fascismo,  o  cinema  e  o  rádio  foram  usados  como  espaços 

preferenciais  para  a  aplicação  destas  estratégias,  Hitler  soube construir  a  sua  imagem de 

grande  líder  pela  força  das  mídias  audiovisuais.  O mesmo  acontece  nas  distopias,  como 

revelam as referências ao cinema e às teletelas em 1984, ao cinema sensível em Admirável  

Mundo Novo e às radioconchas e os telões em  Fahrenheit  451.  Além da força natural de 

imagens e sons, estas mídias usam a seu favor o entretenimento, ainda que nem sempre tratem 

de temas amenos.

A onipresença das mídias viabiliza a comunicação totalitária. Sem esta onipresença a 

penetração tão larga dos conteúdos do poder em uma sociedade seria impossível. Em 1984 o 

Ingsoc obriga os membros  do Partido a possuírem teletelas.  Em  Fahrenheit  451,  como o 

regime  político  é  democrático,  não  há  obrigatoriedade  no  sentido  estrito,  mas  o  desejo 

irrefreável  de  adquirir  os  telões  e  participar  do  universo  midiático,  como  acontece  com 

Mildred  e  suas  amigas.  Em  Admirável  Mundo Novo,  é  o  ímpeto  por  atividades  sociais  e 

entretenimento fácil (como também acontece no texto de Bradbury) que determina as visitas 

regulares ao cinema, a fruição musical em salões de dança, a aquisição de jornais impressos 

ou a possibilidade de assisti-los no cinema e na televisão. À onipresença das mídias, segue-se 
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a onipresença da informação, que não só está em toda a sociedade, mas é incessantemente 

repetida em propagandas, notícias, slogans, estereótipos e ritos160 condicionando a população 

a respeito do que está sendo veiculado. Assim:

Importa  estabelecer  as  presenças  e  as  ausências,  saber  onde  e  como 
encontrar  os  indivíduos,  instaurar  as  comunicações  úteis,  interromper  as 
outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, 
sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para 
conhecer,  dominar  e  utilizar.  A  disciplina  organiza  um  espaço  analítico 
(FOUCAULT, 2004, p. 122).

As comunicações úteis devem ser buscadas pelo poder, as inúteis interrompidas e os 

comportamentos vigiados, só assim pode-se dizer que há poder total. Tudo isso contribui para 

que  ações  cotidianas  e  crenças  sejam infiltradas  pela  ideologia  dominante.  Na  sociedade 

disciplinar, os sistemas de comunicação não são impostos, mas demandados pelos indivíduos 

conforme  seus  desejos  e  práticas  cotidianas.  A  geografia  da  dominação  torna-se  mais 

horizontal  que vertical.  As esferas da informação, da publicidade e do consumo passam a 

constituir  os  homens.  O  jornalismo  não  trata  apenas  de  notícias,  nem  a  propaganda  de 

conceitos e produtos, mas de modos de ser e viver. Já que nenhuma sociedade se mantém 

estável apenas usando a violência, as mídias são empregadas para provocar normalização e 

dispensar ao máximo a coerção física.

7.1 Jornais e notícias

A atividade jornalística aparece frequentemente nas distopias que compõem o corpus, 

embora não ganhe aprofundamento. Isto pode ser explicado basicamente pela onipresença dos 

meios  noticiosos,  seja  TV,  teletelas,  jornais,  revistas  ou  rádio,  que  faz  com  que  sejam 

normatizados a ponto de prescindirem de qualquer explicação. Os autores se aprofundam em 

outras questões e tratam de tais meios de forma deliberadamente superficial, num recurso de 

elipse161 no qual  é  indicada  a  presença  deste  ou daquele  elemento,  mas  não é  necessário 

160 Os ritos são representados em Admirável Mundo Novo na forma dos Rituais de Solidariedade e do culto à 
Ford e em  1984  pelo tratamento dispensado ao Grande Irmão e ao Ingsoc, às passeatas  e manifestações  
comunais,  aos  hinos  e  ao  rufar  de  tambores,  assim como à  Semana  do  Ódio.  Em ambos  os  casos,  as 
descrições evocam as mobilizações realizadas em torno de Hitler, Mussolini e Stalin. 

161 As elipses são insistentemente utilizadas nas distopias, suprimindo algumas informações que se espera que 
todos conheçam ou sobre as quais propositadamente deve pairar dúvida.



140

mencioná-lo, pois o leitor pode inferir sozinho. A intimidade do leitor com o universo das 

notícias permite explicações mais econômicas. É como se a audiência já soubesse como e 

porque; isto é, como as notícias são produzidas e porque tal produção acontece. Mesmo assim, 

a  produção de notícias  é  mencionada em  Admirável  Mundo Novo,  quando o Selvagem é 

encontrado por um repórter e em Fahrenheit 451, quando uma equipe de televisão acompanha 

ao vivo a fuga de Montag. Em  1984  não aparece nenhum repórter, nem é necessário, pois 

sabe-se que as notícias são mais ficcionais do que factuais. Nos três casos, porém, os critérios 

de  verdade,  imparcialidade  e  objetividade,  que  supostamente  orientam  as  práticas 

jornalísticas, esvaem-se diante dos interesses do poder.

Nas sociedades democráticas  contemporâneas,  o papel do jornalismo seria suprir  a 

demanda social de informações confiáveis, imparciais e que possam conduzir à verdade dos 

fatos, compreendida aqui no sentido iluminista. Nas distopias, os meios de comunicação são 

deliberadamente permeáveis às ideologias dominantes, que servem de base para a definição 

do que é notícia e para a orientação das suas formas de veiculação. É praticamente impossível 

que qualquer produção noticiosa fuja às relações de poder e micropoder estabelecidas nestes 

regimes. Devido à sua confiabilidade e penetração social, a produção jornalística corrobora 

com a manutenção dos poderes instituídos. A confiabilidade relacionada ao caráter de verdade 

atribuído aos produtos jornalísticos fomenta um sistema tautológico no qual todas as notícias 

veiculadas são consideradas verdadeiras apenas pelo fato de estarem sendo veiculadas. Como 

implicação da confiabilidade e da circulação das notícias, o jornalismo funciona como lugar 

de  seleção,  de  construção  de  conhecimentos  e  de  sentidos  socialmente  compartilhados,  a 

partir da escolha de ditos e não ditos,  do que é verdade e mentira e da sua veiculação.

Van Dijk (2005, p. 65) afirma que o conhecimento social partilhado pelos sujeitos lhes 

fornece  scripts, orientações de como agir perante determinados acontecimentos. Muitas das 

implicações ideológicas dos textos jornalísticos, que aparecem na configuração destes scripts, 

decorrem por que se diz muito ou falam-se coisas irrelevantes sobre os assuntos noticiados 

(Ibidem, p. 66). Para o autor, a coerência dos textos jornalísticos é fornecida por temas ou 

tópicos que os sumarizam conceitualmente e especificam as informações mais importantes 

(Ibidem, p. 65), o que baliza a interpretação sem que seja necessário realizar grandes esforços 

interpretativos. É nos tópicos que a importância de cada acontecimento é atribuída e é por 

meio  deles  que  se  pode  persuadir  o  leitor  (Ibidem,  p.  74),  pois  tópicos  frequentemente 

repetidos tendem a parecer mais verdadeiros. Isto não significa que as notícias sejam sempre 

as mesmas, mas que recorrem invariavelmente aos mesmos temas. Em 1984, por exemplo, os 
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temas principais são a guerra, a distribuição de alimentos e Goldstein. Era impossível fugir 

das notícias já que as teletelas  interrompiam a todo tempo a sua programação – até onde se 

pode inferir, basicamente composta pela execução de músicas e avisos – para transmiti-las: 

“Cessara a música. Substituíra-a uma voz militar, que em tom staccato lia com gozo brutal, 

uma descrição da nova Fortaleza Flutuante que acabava de ser ancorada” (ORWELL, 2007, p. 

26)162.

Winston  percebe  o  estratagema  destas  notícias.  Primeiro,  vinham  as  informações 

positivas  sobre  as  vitórias  de  Oceania  e  a  descrição  sanguinolenta  das  batalhas. 

Posteriormente, davam-se as negativas, como a diminuição das rações163. As notícias do front 

servem como  pretexto  e  explicação  para  estes  avisos,  mas  também  para  minimizar  seus 

efeitos negativos. O importante era a vitória, mesmo que custasse a redução dos alimentos. 

Todas  as  notícias  deveriam  favorecer  o  Partido.  Com  este  intuito,  usa-se  o  excesso  de 

informações como estratégia. Fala-se tanto da guerra, dos inimigos e das benesses do Ingsoc 

que os sujeitos se confundem. Os anúncios do Ministérios da Fartura eram constantes, de 

maneira  que parecia  haver sempre mais  e mais  alimento e não o contrário,  como de fato 

procedia. Estes anúncios eram seguidos por fanfarras e a música de sempre164. Orwell usa a 

linguagem  militar  para  descrever  os  informes  dados  pelas  teletelas.  “Bombardeio  dos 

números”,  diz o autor,  indicando que a  guerra estava em toda parte  e a notícia  era parte 

essencial dela. O termo se refere tanto a este fato, quanto ao volume e rapidez de transmissão 

das informações. A voz metálica que ecoava das teletelas e as atrocidades veiculadas para a 

multidão,  tornavam  quase  impossível  não  se  convencer  do  que  era  dito,  mesmo  que  as 

incoerências  fossem gritantes.  A  mudança  de  inimigo  no  meio  de  um discurso  sem que 

nenhuma alteração se procedesse no tom da voz165 ilustra isto bem. A cada novo inimigo, 

alteravam-se apenas os textos e as acusações, incriminavam-se os agentes de Goldstein por 

162 A mensagem prossegue: “A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar  
estagnado. A voz continuou, áspera: – Atenção! Atenção, por favor! Acaba de chegar uma notícia da frente  
de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que essa  
batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia...” (ORWELL, 2007, p. 27).

163 Após a notícia  sobre a frente de Malabar,  avisa-se que, por causa dos esforços de guerra,  as  rações  de 
chocolate serão reduzidas:  “aparentemente, houvera até demonstrações de agradecimento ao Grande Irmão 
por aumentar para vinte gramas a ração semanal de chocolate. No entanto, apenas na véspera, fora anunciada  
a redução para vinte gramas. Seria possível que engolissem aquilo, vinte e quatro horas depois? Parsons 
engoliu facilmente com estupidez de animal. A criatura sem olhos, da outra mesa, engoliu fanaticamente, 
apaixonadamente, com um desejo furioso de descobrir, denunciar e vaporizar quem quer que ousasse sugerir 
que na semana passada foram trinta gramas” (Ibidem, p. 60).

164 Ao ouvir um desses anúncios, “Parsons, movido a um vago entusiasmo pelo bombardeio dos números, tirou 
o cachimbo da boca. – O Ministério da Fartura faz excelente trabalho este ano – comentou, abanando a 
cabeça com ar de quem sabe o que diz” (Ibidem, p. 61).

165 Trata-se da mudança de inimigo ocorrida durante a Semana do Ódio, que mencionaremos a seguir.
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sabotagem, dizia-se que as faixas e impressos estavam errados, mas não havia nenhum levante 

popular  contra  o Partido,  responsável  pela  flagrante adulteração dos fatos,  ao contrário,  a 

crença canina nas suas verdades fazia com que não houvesse incoerência alguma. O ódio 

continua igual, apenas muda o alvo com a alteração de inimigos (Ibidem, p. 175). 

É evidente a preocupação de Orwell  com a manipulação da opinião pública,  daí a 

denúncia  da  utilização  do  jornalismo  como  elemento  de  propaganda  ideológica.  Em 

Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo ele aparece mais como espetáculo: o jornalismo e 

as notícias são deliberadamente sensacionalistas e servem basicamente para entreter. Mildred, 

por exemplo, ainda que passe o dia ligada às radioconchas166 e que assista continuamente aos 

telões, não sabe de absolutamente nada. A fuga de Montag mostra a associação entre notícia e 

entretenimento.  As  pessoas  se  divertem  com  a  perseguição  empolgante  e  também  ao 

participarem da busca. Enquanto o foco dos meios de comunicação recaí sobre isso, desvia-se 

a  atenção  do  público  do  início  de  bombardeios,  notícia  dada  calmamente  no  rádio 

(BRADBURY, 2007, p. 152) como algo sem muita importância. 

Com ou sem guerra, o circo deveria prosseguir (Ibidem, p. 162). Montag assistia a 

tudo como a uma peça, assustava-se ao imaginar que aquilo era por sua causa. Se ele parasse 

de correr poderia ver a si mesmo nos salões de TV em tamanho natural, apenas um instante 

antes de cair no esquecimento, acompanhando por inúmeros espectadores que “arrancados do 

sono alguns minutos mais cedo pelas frenéticas sirenes de seus telões,  vinham observar a 

grande caçada, o festival de um homem só” (Ibidem, p. 163). A mídia é usada para mobilizar 

a  massa;  sob  a  ordem  da  TV  e  do  rádio,  todos  tentam  localizá-lo  (Ibidem,  p.  167).  O 

espetáculo prossegue mesmo quando Montag some, pois os meios continuam simulando. O 

show teria que ter fim; era necessário um bode expiatório. Eles encontram um outro “Montag” 

para perseguir, apenas para completar a cobertura da fuga, tomando cuidado para desfocar seu 

rosto, de forma que “nem os seus melhores amigos seriam capazes de dizer que não era você. 

Eles borraram a imagem na medida certa para que a imaginação trabalhasse” (Ibidem, p. 179). 

A busca termina com a execução do fugitivo. Para que a diversão continue, a TV retorna à 

programação normal. Sem nenhum intervalo começa o “Salão das Estrelas no Hotel Lux”, 

com o programa “Antes do Amanhecer” (Ibidem, p. 179). O sistema triunfaria sempre e o que 

vale  é  o  espetáculo,  que deveria  ter  invariavelmente  um final  feliz.  Apenas  com a  fuga, 

Montag se liberta:

166 As radioconchas eram aparelhos semelhantes a fones de ouvido.
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O  rio  era  muito  real;  ele  o  sustinha  confortavelmente  e  finalmente  lhe 
concedia o tempo, o lazer, para pensar neste mês, neste ano e em toda uma 
sucessão  de  anos.  Finalmente  ele  tinha  o  tempo  necessário  para  pensar. 
Finalmente  tinha  o  silêncio,  e  se  perguntava  como  a  mulher  se  sentiria 
naquele silêncio (Ibidem, p. 170).

O silêncio e a paz que ele encontra na floresta não combinavam com a civilização 

altamente  midiatizada.  Mildred  não seria  capaz  de viver  sem a agitação,  sem o fluxo de 

informações que a cercava e dava sentido aos seus dias. Também em Admirável Mundo Novo 

as pessoas civilizadas não podiam conceber a solidão e o silêncio. É por isso que não há pudor 

dos repórteres  em perseguirem o Selvagem em seu refúgio campestre.  Aliás,  não haveria 

pudor de persegui-lo em lugar nenhum, pois a vida privada era uma categoria extinta.  Na 

lógica  da  indústria  do  entretenimento  e  da  curiosidade,  John continua  a  ser  alvo  mesmo 

quando foge. Ele é encontrado casualmente por um repórter167 da Rádio Horário que então o 

observa. Ao perceber, o Selvagem reage com violência, o que provoca inesperado furor do 

repórter e vira manchete extraordinária do dia: “Repórter do Rádio Horário recebeu do Sr. 

Selvagem um pontapé no cóccix [...] 'Sensação em Londres', pensou o repórter quando, já de 

volta,  leu as palavras” (HUXLEY, 1981, p.  300).  Isto atrai  jornalistas de outros veículos, 

recebidos com violência sempre crescente. Por fim, e este é o golpe que precipita o desfecho 

do personagem, Darwin Bonaparte, fotógrafo da Companhia de Filmes sensíveis, consegue 

captar  cenas  de  John  se  autoflagelando.  “Doze  dias  depois  o  Selvagem  de  Surrey  era 

projetado e  podia ser  visto,  ouvido e  sentido em todos os cinemas  de primeira  classe da 

Europa Ocidental”  (Ibidem, p. 304), o que leva ao seu esconderijo centenas de visitantes, 

rindo e tirando fotografias.  O Selvagem representa o exótico,  entretenimento fácil  para as 

massas e a espetacularização da sua vida só termina quando ele se mata.

Nas  distopias,  radicaliza-se  a  manipulação  e  o  controle  das  informações  que  o 

jornalismo  pode  realizar.  Não  há  preocupação  nenhuma  com  a  verdade  dos  fatos, 

simplesmente porque a verdade é determinada a posteriori. Não está nos acontecimentos em 

si,  mas nos discursos sobre eles,  o que inclui  o discurso jornalístico.  A manipulação e o 

falseamento das informações cotidianas realizadas pela imprensa altera o caráter e os efeitos 

dos fatos. O jornalismo só exerce este papel com o deslocamento do poder coercitivo para o 

poder  disciplinar,  que  deve  estar  introjetados  nos  sujeitos.  Ao  exercê-lo,  o  jornalismo 

contribui com a reprodução das condições de produção e opera, em nível macrossocial como 

167 Huxley descreve o repórter de forma pitoresca. Ele se veste como caçador e usa uma cartola de alumínio em 
que carrega  receptor  e transmissor sem fio,  tinha antenas retráteis,  bateria  e microfone portátil,  podendo 
transmitir ao vivo as notícias. 
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Aparelho Ideológico do Estado e em nível microssocial como vetor dos micropoderes que se 

estabelecem em toda a sociedade. 

7.2 A alma do negócio 

Assim  como  o  jornalismo,  a  propaganda  desempenha  um  papel  fundamental  na 

comunicação distópica: gerar adesão total e fomentar crenças e modos de vida específicos, 

pelos padrões que estabelece. Breton (1994, p. 38), ao analisar o desenvolvimento das teorias 

da comunicação, afirma que nos anos que antecedem a Segunda Guerra168, a psicologia e as 

técnicas  de propaganda e desinformação, usadas desde o conflito anterior,  tornam-se mais 

sofisticadas, num contexto complexo, tanto em termos das mídias quanto das ideologias que 

deveriam ser divulgadas e defendidas. O foco recaí sobre as possibilidades de convencimento 

político via propaganda e mobilização ideológica,  além do consumo nos países ocidentais. 

Mas é, de fato, na Segunda Guerra que a relevância da propaganda é mostrada. Enquanto no 

campo da teoria, funcionalistas e frankfurtianos estudam as técnicas publicitárias, nos campos 

políticos e militar a experiência acumulada com a Primeira Guerra, mostra que, a partir de 

então,  nenhum  governo,  mesmo  em  períodos  de  paz,  poderia  se  sustentar  sem  o  uso 

estratégico das mídias e dos recursos da psicologia de massas empregados pela publicidade 

para influenciar, convencer, manipular, informar ou desinformar a população. É sabido, por 

exemplo, que os maiores regimentos do exército alemão tinham suas próprias companhias de 

propaganda, cuja função era captar as imagens do front e ações dos soldados e transformá-las 

em filmes ou programas de rádio de caráter propagandístico169. Um dos cineastas alemães do 

período posterior ao nazismo, Syberberg, levanta a tese de que a Alemanha perdeu a guerra, 

168 O desenvolvimento científico de que fala Breton (1994, p. 38) se aplica às mais diversas áreas, como física e 
cálculo, sendo extensivo às ciências humanas e, mais especificamente, à comunicação.

169 O papel destas companhias era menos o de fazer um relato jornalístico – embora muitas vezes assumissem 
um tom noticioso – do que o de fazer propaganda sobre a superioridade do exército e do povo alemão, as 
campanhas vitoriosas (mesmo que na prática houvesse derrotas), a recepção calorosa dos soldados nos países 
aliados ou a submissão dos inimigos. A lógica da Blitzkrieg  nazista se adequa à produção de informações. 
Todo o país, e mesmo a Europa, servia como cenário para os seus filmes ou púlpito para as transmissões 
radiofônicas. Já no final da guerra, Goebbels  (apud PELBART, 2007, p. 1) reforça a convocação para que 
soldados e cidadãos participem das captações de imagens e sons: “Senhores, em cem anos mostrarão o filme 
que descreverá os espantosos dias  em que vivemos atualmente.  Não querem representar  um papel  neste  
filme? Cada um tem a oportunidade de escolher seu papel. Será um grande, belo e edificante filme, e por isso 
vale a pena sermos firmes”.
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mas Hitler triunfou, já que conseguiu impor ao século XX sua lógica e que fez da política uma 

arte  das massas,  obra de arte  total.  São os acontecimentos  da batalha  em sua crueza que 

estimulam e entretém os habitantes da Oceania. Esta mesma crueza se repete na perseguição 

de Montag ou no sucesso que as cenas da autoflagelo do Selvagem alcançam.

Com os usos da propaganda,  as decisões,  dentro de uma perspectiva  hipodérmica, 

dependem menos  da racionalidade  do que das  reações  instintivas  perante  aquilo  que está 

sendo apresentado nas mídias. O totalitarismo representa em Adorno (1998b) a erosão final 

do indivíduo, sendo a propaganda responsável por consolidar tanto a figura do líder quanto a 

lógica do pastiche nos regimes totalitários e democráticos. O autor vincula a suscetibilidade 

da propaganda nazi-fascista ao colapso da família tradicional baseada na autoridade paterna. 

Lendo The Authoritarian Personality (1998b) tem-se que a propaganda nazifascista e o culto 

ao  líder  cumprem um papel  psicanalítico170,  transferindo o eixo do amor  e  da autoridade 

paterna  para o chefe,  que assume uma aura  transcendental.  Apesar  desta  característica,  o 

ditador nunca se apresenta propriamente como pai, pelo menos não em seu sentido tradicional 

de provedor da família (ADORNO, 1951, p. 6). Ele representa o ego ideal, forte, sem defeitos 

e imortal, embora aparente externamente ser um homem como os outros. Tal tratamento dota 

o líder,  seja Hitler,  Mussolini,  Stalin,  o Grande Irmão ou Ford,  de características divinas, 

exigindo culto e dedicação.

Adorno (Ibidem) argumenta que há uma relação direta entre os líderes autoritários e a 

cultura de massas, ambos dependentes de estruturas psíquicas imaturas que tentam se forjar 

através de demonstrações e rituais em torno dos líderes e da propaganda fascista, mas também 

do cinema,  das  novelas  e  das  colunas  astrológicas  publicadas  nos  jornais,  que  cooperam 

manipulando a dependência dos pseudo-indivíduos, indivíduos condenados à menoridade que 

agora é tornada midiática. A submissão ao poder totalitário tem, para o autor, características 

sadomasoquistas  (Ibidem,  p.  9).  Os sujeitos  adotam um comportamento  masoquista  ao se 

submeterem ao líder  e  sádico  já  que lhes  é  permitido  ter  um escape  de violência  com a 

realização de práticas agressivas. Este é caso dos jovens em Fahrenheit 451, que gostam de 

correr de automóvel atingindo pequenos animais ou pessoas; dos Dois Minutos de Ódio em 

1984  e  do  frenesi  coletivo  que  ele  provoca,  assim  como  dos  filmes  de  guerra  e  dos 

enforcamentos públicos171; e da orgia sadomasoquista que encerra  Admirável Mundo Novo. 
170 Adorno (1998b) enfatiza continuamente que uma teoria da propaganda fascista deve passar pela psicanálise e 

pela fragilidade do ego, que busca fora de si elementos para a sua constituição.
171 É evidente o prazer sádico dos habitantes de Londres ao assistirem os filmes que mostram a execução dos 

inimigos em detalhe,  inclusive com a morte de crianças e idosos, aos enforcamentos e aos linchamentos 
públicos: “deviam ser enforcados aquela noite, no Parque, uns prisioneiros eurasianos criminosos de guerra. 
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As agressões são consequência de sistemas em que o sadismo e o desejo ritual pela morte se 

tornam sistêmicos e necessários para o equilíbrio social. A propaganda tem também o caráter 

libidinoso  do  desejo  sádico  e  reproduz  os  elementos  rituais  do  regime  instituído,  como 

símbolos,  insignias,  hinos,  uniformes  e  juras  de  lealdade.  A violência  é  transformada  em 

espetáculo a ser apreciado. A vida é banalizada e o grande prazer de todos é a destruição e a 

guerra, valorizadas por proporcionarem mobilização e alienação das massas.

Para Adorno (1951) dependência psicológica e conformismo social fomentariam estes 

comportamentos  em qualquer que fosse o regime político-econômico.  Os estereótipos que 

aparecem na propaganda totalitária estariam também nas democracias, sendo a diferença entre 

democracia e totalitarismo meramente nominal. A repetição é necessária na propaganda para 

que os ideais do poder sejam não apenas fixados, mas aceitos como axiomas. Este é o papel 

dos lemas do Partido em  1984, dos versos hipnopédicos de  Admirável Mundo Novo e das 

frases feitas em  Fahrenheit  451.  De fato,  a repetição é uma das técnicas  para subjugar o 

público distraído e deixá-lo permeável à manipulação. É por isso que nos três casos, nunca 

parece haver nada de novo nos regimes políticos.  Retornar  a temas já conhecidos usando 

slogans e frases feitas reforça o efeito de estabilidade utópico-distópico de que nada deve ser 

diferente. Em Fahrenheit 451, o slogan oficial “reduza os livros às cinzas e, depois, queime as 

cinzas” (BRADBURY, 2007, p. 20) é repetido à exaustão, de forma que queimar é a única 

coisa da qual Montag – ao menos no início da obra – realmente sabe.

Aprenda com as repetições, comporte-se de uma forma específica, siga o líder, viva 

em  comunidade,  consuma  isso  ou  aquilo,  é  o  que  dizem  as  propagandas.  O  tom 

invariavelmente  imperativo  evoca  o  masoquismo,  o  desejo  de  ser  subserviente  e  receber 

ordens.  Estas  são  seguidas,  cumprindo  aquilo  que  as  propagandas  profetizam  e  fazendo 

parecer aos olhos dos sujeitos que todos os aspectos relativos a suas vidas foram previamente 

moldados. O fetiche que o líder provoca é princípio dos slogans de propaganda e integra as 

tecnologias do poder depurando e aprimorando seus discursos.  O líder todo poderoso é o 

parâmetro no qual a sociedade deve se inspirar. Sua sede de sangue sacia a todos e a guerra se 

torna, mais do que necessidade, estratégia e parte do prazer. O sentimento de impotência é 

convertido em força, pela figura do chefe absoluto que conduz sua população à pujança e 

vitória. Não por acaso, aliás, a palavra vitória aparece em tudo em 1984, nomeando desde o 

gim até o local onde Winston mora. 

Isso acontecia uma vez por mês e era um grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as  
levassem” (ORWELL, 2007, p. 25). 
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Adorno (1951) argumenta que  show, traduzindo-se este termo como espetáculo, é o 

termo mais adequado para explicar como a figura do líder se insere na mídia. As expressões 

se referem à maneira performática como os meios de comunicação são aproveitados. Mais do 

que púlpito para considerações profundas, eles são incluídos na lógica do espetáculo e das 

diversões rasteiras, fingindo oferecer ao público o que ele supostamente quer. O espetáculo 

está expresso na evocação ao teatro, no culto religioso e mesmo nas atividades esportivas – o 

líder  deve ser invariavelmente  atlético,  para receber  alguma credibilidade  como menciona 

Mildred ao comparar dois candidatos à presidência. Seu apelo tem também algo de artista de 

circo, encantador de serpentes ou mesmo de homem de vendas. O líder-showman não teme 

exagerar os sentimentos e dramatizar o tom. Sua fala,  envolta por tanta performance,  não 

carece de conteúdo algum. Pelo contrário, quanto mais nonsense e emotiva, mais efeito terá 

sobre a audiência, inflamada pelo encanto hipnótico de quem se dirige a ela. Mesmo assim, 

Adorno hesita em dizer que a propaganda fascista apela para o irracional. Ele esclarece que o 

termo irracionalidade é muito vago para explicar um fenômeno tão complexo como este. A 

propaganda,  como forma de manipulação psicológica,  não é  propriamente  irracional,  pois 

assenta-se sobre estratégias e argumentos teóricos, embora os efeitos que provoca o sejam. As 

gratificações que oferece são irracionais e ilusórias. O autor argumenta que não há nenhum 

prazer  ou  alegria  efetivos  no  fascínio  totalitário  ou  mesmo  no  consumo  capitalista,  mas 

apenas escape ou alívio para a infelicidade e para o sentimento de abandono dos sujeitos. 

A visão adorniana considera o público passivo no processo comunicacional, de onde 

decorre que o líder-emissor é seu agente condutor. Além disso, ao se inserir na lógica do 

espetáculo, o chefe totalitário se inclui também na Indústria Cultural. Sua figura é mais um 

produto nesta indústria e a exibição exaustiva do líder e dos seus dizeres dota os sujeitos de 

um arcabouço de informações que os integra aos grupos sociais aos quais pertencem, fazendo-

os  compartilhar  a  mesma  ideologia,  a  mesma  moral,  os  mesmos  conteúdos  simbólicos  e 

discursos,  que  reverberam entre  si.  Adorno (1951)  defende  que  a  propaganda  fascista  é 

determinada tanto por aspectos conscientes quanto inconscientes que, em conjunto, viabilizam 

a interpretação de tudo o que é dito. O que move a propaganda fascista – e de um modo geral  

toda  as  formas  de  propaganda,  como  o  autor  permite  entrever  mencionando  seu 

funcionamento na democracia – é o laço libidinal que une as massas tanto entre si quanto aos 

seus líderes. O autor (Ibidem, p. 6-7) busca então tratar dos mecanismos psicológicos que 

transformam a energia sexual primária em sentimentos que juntam as massas. Esta energia 

deve  ser  mantida  sempre  em  nível  inconsciente  para  que  sirva  a  propósitos  políticos. 
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Fomenta-se o amor unicamente por quem está no poder, por seus símbolos e insígnias. Este 

deve ser um sentimento transcendental ao qual a massa possa se apegar como que para ser 

salva num sentido religioso. É a regressão do ego que esta forma de amor realiza que permite 

a  efetivação  do  poder  totalitário.  A  convicção  se  configura,  não  pela  percepção  e  pelo 

entendimento racional, mas por aquilo que Adorno denomina de laço erótico (Ibidem, p. 9).

Chama-se identificação o mecanismo que transforma a libido no laço entre líderes e 

seguidores.  Segundo  o  pensamento  freudiano  que  Adorno  (Ibidem)  recupera,  este  é  um 

elemento pré-edipiano da psique, primeira expressão emocional de ligação ou proximidade 

com outra pessoa.  O processo de identificação faz com que os objetos externos recebam, por 

parte dos sujeitos, o mesmo tratamento dispensado ao próprio ego, servindo de substitutos a 

ele e escondendo suas fraquezas172. Funcionam como um ego projetado, que lhes é exterior. 

Na concepção de Adorno, quanto menos o fascismo quer que a estrutura social mude, mais ele 

prega por justiça social, apelando para o conceito de comunidade. A identificação depende 

ainda de um mecanismo de idealização para se sustentar, já que o objeto no qual o sujeito se 

projeta deve ser perfeito. Sendo assim, o líder não representa um indivíduo, mas todos ao 

menos tempo, convertidos em um, motivo pelo qual a subjetividade não consegue subsistir. 

Não  há  um  programa  político  claramente  definido,  nem  deve  haver,  pois  a  propaganda 

fascista necessita apenas manter este sentimento primitivo sempre aquecido, sem que haja 

espaço para a racionalidade. Busca-se ainda preservar a ideia de que os que pertencem ao 

grupo são melhores e mais puros do que aqueles que não pertencem (Ibidem, p. 15). Trata-se 

de um igualitarismo malicioso, de uma irmandade que oprime tudo o que não for parte dela. O 

igualitarismo excessivo substitui a verdadeira auto-realização proporcionada pela abolição da 

repressão. Daí que os indivíduos se tornam membros de uma horda de irmãos (Ibidem, p. 16).

A propaganda totalitária apela para o psicológico porque o autoritarismo irracional não 

pode ser atingido por convicções racionais. Suas técnicas racionalmente calculadas dependem 

do desconhecimento  das  massas  sobre seu funcionamento  e  de uma espécie  de inocência 

natural que elas possuem. O fascismo explora as fragilidades constitutivas dos sujeitos na 

tentativa  de  manipulá-los  e  procura  mantê-las  e  aprofundá-las  em lugar  de  conduzi-los  à 

maioridade.  A psicologia das massas é apropriada pelos líderes fascistas e utilizada como 

meio de dominação.  Adorno retorna a esta temática em  Stars go Down to Earth  (1998a), 

deixando mais explícitas as relações entre Indústria Cultural e propaganda fascista. Ambas 
172 Uma comunidade fascista corresponde, segundo Adorno (1951, p. 10), exatamente à definição freudiana de 

grupo, sendo um conjunto de indivíduos que substitui o seu ego pelo mesmo objeto, convertido no seu ego 
ideal, e, em função disso, identificam-se necessariamente uns com os outros.
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seguem os  mesmos  fundamentos,  embora  seus  argumentos  sejam diferentes.  Na Indústria 

Cultural,  a  propaganda  incita  ao  consumo  e  ao  fanatismo  do  star  system,  enquanto  no 

fascismo,  dedica-se a  provocar  a  adoração irrestrita  ao líder.  Em ambas  existe  o  apelo  à 

distração e ao entretenimento que se tornam meramente funcionais. A estratégia fundamental 

para viabilizar isso é a propaganda personalizada; os líderes não tratam de coisas específicas, 

mas gastam tempo falando sobre eles ou sobre a audiência, destacando suas características 

positivas em detrimento das negativas  dos oponentes (ADORNO, 1951) e substituindo os 

meios pelos fins. A propaganda opera no sentido de provocar e satisfazer desejos (ADORNO, 

1998a, p. 111), fazendo com que as pessoas acreditem que suas necessidades são exatamente 

as propagandeadas e que elas serão satisfeitas via consumo ou culto ao líder. 

O fascismo busca, assim, ir além do que promete e não deixar espaço para qualquer 

suspiro de dúvida para que a dominação absoluta seja efetivada. O homem do totalitarismo 

não é emancipado e nem mesmo racional, no sentido kantiano, a ponto de ter consciência 

crítica e decidir por si. Adorno metaforiza isto explicando que o fascismo realiza uma espécie 

de  hipnose  sobre  a  massa,  manipulação  consciente  do  líder  sobre  os  dominados.  A 

manipulação exige atenção dos que a realizam. A propaganda é cuidadosamente construída. 

Preocupa-se muito menos com a verdade, do que com os efeitos que deverá provocar. Isto 

implica não apenas em uma lógica discursiva própria, mas em exibições retóricas, riqueza ou 

omissão de imagens quando necessário, no uso de metáforas e comparações e, principalmente, 

no espetáculo. Adicionalmente, o discurso dos regimes totalitários é rico em repetições e na 

justaposição  de  proposições  que  não  têm  relações  diretas  entre  si;  tudo  para  tornar  a 

compreensão  do  público  mais  fácil. A  distorção  será  a  base  deste  discurso  e, 

consequentemente,  da  propaganda que  se assenta  nele.  A irracionalidade  é  racionalmente 

calculada173 em suas aplicações e efeitos e impregna todos os produtos da Indústria Cultural. O 

agitador fascista é, sobretudo, um vendedor dos seus próprios defeitos psicológicos. Isto é 

possível somente por conta da similaridade estabelecida entre seguidores e líder. O objetivo 

da propaganda é proporcionar concordância entre ambos, convencendo a audiência não por 

argumentos, mas pela identificação emocional com o líder e pelas gratificações psicológicas 

que ele oferece. Adorno compara a identificação entre líder e massa com a identificação da 

dona de casa com a heroína sofrida de uma novela, relação que a impele a comprar o sabão174 

173 Para  o  autor,  desde  Hitler  a  irracionalidade,  a  paranoia  e  a  histeria  se  tornaram  padrão  nos  regimes  
totalitários.

174 Adorno trata especificamente das soap operas norte-americanas.
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que patrocina o programa de TV. A ideologia do anunciante é aceita para que se garanta a 

gratuidade do show. 

A atuação é um dos pontos fundamentais do totalitarismo. Segundo Adorno (1998b) as 

pessoas comuns gostam da atuação,  de tons falsos e  da palhaçada em geral  – como bem 

demonstra  o  Palhaço  Branco  de  Fahrenheit  451.  Esta  forma  de  pastiche  é  elemento  da 

propaganda fascista e integra o ritual de convencimento do qual a ficção faz parte. Palco, 

verborragia e propaganda, ou antes, palco e verborragia na propaganda são fundamentais na 

forma como o totalitarismo se apodera das mídias. Pretende-se com isso envolver a audiência 

de forma completa e provocar momentos de epifania. O ritual é apenas a revelação simbólica 

daquilo  que o público  já  conhece,  mas  não é  capaz  de expressar  sozinho.  A propaganda 

funciona  como uma gratificação na qual  aquilo  que a  audiência  já  sabe  é  continuamente 

revelado,  sempre  com aura  de  novidade,  numa  redenção  institucionalizada  que  acalma  a 

todos.  Por  este  ato  de  revelação  e  o  abandono  de  si  dos  sujeitos  diante  da  propaganda, 

atribuem-se a ela poder e seriedade. Adorno (1998b) relaciona isto ao fenômeno da regressão 

coletiva, o que não significa apenas retorno à emoções primitivas, mas uma nova forma de 

primitivismo  na  qual  as  emoções  são  sancionadas  pelas  agências  de  controle  social.  Os 

indivíduos querem a força do líder e a estereotipia. Repetições e clichês são fundamentais 

para que o público entenda o que se espera dele, reconheça e legitime as formas de poder,  

sentindo-se confortável com elas. Neste sentido a dicotomia e a identificação exata do que é 

bom e do que é ruim, de amigos e inimigos, são necessárias. Na verdade, tudo o que não for 

legitimado  pelo  regime  estabelecido  é  automaticamente  excluído.  O mundo  dividido  em 

branco  e  preto  parece  mais  confortável  para  os  sujeitos,  que  não têm que  perder  tempo 

pensando e julgando por si. Daí que a razão deixa de ser importante. 

Para Breton (1994, p. 129) a propaganda, embora suas artimanhas sejam demasiado 

visíveis e que o mundo maravilhoso que promete raramente se concretize,  é de tal  modo 

integrante das nossas vidas que sua ausência é imediatamente notada. Na crítica de Adorno e 

Horkheimer  (2006,  p.  152):  “a  paisagem  torna-se  um  pano  de  fundo  para  letreiros  e 

logotipos”. Baudrillard (1995, p. 131) completa este raciocínio afirmando que “cada imagem 

e cada anúncio impõem o consenso de todos os indivíduos virtualmente chamados a decifrá-

los”.  O autor  insiste  que,  mesmo nos sistemas capitalistas,  a propaganda serve mais  para 

fomentar ideologias do que vendas. Seu argumento é que durante as guerras, continua-se a 

fazer  propaganda  de  produtos,  mesmo  que  eles  não  possam  mais  ser  fabricados  ou 

distribuídos, justamente por seu papel ideológico. A propaganda seria responsável por criar 
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belos discursos para quase tudo (Ibidem, p. 151-152) além de nomear e classificar o mundo, 

situando nele os indivíduos – ainda que efetivamente produza um pseudo-conhecimento, por 

se constituir  apenas  de padronizações  e  repetições.  “A verdade é que a publicidade (e os 

restantes da mass media) não nos ilude:  encontra-se para lá do verdadeiro e do falso [...] ou 

como o objeto moderno, na sua função de signo, se situa para lá do útil e do inútil” (Ibidem, p. 

135).  A  publicidade  não  mente,  apenas  fala  sobre  a  realidade  de  modos  específicos, 

organizando símbolos e ideologias em discursos próprios. Trata-se menos de persuadir sobre 

as coisas e os objetos do que sobre o próprio poder da comunicação. A propaganda triunfa 

sobre si mesma, pois refere-se a conteúdos voláteis,  que dependem dela para existir  e ter 

significação,  e  mantém  o  publico  entorpecido  enquanto  espera  a  concretização  de  suas 

promessas irrealizáveis. Como complemento, a propaganda sacraliza determinados conteúdos.

Todas estas características tornam a propaganda fundamental nas distopias, servindo 

para garantir o controle ideológico.  Não só a propaganda em si, mas notícias, palavras de 

ordem,  livros,  filmes,  música e quaisquer outros elementos  e recursos são utilizados para 

cumprir este papel, bem sucedido em  1984,  Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Na 

obra  de  Orwell  todas  as  ações  do  Partido  são  também  ações  de  propaganda.  Ela atua 

amenizando aspectos negativos da vida em Oceania, fazendo o Grande Irmão parecer bom e 

generoso, dando coerência às suas contradições ou incitando o ódio e a brutalidade. Em toda 

parte  viam-se  cartazes  dele175;  sua  imagem  estava  também,  e  talvez  principalmente,  no 

frontispício dos livros escolares (ORWELL, 2007, p. 81). Também a todo momento,  para 

celebrar as vitórias ou para apagar a lembrança do chocolate perdido, o hino Oceania, nossa 

terra poderia ser executado, devendo ser ouvido em pé e respeitosamente (Ibidem, p. 27). Os 

sentimentos que resultam disto são propositadamente irracionais e fomentam a inconsciência 

coletiva que mantém a homogeneidade da massa. Como se evidencia em manifestações como 

a descrita abaixo, ocorrida durante os Dois Minutos de Ódio:

O grupo todo se pôs a entoar um cantochão ritmado “G.I!...  G.I!...  G.I!” 
repetindo inúmeras vezes com uma longa pausa entre o G e o I – um som 
cavo e  surdo,  curiosamente  selvagem,  no fundo do qual  se parecia ouvir 
batidas de pés nus e o rufo dos atabaques. Era um estribilho que se ouvia 
com frequência nos momentos  de emoção dominadora.  Era em parte  um 
hino à sapiência e majestade do Grande Irmão, porém, mais que isso, era 
auto-hipnotismo,  o afogar deliberado da consciência por meio do barulho 
rítmico (Ibidem,  p. 18-19)

175 “Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas  
figuras cujos olhos seguem a toda parte. O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, dizia a legenda” (ORWELL, 
2007, p. 5). Winston, como os outros habitantes, não podia fugir da face que o fitava, além disso o homem do 
retrato exercia força suficiente para fazê-lo negar a evidência de qualquer sentido além dele mesmo.
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O livro de Goldstein também funcionava como uma espécie de propaganda. Tanto 

identificando  o  inimigo  a  ser  perseguido,  quanto  para  que  os  heterodoxos  eventualmente 

aparecessem, cooptados pela leitura. Porém, o próprio O´Brien participara da sua redação, o 

que  mostra  que  o  livro  era  verdadeiramente  um instrumento  do  Partido  e  não  dos  seus 

inimigos. Além do ódio rotineiro, havia a Semana do Ódio, um evento anual festivo dedicado 

a  este  sentimento  e  a  divulgar  e  glorificar  as  vitórias  do  Ingsoc.  Durante  este  período 

Goldstein e as nações inimigas continuam sendo alvo do ódio coletivo. Mas diferentemente 

dos Dois Minutos de Ódio em que todos eram apenas espectadores, na Semana a população 

deveria participar ativamente, pois os preparativos eram vastos, complexos e exigiam trabalho 

extra de todos (Ibidem, p. 135) na realização das passeatas, cartazes e demonstrações. Exceto 

Júlia e Winston, os demais personagens parecem se dedicar aos preparativos com afinco. O 

Parsons, por exemplo, organizava o trabalho voluntário para cozer bandeiras, faixas e pintar 

cartazes, gabando-se dos seus esforços (Ibidem, p. 144). Para a Semana do Ódio descrita, fora 

composta uma nova melodia, a Canção do Ódio. Tinha um ritmo selvagem, de latidos e, como 

todas as músicas do Partido, parecia-se mais com um rufar de tambores. “Entoada por centena 

de  vozes,  ao  som  de  passos  em  marcha,  era  aterrorizante”  (Ibidem,  p.  144),  como  se 

materializasse  o  próprio  sentimento.  Todos  a  tocavam,  desde  os  Proles  até  os  filhos  do 

Parsons, sendo inevitável não ouvi-la.

Tanta  dedicação  culminava  numa  orgia  ritual  com passeatas,  discursos,  bandeiras, 

cartazes, filmes, cursos, esculturas, marchas, tambores, clarins, desfiles militares e tudo mais 

que fosse possível. É bem em meio a esta Semana do Ódio que a Oceania muda de inimigo, o  

que  exige  que  a  verdade  seja  ajustada.  Isto  acontece  já  no  sexto  dia,  “quando  o  grande 

orgasmo se aproximava trêmulo do clímax e o ódio geral contra a Eurásia se condensara em 

tamanho  delírio  que  a  multidão  teria  certamente  esquartejado  com as  unhas  os  dois  mil 

prisioneiros de guerra eurasianos” (Ibidem, p. 175). A mudança provoca ainda mais ódio e 

mobilização para que se reparasse o erro e para que os espiões responsáveis por tudo aquilo 

fossem localizados, mesmo que todos os cartazes e faixas feitos com apenas alguns dias de 

antecedência  evidenciassem  a  contradição.  Independentemente  do  inimigo,  o  ódio  seria 

sempre  o  mesmo,  pois  não  se  dirige  propriamente  aos  oponentes,  mas  funciona  como 

elemento  de  catarse  coletiva  e  estabilidade  social.  Em  detrimento  de  quaisquer 

demonstrações, Winston tinha consciência de que os ideais propagandeados pelo Ingsoc eram 

enormes, especialmente se comparados às atividades mesquinhas realizadas cotidianamente, 
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como  brigar  por  um  lugar  num  trem  subterrâneo,  mendigar  por  um pouco  de  sacarina, 

remendar meias ou trabalhar (Ibidem, p. 60 e 140). Diante de uma vida tão precária, apenas o 

Grande Irmão serve de alento:

Entre a vida e a morte, e entre o prazer físico e a dor física, ainda há uma 
distinção, mas é só. Sem contato com o mundo externo e com o passado, o 
cidadão da Oceania é como um homem no espaço interestelar, que não tem 
meios de saber que direção leva para baixo e para cima (Ibidem, p. 191).

A ausência de referências amplia a eficácia da propaganda, possibilita a transmissão de 

regras e a homogeneização das formas de pensamento. A adesão geral sustenta o regime e 

defende seu modus operandi. E este é justamente caso de Parsons, descrito como uma massa 

de entusiasmo imbecil, mas servo dedicado, tipo de gente da qual dependia a estabilidade do 

Partido, mais do que da Polícia do Pensamento (Ibidem, p. 23). Os habitantes de Oceania 

aceitam e apoiam o Ingsoc, provando sua lealdade sempre que solicitado. A liberdade deixa 

de ser  um valor  positivo,  vira  algo a  temer  e a  distopia  se converte  em utopia176.  Esta  a 

inversão é oposta à de  Admirável Mundo Novo, em que a utopia se revela como distopia. 

Nesta  obra,  a  propaganda  totalitária  aparece  mais  sutilmente.  Nela,  podemos  encontrar 

elementos da propaganda capitalista e do mercado livre, embora exista um departamento de 

propaganda (HUXLEY, 1981, p. 94) que se dedica a reforçar o condicionamento hipnopédico. 

O objetivo fundamental da hipnopedia é criar verdades pela repetição das ideias dominantes. 

O rufar de tambores aparece também em Admirável Mundo Novo, tanto nos ruídos sintéticos, 

Rituais de Solidariedade, comemorações do Dia de Ford e Canto Comunal da casta inferior 

quanto  na  reserva  dos  selvagens  (Ibidem,  p.  143).  Os  rituais  da  civilização  e  dos  índios 

sugerem  o  poder  dos  símbolos  e  a  supremacia  das  evocações  inconscientes  sobre  as 

conscientes, apelo realizado pelo poder totalitário. O caráter transcendental do poder que se 

dirige  aos  dominados  é  explicitado  não  só  pelos  rituais,  mas  também  pelas  vozes  que 

ocasionalmente saíam das caixas de música sintética:

De repente, uma Voz começou a falar da Caixa de Música sintética. A Voz 
da  Razão,  a  Voz  da  Benevolência  [...]  Saindo  das  profundezas  de  um 
coração inexistente, a voz dizia: “Meus amigos, meus amigos”, tão patética,  
com uma nota de censura tão infinitamente terna que mesmo os olhos dos 
policiais, por trás das máscaras contra gases, marejavam-se de lágrimas, “o 
que significa isso? Por que vocês não se reúnem felizes e calmos? Felizes e 
calmos”, repetia a voz. “Em paz, em paz” (Ibidem, p. 262).

176 Abrir mão das verdade é uma constante nas distopias e utopias. O conhecimento dos fatos deve ser reservado 
apenas aos detentores do poder. Desde Platão até as distopias aqui citadas, história e verdade são banidas ou 
absolutamente  controladas.  Em  A  República,  restam  apenas  os  filósofos,  detentores  últimos  do 
conhecimento. Nas sociedades ideais o saber é uma ameaça ao conhecimento e ao progresso, igualmente é o 
passado e, por isso, ele deve existir apenas no presente, eternamente manipulável, em que nasce o futuro.
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A ideologia de que o homem perfeito é feliz, bom trabalhador, bom cidadão (Ibidem, 

p. 285) e promíscuo é disseminada nos versos hipnopédicos, filmes sensíveis e nas músicas de 

massa, simples e repetitivas (Ibidem, p. 245). A noção de fruição e prazer está expressa nas 

incitações ao consumo, nas roupas sempre novas e nos jogos cheios de apetrechos. Todos 

deviam sair para dançar jantar e desfrutar dos órgãos de perfumes e da música sintética. Os 

órgãos  de  perfumes177 servem  como  mais  um  item  a  ser  consumido,  mas  também  para 

esconder os odores desagradáveis,  indícios  da animalidade em meio à civilização.  Nem o 

Selvagem resiste às maravilhas do Mundo Novo. Além de se encantar com a música e os 

cheiros por toda parte, cede aos apelos da propaganda de biscoitos e pseudobifes feita por um 

vendedor  já  no momento  em que se retira  ao farol.  John opta viver  sem os  produtos  da 

sociedade  industrial,  sua  intenção  era  caçar  e  plantar,  mas  “quando  viu  os  biscoitos 

panglandulares  e  os  pseudobifes  vitaminados,  não  fora  capaz  de  resistir  às  palavras  de 

persuasão do vendeiro. Contemplando as latas agora, ele se arrependeu amargamente de sua 

fraqueza” (Ibidem, p. 269).

A  propaganda  nas  distopias  expõe  os  indivíduos  aos  seus  próprios  desejos. 

Basicamente ao desejo de se sentirem seguros e protegidos por um poder que é maior do que 

eles,  de  se  sentirem fortes,  vivos  e  de  nunca  ficarem sozinhos.  Isto  é  justamente  o  que 

pretende Mildred de  Fahrenheit 451 ao encher a sala de telões e ao querer ouvir a família 

chamar seu nome. Sem as telas, o salão:

Ficava  muito  vazio  e  desolado  sem  a  parede  iluminada  de  confetes 
alaranjados e  amarelos,  fogos de artifício,  mulheres  em malha  dourada e 
homens  em veludo  preto  tirando  coelhos  de  quarenta  quilos  de  cartolas 
prateadas. O salão estava morto e Mildred continuava a espiar lá para dentro 
com expressão vazia (BRADBURY, 2007, p. 91).

Num mundo de sombras que não conseguiam se comunicar entre si, as paredes178 eram 

a única coisa com a qual a  mulher  podia contar,  ainda que não mostrassem efetivamente 

nada179. Apegava-se aos salões cheios de gente interessante, aos mágicos, aos palhaços, aos 

177 Os órgãos de perfumes compunham sinfonias de odores, notas de aromas arranjados das mais diferentes  
formas, com o único intuito de provocar prazer sensorial. Estes órgãos estavam em espaços públicos, como 
na Abadia de Westminster, em hotéis ou nas torneiras de perfume domésticas, sendo seu valor de utilização 
cobrado através de medidores (HUXLEY, 1981, p. 130). 

178 As paredes das casas funcionariam, segundo a descrição de Bradbury, como grandes telas onde programas, 
concertos e todo tipo de imagens e propagandas eram exibidos.  

179 Um exemplo da ausência  de  conteúdo dos programas  veiculados  nos telões  está  na seguinte  passagem: 
“Numa das paredes, uma mulher sorria e simultaneamente tomava suco de laranja [...] Nas outras paredes, 
uma radiografia da mesma mulher revelava as contrações na viagem da bebida até o estômago! Bruscamente, 
o salão decolou num vôo de espaçonave rumo às nuvens, mergulhou em um mar verde-limão onde peixes 
azuis  comiam peixes  vermelhos  e  amarelos.  Um minuto  depois  um desenho  animado mostrava  os  três 
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produtos  e  aos  carros  nos  quais  tanto amava  passear.  Fora  isso não havia nada  para ela. 

Montag, por sua vez, começa a vislumbrar uma realidade sem as propagandas e sem o slogan 

oficial dos bombeiros (Ibidem, p. 20). O ápice disso é quando, ao tentar ler a bíblia, perde a 

atenção  com a  propaganda do Dentifrício  Denham,  que soava  como um mantra  no trem 

subterrâneo. Enquanto ele se desesperava, os demais passageiros batiam os pés ao ritmo do 

jingle;  suas  bocas  repetiam  as  palavras  da  propaganda  lentamente,  mecanicamente180.  “O 

clangor  reduziu as pessoas à  submissão;  não corriam, não havia lugar  nenhum para onde 

correr” (Ibidem, p. 100). Montag sai do trem, mas mantém a música na cabeça por algum 

tempo. “O dentifrício Denham; eles não tecem, nem fiam – disse Montag, os olhos cerrados. – 

E para onde vamos? Os livros nos ajudariam?” (Ibidem, p. 106). O personagem não é ainda 

capaz de responder, mas aprende com Faber, que não tem telões em casa e sai com os ouvidos 

tapados para se imunizar contra as propagandas (Ibidem). Finalmente, ateia fogo ao salão de 

sua própria casa, “onde os grande monstros idiotas jaziam adormecidos em seus pensamentos 

brancos e seus sonhos nevados” (Ibidem, p. 143) e deixa para trás a sociedade altamente 

tecnologizada e os  outdoors; estes tinham mais de seis metros de comprimento, para serem 

lidos quando os carros passassem em alta velocidade (Ibidem, p. 21).

A propaganda é elemento fundamental para a opressão dos sujeitos nas três obras. Nas 

distopias ela serve exclusivamente para impedir a formação de indivíduos autônomos, capazes 

de  realizarem  julgamentos  críticos.  Fazem-no,  aliás,  todas  as  atividades  relacionadas  à 

Indústria Cultural que cuidam de intermediar os contatos entre sujeito e realidade empírica, 

para que não haja quaisquer outras formas de pensamento e de verdade possíveis. O público é 

adestrado e  passa a  viver  preso a  roteiros,  tendo a  sua imaginação mutilada.  A Indústria 

Cultural cumpre assim o destino previsto por Adorno e Horkheimer: obscurece a percepção 

dos indivíduos, tampa seus ouvidos com cera e deixa-os bem amarrados ao mastro da nau, 

como  mostram  os  comportamentos  de  Beatty,  O´Brien  e  Mond.  Por  outro  lado,  cria 

necessidades  e  mantém  a  audiência  em  constante  estado  de  insatisfação  com  a  célebre 

“promissória  sobre o prazer”  (ADORNO; HORKHEIMER,  2006).  Nos mundos  novos de 

Huxley e Bradbury não é necessário que a coerção seja exercida tão fortemente para que os 

Palhaços Brancos se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas. Dois minutos mais e o salão 
resvalou da cidade para os carros a jato circulando ferozmente numa arena, colidindo e recuando e colidindo 
entre si novamente. Montag viu vários corpos recuarem pelo ar” (BRADBURY, 2007, p. 117).

180 “Apertou o livro nas mãos. Trombetas soaram. – Dentifrício Denham. Cala-se, pensou Montag. Olhai os 
lírios do campo. – Dentifrício Denham. Eles não trabalham... – Dentifrício... Olhai os lírios do campo, cale-
se, cale-se. Denham! Montag abriu bruscamente o livro, passando as páginas e olhando-as como se fosse 
cego, seguindo a forma de cada. Denham. Soletrando: D-E-N...” (Ibidem, p. 99).
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homens percam capacidade crítica. Em ambos os casos eles são controlados pelo prazer dos 

produtos oferecidos. Em 1984 não há bens de consumo ou diversões, mas apenas as sensações 

de segurança e perenidade oferecidas pelo Grande Irmão. Independentemente disso, em todos 

os casos a massificação é a regra geral; a comunicação prescinde da experiência direta com o 

mundo e resta o excesso de informações, a confusão e a menoridade da qual não se deve sair.
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8 EDUCAÇÃO COMO BASE PARA A DISTOPIA

Os regimes totalitários controlam a verdade não apenas nos meios de comunicação 

formalmente  instituídos.  Mesmo antes  dos  sujeitos  terem acesso às  mídias,  tal  controle  é 

iniciado no processo de socialização através da família e da escola. Por isso, as três obras 

enfatizam a instituição familiar e a educação enquanto Aparelhos Ideológicos e seu papel na 

formação dos indivíduos. Nos regimes políticos que representam, a família pode constituir 

risco  por  seus  valores  particulares,  dando  a  impressão  de  que  os  sujeitos  são  únicos  e 

desenvolvendo  pensamentos  em  desacordo  com  o  sistema  vigente,  permitindo  que  o 

relacionamento  entre  pessoas  com  vínculos  afetivos  e  sanguíneos  seja  o  princípio  da 

revolução social. Para evitar isto, a família é paulatinamente eliminada e a educação realizada 

integralmente pelo Estado. Tal proposição não é nova, aparece desde  A República.  Platão 

(1999) argumenta que para a constituição da sociedade ideal, as crianças devem ser separadas 

dos seus pais e criadas pelo Estado. Isto é reflexo tanto das estruturas de dominação, quanto 

do coletivismo extremado da concepção platônica. Os bens têm que ser comuns, assim como 

os laços afetivos e a educação (MIGUEL, 2007, p. 62). 

Também  na  Utopia, de More,  a  educação  é  fundamental.  O  autor  defende  a 

necessidade  de  se  educar  a  todos,  pois  o  preceito  de  igualdade  não  se  sustentaria  se  a 

população  fosse  ignorante  e  se  sobre  ela  reinassem  uns  poucos  indivíduos  cultos  que, 

justamente  por  isso,  tornariam-se privilegiados.  A igualdade  só poderia  ser  atingida  se  o 

conhecimento fosse absolutamente distribuído e não constituísse elemento de poder181. Na sua 

concepção, a educação se resume ao aprendizado dos ofícios. Owen (2004) compartilha a 

visão de que a educação deve ser universal ao afirmar que, considerando-se que todos nascem 

ignorantes, homens e mulheres devem ser educados fisicamente, mentalmente, moralmente e 

em termos práticos, conforme exija a ciência de sua época. Na sua teorização, a educação tem 

como objetivo último a boa formação do caráter humano. 

Há já um quê de behaviorismo na educação da Utopia. Aprende-se a gostar das coisas 

ou rejeitá-las conforme queira o governo182. No século XVII, os jesuítas se gabavam de poder 

responder pelas opiniões religiosas do homem se lhes fosse confiada a instrução da criança. 

181 Note-se que esta mesma lógica é aplicada à distribuição das riquezas materiais.
182 Isto é exemplificado pelos usos do ouro. Para que seja desprezado e para que os cidadãos compreendam que 

é  um material  vil,  o  ouro  é  usado como insumo para  as  correntes  e  adereços  dos  escravos  e  serve  de 
brinquedo às crianças. 



158

Huxley (1981, p. 19) julga que, seguindo esta lógica, os esforços do pedagogo moderno são 

menos eficazes do que o condicionamento realizado pelos  os padres que educaram Voltaire 

(Ibidem). Este, aliás, realiza em Cândido uma contundente crítica à educação moralizante. De 

modo análogo, Rousseau, em Emílio, condena os livros por serem perigosos, pois ensinam a 

falar a respeito do que não se sabe. No seu julgamento, o correto seria as crianças aprenderem 

tardiamente a ler e conhecerem apenas uma obra: Robinson Crusoé. Avançando no tempo e 

suprimindo diversos autores, tem-se que a educação é ponto central em Walden II, de Skinner, 

na qual os princípios do behaviorismo são plenamente aplicados. A educação é tema caro 

tanto  às  utopias  quanto  às  distopias  para  que,  por  meio  dela,  sejam forjados  indivíduos 

perfeitamente adequados à vida comunitária e ao poder instituído. De fato, o sistema ideal não 

pode se sustentar sem a adesão completa das populações e esta passa obrigatoriamente pela 

educação.

Ao  criticar  o  capitalismo,  Adorno  (1996)  explica  que  as  classes  dominantes 

monopolizaram a formação cultural numa sociedade estruturalmente vazia. Embora a noção 

de formação (Bildung) seja cara à filosofia alemã183, Hegel (1999) se apropria deste conceito 

de  forma  bastante  específica.  A  formação  seria  necessariamente  objetiva,  socialmente 

construída e parte da adaptação ao mundo (Ibidem). Ela também é definida como doutrina do 

ardil  da razão ou do juízo teleológico (Idem, 1995), o que significa que, além da prática, 

envolve uma atividade crítico-reflexiva. Trata-se do movimento dialético aplicado à formação 

dos sujeitos. Hegel lança as bases teóricas para a ideia da educação pelo trabalho, que aparece 

mais explicitamente em Marx e Engels184 (1978).  A radicalização do conceito de educação 

pelo trabalho leva, em última instância, aos lemas Nazistas: “Arbeit macht Frei” (o trabalho 

liberta) e “Kraft durch Freude” (força através da alegria), indícios da organização política que 

conduziu  à  mobilização  e  aos  esforços  de produção durante  a  guerra.  A mesma lógica  é 

aplicada nas Gulags soviéticas ou mesmo na organização do trabalho fabril do Estado fordista 

e pós-fordista. É exatamente a este modelo de educação radicalmente iluminista, efeito do 

fetiche das estruturas sociais, que Adorno e Horkheimer chamam de semiformação:

É  da  imaturidade  dos  dominados  que  se  nutre  a  hipermaturidade  da 
sociedade.  Quanto  mais  complicada  e  refinada  a  aparelhagem  social, 
econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito ajustado pelo 
sistema de produção,  tanto mais  empobrecidas  as  vivências  de que ele  é 

183 Esta noção é tratada também nos romances de formação de Goethe e nas lições de estética de Schiller. 
Efetivamente, a formação cultural torna-se bandeira da burguesia alemã contra a nobreza.

184 Marx  e  Engels  (1978,  p.  98) afirmam  que:  “Na  sociedade  socialista,  o  trabalho  e  a  educação  estarão 
combinados, de tal forma que se assegurará uma educação politécnica muito variada, bem como uma base 
prática à educação científica”. 
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capaz.  Graças  aos  modos  de  trabalho  racionalizados,  a  eliminação  das 
qualidades  e  sua  conversão  em funções  transferem-se  da  ciência  para  o 
mundo da experiência dos povos e tende a assemelhá-lo de novo ao mundo 
dos anfíbios. A regressão das massas, de que hoje se fala, nada mais é senão 
a incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de poder 
tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que 
vem substituir  as  formas  míticas  superadas.  Pela  mediação  da  sociedade 
total, que engloba todas as relações e emoções, os homens se reconvertem 
exatamente naquilo contra o que se voltara a lei evolutiva da sociedade, o 
princípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento 
na  coletividade  governada  pela  força  [...]  São  as  condições  concretas  do 
trabalho  na  sociedade  que  forçam  o  conformismo  e  não  as  influências 
conscientes, as quais por acréscimo embruteceriam e afastariam da verdade 
os homens oprimidos. A impotência dos trabalhadores não é mero pretexto 
dos dominantes, mas a consequência lógica da sociedade industrial, na qual 
o  fado  antigo  acabou  por  se  transformar  no  esforço  de  a  ele  escapar. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41-42).

Semiformação  não  significa  formação  pela  metade,  mas  um  tipo  específico  de 

educação, resultado de um elaborado processo de destruição das possibilidades libertadoras e 

da ausência de crítica. Trata-se da exploração consciente de um estado de ignorância, aqui 

entendido como desconhecimento deliberado de alguma coisa. Adorno (1992) defende que há 

uma crise na formação cultural da qual a semiformação é sintoma. O sujeito deve ter, para o 

autor,  um  conhecimento  racional  no  sentido  cartesiano,  aplicável  às  coisas  do  mundo, 

prerrogativa para que se adapte à realidade social, às formas de convivência e, principalmente, 

ao sistema produtivo. Por isso, tem prevalecido uma cultura unilateral na qual o campo de 

forças, a que o autor chama de formação, é congelado em categorias fixas do espírito ou da 

natureza, de soberania ou acomodação. A partir de uma lógica utilitarista, cada uma delas é 

colocada  em  contradição  com  o  seu  sentido,  prestando-se  aos  interesses  da  ideologia  e 

promovendo  uma  formação  regressiva.  A  ideia  de  uma  formação  humanista  se  esvai  na 

medida em que se exige que os conhecimentos adquiridos sejam úteis. Daí que a ilustração 

serve apenas para condicionar os sujeitos e não para conduzi-los à maioridade. Dito de outro 

modo,  a  semiformação  mantém  os  homens  alienados.  Nela  a  aprendizagem  humanista  é 

substituída  pela  informação  pontual  daquilo  que  é  considerado  necessário.  “Em lugar  do 

temps  durée,  conexão  de  um  viver  em  si  relativamente  uníssono  que  se  desemboca  no 

julgamento, se coloca um 'é isso', sem julgamento” (ADORNO, 1992, p. 51). O objetivo é que 

o sujeito  se  adapte  e  se  identifique  com determinados  modelos  de conduta  que evitem o 

exercício  penoso da  reflexão.  Deve-se  estar  integrado,  fazer  parte  do coletivo,  aderir  aos 

grupos e neles deixar de ser o indivíduo atomizado e enfraquecido. Portanto, tudo o que não 

fizer parte do que foi previamente ensinado deve ser imediatamente descartado. 



160

O espírito  burguês é,  segundo Adorno, avesso à  teoria,  o que explica  a atrofia  do 

pensamento autônomo e a pobreza da formação cultural engendrada pelo foco exclusivo na 

prática e na utilidade das coisas. O autor fala do fascínio que a práxis impõe aos homens, do 

qual não é possível escapar senão pela própria práxis, que, se comparada à teoria, é apática, 

estreita  e carente de espírito  (ADORNO, 1995, p.  207).  Ele  critica a  fusão entre teoria  e 

prática185 e defende ser este um dos mecanismos da Indústria Cultural que fomenta a noção de 

esclarecimento  como  alienação  ou  enganação  das  massas.  A  Indústria  Cultural,  nesta 

perspectiva, reproduz e mantém a semiformação e a alienação. Seus produtos são sobrepostos 

aos sujeitos, como se tivessem uma existência própria, enquanto os homens são coisificados e 

reificados,  pelo  fetiche  da  mercadoria.  Em  adição,  os  meios  de  comunicação  de  massa 

banalizam os temas educativos, esvaziando-os.  A escola, assim como outras dimensões da 

vida social, perpetua o processo de alienação sob a égide da Indústria Cultural. Esta contribui 

para  que  todas  as  camadas  sociais  sejam semiformadas,  substituindo o conhecimento  por 

informações banais. O vazio deixado pela formação humanista é suprido pela mídia e pelas 

verdades que ela oferece. 

No conceito de semiformação, Adorno (1992) se aproxima da distinção de Benjamin 

(1936)  entre  experiência  (Erfahrung)  e  vivência  (Erlebnis).  O  primeiro  termo  remete  ao 

conhecimento constituído por um processo formativo, não mediado, reflexivo e emancipador. 

O segundo trata do conhecimento adquirido apressadamente pelo indivíduo atomizado, como 

preconiza o conceito de massa. A semiformação se refere à vivência, que pelo imediatismo 

das suas relações com o mundo não dá tempo à construção subjetiva de quaisquer saberes. 

Como consequência, a semiformação impede o estabelecimento de uma relação subjetiva com 

a realidade e viabiliza a adesão aos conteúdos da Indústria Cultural sem resistência, por conta 

da normalização de relações mediadas com o real. Tem-se então que o pensamento livre é um 

estorvo,  pois  os  sujeitos  devem  se  adaptar  a  lógica  das  forças  sociais.  Em  função  do 

pragmatismo do sistema, qualquer esforço reflexivo é abafado e a teoria, como seu subsídio, 

torna-se desnecessária.  Isto resulta numa práxis que nem ao menos é verdadeira,  constitui 

apenas uma “despotenciação” da prática, que pressupõe agentes autônomos e cria aquilo que 

Adorno (1995, p. 217-218) denomina de pseudo-atividade, na qual o sujeito tem a impressão 

de ser um agente ativo quando, na realidade, tem o seu papel mediador anulado. 

185 Ao falar da supressão da teoria em prol da prática, Adorno critica o pragmatismo do filósofo John Dewey 
que, centrado na utilidade, propõe a unidade entre teoria e prática. 
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O concretismo e o imediatismo das práticas impossibilitam os sujeitos de proporem 

melhorias  e  avanços  reais  e  de  desenvolverem quaisquer  pensamentos  sobre  elas,  o  que 

favorece a práxis aparente, que é, na verdade, pseudo-atividade. Com o argumento da prática, 

esvazia-se sistematicamente o conteúdo da verdade. O sistema educativo é deliberadamente 

insuficiente e dessacraliza-se a cultura,  assim como os valores relacionados a ela,  criando 

indivíduos frágeis do ponto de vista da formação – que seria teórica, ampla e filosófica186, 

como concebe Adorno – , mas perfeitamente adequados à vida em sociedade, aos seus papéis 

e à divisão do trabalho. A Indústria Cultural executa, ao reforçar a educação formal, a sua 

tarefa de reproduzir as condições de produção. O espectador tem a sua espontaneidade tolhida 

e suas reações condicionadas tanto pela sua formação – ou antes, semiformação – quanto 

pelas diretrizes que a lógica industrial oferece. Os sujeitos devem permanecer na menoridade, 

sem  autonomia,  para  que  o  poder  se  perpetue;  daí  sua  passividade,  maleabilidade  e 

permissividade  em relação  à  barbárie.  Apenas  assim,  o êxito  na  tarefa  de enganação das 

massas estaria completo.

Técnica e condicionamento não educam os sujeitos, mas os dotam de conhecimentos 

que dão a sensação de educação e de saber, o que parece suficiente.  A técnica passa a ser o 

centro de toda a produção de conhecimento, provocando o abandono da filosofia. A divisão 

entre teoria e prática opera em prol da dominação e impede a emancipação do homem via 

conhecimento. A ciência positiva triunfa sobre as elucubrações acerca da realidade e sobre as 

crenças, mas ao invés de esclarecer, provoca uma nova forma de obscurantismo: o da ciência 

como  entidade  transcendental  e  inquestionável  que  suplanta  qualquer  tipo  de  saber.  A 

ausência de filosofia ou transcendência é  o que o Selvagem percebe ao reivindicar  o seu 

direito a Deus, à morte, ao tempo e à solidão (HUXLEY, 1981, 170). A mitologia surgida a 

partir da ciência é tão ineficiente quanto as anteriores, pois não responde aos questionamentos 

fundamentais da humanidade. Nas distopias estes questionamentos são suplantados, seja pela 

educação voltada à práxis, seja pela precariedade das condições de vida, que não dá espaço 

para nenhuma preocupação além da sobrevivência. Adicionalmente, a centralidade da técnica 

e  a  noção  de  neutralidade  da  ciência  fomentam  a  crença  no  progresso  ilimitado,  o  que 

constitui uma poderosa arma de dominação. Como já abordado, este alerta é feito por Adorno 

e  Horkheimer  na  sua  crítica  à  razão  instrumental,  pois  ela  leva  à  ideologização  e 

186 Adorno considera  a  filosofia  como o pensamento que resiste.  O autor  defende que a educação  e a  arte 
necessitam da filosofia para realizarem uma reflexão mais ampla sobre o que o esclarecimento se tornou. E é  
a formação crítica e estética que permite que os indivíduos emancipados se percebam como protagonistas da 
história corrente e não meros observadores, como a alienação do pensamento faz supor.
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mitologização  da  ciência.  Esta,  segundo  a  instrumentalização  da  razão,  é  elemento  de 

progresso e forma de controlar a natureza e os homens, como indica a reprodução artificial 

apresentada por Huxley (1981).

A semiformação provoca o triunfo da massa,  pois  nela  o indivíduo é suprimido e 

prevalece  a  padronização.  A ideologia  do  ensino  é  a  da  estandardização.  A  escola  dá  a 

impressão de que o tratamento de igualdade que oferece é democrático quando, na verdade, é 

totalizante.  Não há  percepção  ou conhecimento  autônomo,  os  sujeitos  são  tratados  como 

receptores passivos do discurso (DJIK, 2005, p. 26) e têm sua produção textual controlada, de 

maneira que não há real autonomia de texto ou fala (Ibidem, p. 53). Há, neste ponto, uma 

consideração adicional a ser realizada: Adorno julga que a verdadeira educação pressupõe 

emancipação (Mündigkeit)187, capacidade de falar por si só, o que exige autorreflexão, mas a 

semiformação limita o pensamento independente, tornando os indivíduos tutelados188.

A exigência de “Mündigkeit” parece óbvia numa democracia. Para deixar 
isso claro, eu gostaria de referir-me ao início de um pequeno ensaio de Kant 
que traz o seguinte título: “Resposta à pergunta; O que é esclarecimento”. 
Neste ensaio, ele define o que seria a menoridade ou necessidade de tutela e, 
com isso, define, também, o que seria a “Mündigkeit”, ao afirmar que não se 
pode culpar o homem desse estado de menoridade porque ele não resulta da 
falta de entendimento e de conhecimento, mas, sim, da sua predisposição e 
de  sua  falta  de  coragem,  o  que  determina  que  suas  ações  precisem ser 
guiadas por outrem. Assim, esclarecimento é a libertação do homem da sua 
menoridade,  do  seu  estado  de  tutela  (ADORNO,  1970,  p.  133,  apud 
VILELA, 2007). 

A  educação  deve  ser  voltada  para  a  emancipação  (Erziehung  zur  Mündigkeit), 

perseguindo deliberadamente o desenvolvimento crítico e combatendo a indiferença que dá 

espaço à barbárie. A experiência nazista é, para Adorno, o símbolo máximo da semiformação, 

por isso “a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação” 

(ADORNO,  1966,  p.  1).  O  utilitarismo  e  a  massificação  deveriam  ser  combatidos  e 

estimuladas a reflexão individual, a contradição e o conflito democrático:

Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões 
que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas, 
sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que depender do 
estado  de  consciência  e  de  inconsciência  das  pessoas.  Qualquer  debate 
acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a  
essa meta: que Auschwitz não se repita. Ele foi a barbárie contra a qual se 
dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas 
não  se  trata  de  uma  ameaça,  pois  Auschwitz  foi  a  regressão;  a  barbárie 

187 No idioma alemão, Mund, radical que dá origem à palavra Mündigkeit, significa boca. Emancipação seria, em 
termos grosseiros a capacidade de falar pela própria boca.

188 Pode-se traduzir tutelado pelo termo Mündel, palavra que também deriva do radical Mund. 
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continuará  existindo enquanto  persistirem no que  têm de fundamental  as 
condições que geram esta regressão. É isto que apavora (Ibidem).

O progresso assentado nas bases da racionalidade instrumental será sempre sinônimo 

de  regressão,  o  que apavora  os  autores  distópicos,  daí  citarem a educação  como um dos 

pilares para a sustentação dos regimes totalitários. O alerta sobre a educação vem também de 

Althusser que afirma que é através da aprendizagem de saberes práticos que as relações de 

produção  são,  em  grande  parte,  produzidas. Não  só  as  relações  de  produção,  dirão  as 

distopias, mas todas as relações possíveis em determinada sociedade. A educação nas obras de 

Bradbury, Huxley e Orwell, será invariavelmente condicionante, ignorando o humanismo, a 

teoria e a critica para que a semiformação e a dependência ao poder vigente sejam possíveis. 

Não por acaso, há uma inspiração deliberada em Pavlov, especialmente por parte de Huxley 

(1981)  que  declara  abertamente  o  uso  dos  princípios  behavioristas.  Huxley  analisa  as 

possibilidades da aplicação do reflexo condicionado aos homens189, fazendo do Mundo Novo 

um grande laboratório. Seu intuito é questionar esta teoria psicológica, em voga em sua época, 

mas  também  indicar  suas  consequências,  considerando-se  que  os  postulados  do 

condicionamento  behaviorista  fossem de fato corretos.  Como complemento,  a Reserva,  as 

ilhas onde os sujeitos descondicionados são exilados e mesmo a tentativa empreendida de se 

ter  uma  sociedade  composta  apenas  por  membros  das  castas  mais  altas190,  podem  ser 

consideradas  caixas  de  Skinner  gigantes,  também  utilizadas  para  experiências.  De  certa 

forma, a civilização depende mais destas caixas do que o contrário, pois as observa para se 

aperfeiçoar continuamente. Por outro lado, ela é também uma caixa de Skinner, na qual o 

behaviorismo deu certo. Mas Huxley alerta para o fato de que o seu sucesso é apenas relativo,  

já que acontecem eventuais descondicionamentos

O condicionamento realizado pelo Estado Mundial despreza a formação intelectual e 

cumpre a função de preparar os sujeitos para o trabalho e para a sociedade. Não é empregada 

nenhuma pedagogia mais sofisticada do que estímulo-resposta. Busca-se uma moral única, 

fundamentada  no  consumo,  na  comunidade,  no  prazer  e  na  higiene.  O  condicionamento 

acontece  desde  os  fetos,  com a  configuração  biológica  dos  corpos,  e  continua  durante  a 

infância,  quando se ensina  não apenas  a  tolerar,  mas  a  amar  determinadas  condições  em 

detrimento de outras191 (Ibidem, p.  37).  Segundo a lógica do Mundo Novo, o segredo da 
189 O Huxley (1981) o faz tomando como referência o estudo de Pavlov do reflexo condicionado em cães.
190 Refere-se aqui à experiência realizada no Mundo Novo de se fundar uma sociedade livre e democrática 

formada apenas por membros das castas mais altas.
191 Isto é exemplificado pela passagem dos fetos por túneis quentes ou frios para um “condicionamento a calor” 

conforme a região em que viveriam ou o trabalho que realizariam (HUXLEY, 1981, p. 37). Exemplo mais 
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felicidade e da virtude era “gostar daquilo que se tem de fazer [...] fazer as pessoas amarem o 

destino  social  do  qual  não  podem escapar”  (Ibidem).  No  futuro  de  Huxley,  a  educação 

depende  de  uma  série  de  fatores,  a  começar  pela  capacidade  mental  dos  indivíduos, 

geneticamente determinada, passando pelo condicionamento químico e ambiental dos fetos e 

pelo condicionamento intelectual, iniciado assim que perdessem a cauda (Ibidem, p. 39). 

Cada uma das etapas é definitiva, pois uma vez determinada a casta dos embriões, não 

há como modificar seu potencial de inteligência ou suas características corporais. Contudo, a 

parte principal do processo realizava-se na infância e prolongava-se durante toda a vida. Não 

havendo  famílias,  as  crianças  cresciam  em  alojamentos  onde  recebiam  condicionamento 

Neopavloviano192. Enfermeiras eram responsáveis por cuidar delas, que dispunham de tudo o 

que fosse necessário para sua satisfação, eram bem educadas e tinham tempo para se divertir. 

Nesta  fase,  os  habitantes  do  Estado  Mundial  eram imbuídos  de  todos  os  conhecimentos 

necessários para viverem harmonicamente em sociedade, além de serem afastados do que não 

fosse interessante  para  o  regime.  Tinham,  por  exemplo,  álbuns  infantis  com figuras,  que 

amassavam para aprender a não gostar de livros e podiam despetalar flores para preferir a 

cidade à natureza. Tudo reforçado por choques elétricos e sirenes que ampliavam ainda mais a 

ojeriza de tais coisas (Ibidem, p. 42-43). 

Livros  e ruídos insuportáveis,  flores  e  choques elétricos  – esses  pares  já 
estavam ligados  na  mente  infantil;  e  após  duzentas  repetições  da  mesma 
lição ou de outra semelhante, estariam indissoluvelmente associadas. O que 
o homem uniu, a natureza é incapaz de separar [...] – Eles crescerão com o 
que os psicologistas costumavam chamar de ódio “instintivo” de livros e 
flores. Reflexos condicionados inalteráveis. Manter-se-ao afastados de livros 
e de botânica por toda a vida (Ibidem, p. 44)

Rejeitavam-se  os  livros,  pois  haveria  sempre  o  risco  de  se  ler  algo  que  pudesse 

provocar  descondicionamento,  e  as  flores,  por  serem  gratuitas.  O  temor  com  o 

descondicionamento  é  tão  grande  que  é  retratado  num  filme  sensível,  quando  um  forte 

impacto faz o protagonista perder todo o condicionamento e se apaixonar por uma mulher 

(Ibidem,  p.  207).  Para  um  final  moralizante,  ele  é  conduzido  para  um  Centro  de 

Recondicionamento de Adultos. Huxley evidencia sempre a inspiração no behaviorismo para 

claro ainda é a preparação dos que executariam serviços em aeronaves ou trabalhariam nos trópicos, cujos 
embriões seriam colocados de cabeça para baixo e imunizados, respectivamente (Ibidem, p. 39), para que os 
adultos trabalhassem confortavelmente e com satisfação. 

192 “Em dez andares sucessivos de dormitórios, os meninos e meninas ainda pequenos a ponto de necessitarem 
de uma sesta estavam tão ocupados como os demais, embora não o soubessem, ouvindo, inconscientes, lições 
hipnopédicas de higiene, sociabilidade, consciência de classe e vida sentimental do bebê. Acima deles ainda 
estavam  as  salas  de  recreação,  onde  novecentas  crianças  mais  velhas  se  divertiam com brinquedos  de 
construção, modelagem, quebra-cabeças e jogos eróticos” (HUXLEY, 1981, p. 184).
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descrever  seu  condicionamento,  que  é  incrementado  com  métodos  de  sono-ensino 

(hipnopedia).  O Diretor  de Incubação e  Condicionamento  explica  que o sono-ensino fora 

involuntariamente descoberto há séculos, ainda na época de Ford193. A técnica demorou anos 

até ser aplicada com proveito, pois os percursores a utilizavam de forma errada, julgando que 

fosse propícia para a educação intelectual (Ibidem, p. 47). Além disso, o liberalismo e os 

discursos  sobre a  liberdade  individual  haviam proibido o sono-ensino  na  velha  Inglaterra 

(Ibidem, p. 71). A hipnopedia, explica, presta-se apenas à educação moral, não pode ser nunca 

racional,  como não o são,  por  exemplo,  o  conteúdo e  as  reações  despertadas  pelos  Dois 

Minutos de Ódio. Os ensinamentos deveriam ser simples para ficar gravados nas mentes sem 

necessitar de quaisquer explicações. Lições de Sexo Elementar ou Consciência de Classe, por 

exemplo, eram transmitidas repetidamente durante o sono das crianças por pequenas caixas de 

som debaixo dos travesseiros e por auto-falantes. As frases eram claras e diretas e, uma vez 

aprendidas seriam lembradas ao longo de toda a vida. Nas lições de Consciência de Classe, 

ouviam-se ensinamentos como: 

– “Todos se vestem de verde”, dizia uma voz muito agradável, mas muito 
clara, começando no meio de uma frase, “e todas as Crianças Delta vestem-
se de cáqui. Oh não,  não quero brincar com crianças Delta. E os Ipsilones 
ainda são piores. São tolos demais para aprenderem a ler ou escrever. Além 
disso,  vestem-se de preto,  uma cor detestável.  Sou  tão feliz de ser Beta” 
(Ibidem, p. 50).

Repetiam-se estas frases quarenta ou cinquenta vezes por noite, totalizando cento e 

vinte  e  três  vezes  por  semana  durante  trinta  meses.  Depois  passava-se  para  lições  mais 

adiantadas. Esta técnica servia para que certos saberes fossem introjetados antes mesmo que 

as crianças fossem capazes de falar. Mas, prossegue o Diretor, as distinções e proposições 

deveriam  ser  grosserias,  palavras  sem  raciocínio,  pois  padrões  mais  complexos  de 

comportamento não se prestam à hipnopedia (Ibidem, p. 51). Ao final do processo a mente da 

criança deveria ser composta por estas sugestões e a soma das sugestões deveria ser a mente 

da  criança.  Não  só  a  mente  da  criança,  mas  a  do  adulto  teria  que  ser  construída  pelas 

sugestões caras ao regime para que  cada classe aprendesse a amar o sistema e o seu lugar 

nele. O número elevado de repetições colocaria todos em seus lugares. De maneira que os 

preconceitos hipnopédicos de cada casta introjetados na infância se prolongariam por toda a 

vida.

193 A  hipnopedia  teria  sido  descoberta  quando  um  garotinho  polonês  dorme  ouvindo  uma  transmissão  do 
dramaturgo inglês George Bernard Shaw e acaba aprendendo o texto, embora não o conhecesse e nem fosse 
capaz de se expressar na língua inglesa.  Huxley ironiza o fato de Shaw e seus seguidores  terem tentado 
desenvolver um método de ensino partindo deste acontecimento.
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Havia uma espécie de satisfação das pessoas nas classes mais altas pela confortável 

divisão  social.  Como  se  demonstrado  pela  superioridade  do  piloto  de  helicóptero194,  que 

mesmo não sendo Alfa, ri satisfeito ao ver os animais que, justamente por não serem capazes 

de aprender, sempre se chocavam à cerca da reserva (Ibidem, p. 134). Também por conta da 

aprendizagem e do  condicionamento,  tudo o que  acontecia  neste  local  parecia  engraçado 

(Ibidem, p. 135) ou chocante aos olhos dos civilizados. Julgava-se que uma divisão tão rígida 

de classes era  necessária, pois um membro da classe superior ficaria louco se tivesse que 

fazer trabalho inferior: “só de um Ipsilone pode-se esperar os sacrifícios dos Ipsilones, pela 

boa razão de que para ele aquelas tarefas não constituem sacrifícios” (Ibidem, p. 271).  O 

governo determina a quantidade de indivíduos em cada grupo, assim como suas habilidades, 

funções e mesmo local onde viverão. Se tudo é previamente determinado, não há outra forma 

de  educação  possível  além  do  condicionamento;  este  faz  as  pessoas  gostarem  do  seu 

inexorável  destino  social  e  as  coloca nos  trilhos  onde  elas  devem  correr.  Todos  são 

predestinados  e  como se ainda  fossem bebês  sendo decantados,  passam a vida  dentro de 

garrafas195,  que podem ser maiores ou menores conforme as capacidades de cada casta. O 

condicionamento determina saberes e crenças. “As pessoas acreditam em Deus porque foram 

condicionadas  a  acreditar  em  Deus”  (Ibidem,  p.  284),  diz  Mond  sobre  a  vida  dos  não 

civilizados. Não há pensamento inato ou natural, tudo passa pelo condicionamento.

Ao crescerem, os pequenos reforçavam seus aprendizados com brincadeiras. Huxley 

descreve, por exemplo, jogos de descoberta sexual, realizados para que não haja quaisquer 

pudores ou tabus. A educação continua nos adultos, de modo a evitar descondicionamento. 

Todo  o  processo  é  absolutamente  controlado  por  profissionais  como  Bernard,  psicólogo 

(Ibidem, p. 115), e Helmholtz,  Engenheiro Emocional. Ambos sabem que todo o aprendizado 

hipnopédico depende das repetições. Os valores do Estado Mundial são introjetados através 

de  slogans  e  versos  repetidos  tantas  vezes  que  não  se  podia  esquecê-los.  Bernard,  era 

consciente por exemplo de que “anos de hipnopedia intensa e treinamento malthusiano três 

vezes por semana dos doze aos dezessete anos tornavam as preocupações com contracepção 

tão automáticas e inevitáveis quanto piscar” (Ibidem, p. 105). O condicionamento exigido não 

poderia ser conseguido apenas com choques ou com reforço negativo ou positivo, mas com a 

194 Este personagem aparece rapidamente na trama. Ele conduz Bermard e Lenina à reserva, pertence a uma 
classe inferior a ambos e mostra-se satisfeito ao notar o quão estúpidos são os animais, que ocupam uma 
posição infinitamente menor que a sua.

195 Por decantação denomina-se o processo de gestação realizado em frascos ou garrafas, “úteros” artificiais nos 
quais os fetos recebem os nutrientes e substâncias necessárias para o seu desenvolvimento, assim como as  
primeiras formas de condicionamento.
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introjeção  de  conceitos  que  indiquem  as  formas  de  comportamento  socialmente  aceitas, 

transformando-as em verdadeiros axiomas. O Diretor considera a hipnopedia a maior força 

moralizadora e socializante de todos os tempos. Pelas frases repetidas por alguns personagens 

temos suas ações reforçadas, podemos antever o que farão ou compreender os julgamentos 

que realizam sobre aqueles que não se adequam. A vida cotidiana dos homens civilizados 

pode ser traduzida pelas das máximas hipnopédicas; na prática rimas simples que deveriam 

estar sempre nas mentes e lábios das pessoas, como: “cada um pertence a todos” (Ibidem, p. 

63 e 71);  “acabar é melhor do que remendar” (Ibidem, p. 74); “quanto mais se remenda 

menos se enriquece” (Ibidem); “cada um trabalha para todos, nada podemos fazer sem os 

outros”  (Ibidem,  p.  100);  “uma  grama  na  hora  sempre  melhora”  (Ibidem,  p.  117);  “um 

centímetro cúbico cura dez sentimentos lúgubres” (Ibidem, p. 117); “mais vale tomar do que 

emburrar” (Ibidem, p. 118); “agora todos são felizes” (Ibidem, p. 119); “quanto mais se tece 

mais se empobrece” (Ibidem, p. 151) ou “um médico todo dia a doença afastaria” (Ibidem, p. 

227). Tesouros de sabedoria hipnopédica (Ibidem, p. 117) repetidos pelos cidadãos corretos, 

como  Lenina,  que  é  capaz  de  justificar  todas  as  suas  ações  usando  estas  frases,  o  que 

demonstra a eficácia do condicionamento.

 – “Não deixe para amanhã o que pode gozar hoje”, diz a moça em certa ocasião, 

repetindo  mais  um verso  hipnopédico  do  seu  vasto  repertório.  Bernard  responde  apenas: 

“duzentas repetições duas vezes por semana dos quatorze aos dezesseis e meio” (Ibidem, p. 

122),  calculando quantas foram necessárias  até  que aquela frase se tornasse uma verdade 

absoluta.  Posteriormente,  quando ela  afirma que “o progresso é delicioso”,  o personagem 

repete instintivamente: “quinhentas repetições uma vez por semana, dos treze aos dezessete” 

(Ibidem,  p.  129),  como se  ao  explicar  o  processo  que  levara  àquele  tipo  de  saber  ele  o 

desacreditasse196. Bernard julgava que os seus contemporâneos eram adultos intelectualmente 

durante o trabalho e recém nascidos no restante do tempo. Lenina acode afirmando que Ford 

amara os recém-nascidos, mas o psicólogo começava a achar que poderia ser bom ser adulto 

para  sempre  (Ibidem,  p.  122).  Não  só  dele,  mas  em  vários  momentos  algo  escapa  e  a 

hipnopedia,  embora  seja  eficiente,  deixa  arestas.  O  Diretor  do  Centro  de  Incubação,  por 

exemplo, acredita parcamente em suas palavras, quando repete o ensinamento hipnopédico de 

que  o  corpo social  persiste  apesar  das  possíveis  mudanças  de  suas  células  componentes. 

196 Este é  um recurso  recorrente  utilizado por  Huxley (1981,  p.  140)  para  indicar  tanto a  desaprovação  de 
Bernard quanto o seu conhecimento do processo. Quando Lenina repete um verso hipnopédico e afirma que 
“a limpeza é vizinha da fordileza”, ele completa o raciocínio dela dizendo que “civilização é esterilização [...]  
concluindo em tom de ironia a segunda lição hipnopédica de higiene elementar” .
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Mesmo exercendo um papel em que lhe era exigido manter impoluta a ortodoxia, às vezes 

sonhava com Linda,  que deixara  perdida  na reserva  (Ibidem,  p.  126).  O próprio  Thomas 

explica que os Alfas, embora muito bem condicionados (Ibidem, p. 50), eram a única classe 

não obrigatoriamente infantil  – o que justifica os seus eventuais escapes – mas esta deveria 

ser mais uma razão para se conformarem e serem infantis, mesmo que isto fosse contra a sua 

inclinação (Ibidem, p. 127). Os comportamentos de Helmholtz e Bernard eram flagrantemente 

contra a aprendizagem hipnopédica, merecendo ser punidos (Ibidem, p. 221). O castigo servia 

também para que eles não atrapalhassem o condicionamento dos demais197 (Ibidem, p. 248 e 

251).

Estes personagens sabem que o conhecimento hipnopédico não reflete as percepções 

individuais e sim o senso comum. Bernard, em especial, caçoa dos outros ao vê-los repetir os 

mesmos slogans. A tentativa de desenvolver consciência crítica o leva a ironizar a hipnopedia 

que  ele  como  psicólogo  deveria  ajudar  a  estruturar.  Helmholtz  é  menos  ácido,  porém 

igualmente crítico – talvez até mais, pois não sucumbe diante da própria vaidade, nem teme a 

punição que vai receber. Ele deseja algo mais elaborado do que as frases feitas e vazias que o 

condicionamento hipnopédico oferece. É em função disso que desvia a sua conferência sobre 

O Uso de  Rimas  em Anúncios  e  Propaganda Moral para  recitar  um poema seu  sobre  a 

solidão,  absolutamente  contrário  a  todo o ensino praticado.  Contudo,  os  personagens que 

escapam, não estavam completamente livres do condicionamento. Bernard evidentemente não 

lida bem com a solidão, embora a busque no início da obra. Ele finge tolerar a falta de higiene 

dos selvagens, mas ao retornar à civilização sucumbe ao Soma e ao órgão de perfumes, e vira 

o rosto instintivamente quando John lhe mostra uma cicatriz que tem na testa198. Helmholtz 

também se esforça, mas não consegue evitar risadas diante da tragédia de  Romeu e Julieta. 

Geralmente,  as  pessoas  não apenas  sabem dos  ensinamentos  hipnopédicos,  mas  apreciam 

confortavelmente o condicionamento, daí as dificuldades de Linda em aceitar o filho, embora 

seu instinto pareça dizer o contrário, e também em responder às suas perguntas. 

197 O principal exemplo disso é quando John chora e tenta afugentar as crianças que brincam no hospital para se 
condicionarem favoravelmente à morte. A enfermeira interfere e reclama dele por atrapalhar o processo e 
correr o risco de prejudicar a turma: “Deveria falar-lhe? Procurar trazê-lo de volta a um senso de decência?  
Lembrar-lhe onde estava? Mostrar-lhe o prejuízo fatal que poderia causar àquelas pobres inocentes? Destruir 
todo o seu saudável condicionamento para a morte, com essa gritaria repugnante – como se a morte fosse  
algo terrível, como se alguém fosse tão importante assim” (HUXLEY, 1981 p. 252), problema que ela tenta 
resolver oferecendo-lhes doces.

198 “Seu condicionamento  o fez  não só muito miserável  como também profundamente  delicado.  A simples 
sugestão de doença e ferimentos era para ele não só assustadora, mas também repulsiva e mesmo repugnante. 
Como sujeira, ou deformidade, ou velhice” (Ibidem, p. 115).
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De qualquer forma, o condicionamento é tão profundamente entranhado que, mesmo 

após mais de vinte anos longe da civilização, Linda ainda se lembra deles e os segue (Ibidem, 

p. 151). Seu conhecimento – e o de todos nas distopias – será sempre parcial. Ela julgava que 

não  tinha  o  dever  de  saber  tudo  e  reclama  das  perguntas  do  filho:  “Se  uma  criança  lhe 

pergunta como funciona um helicóptero ou quem fez o mundo – pronto, quem é você para 

responder se é uma Beta que sempre trabalhou na sala de fertilização” (Ibidem, p. 153), ela 

conhecia pouco além do seu trabalho com embriões (Ibidem, p. 163). Mesmo assim, ensina-o 

a  escrever  (Ibidem, p.  161) e transmite-lhe alguns dos axiomas hipnopédicos.  John acaba 

chegando à conclusão de que os anciãos do Pueblo tinham respostas mais claras do que as de 

sua mãe, ainda que o leitor saiba que estas respostas não são necessariamente verdadeiras do 

ponto de vista da ciência, correspondendo a mitos que cumprem o papel de explicar o real e a 

vida. É também em função disso que ele cresce como um híbrido entre os dois mundos, entre 

a ciência do Mundo Novo, que não explica quase nada, e o saber místico dos anciãos, que dá 

significado à sua vida. Com a junção de ambos, o Selvagem constrói o seu mundo mental, 

mistura complementada pela leitura de Shakespeare199. Mesmo andando esfarrapado, John se 

gaba  diante  dos  meninos  do  Pueblo de  saber  ler.  O  problema  é  que  as  crianças  que  o 

humilham nem sabem o que isso significa. De qualquer forma, é esse desajustamento que o 

faz querer ler mais e mais (Ibidem, p. 162), daí o encontro com o autor inglês, que a mãe 

permite conhecer, embora não o considere civilizado. É a leitura de Shakespeare que apara as 

arestas do seu conhecimento, dando referências para sentimentos que só ele e os personagens 

shakespearianos parecem sentir.  Isto fica evidente na chegada à civilização,  quando a sua 

forma de conhecimento e o  amor que sente pela mãe são compreendidos como uma outra 

forma de condicionamento, tão forte que contraria até os impulsos “naturais” de recuar ante a 

um objeto desagradável (Ibidem, p. 199). 

Mesmo  com  o  condicionamento  havia  ainda  escolas  e  universidades  no  Estado 

Mundial, como o tradicional colégio Eton, reservado para moças e rapazes da classe superior 

(Alfa). Um outro tipo de formação lhes é exigida, pois eles terão mais responsabilidades e 

lidarão  com problemas  complexos  e  emergências.  Lá  aprendiam apenas  coisas  práticas  e 

obtinham conhecimentos científicos imediatamente aplicáveis, além de continuarem a receber 

o condicionamento hipnopédico comum a todos (Ibidem,  p.  200-201). Mesmo tendo uma 

educação mais  sofisticada,  os Alfas deveriam ser tão bem condicionados como as demais 

classes. A este respeito Mond afirma que mesmo decantados, mesmo adultos, os indivíduos 

199 Isto será explicado detalhadamente no 9° capítulo.
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permaneciam em seus frascos, nas provetas em que eram concebidos. A diferença é que o 

frasco dos Alfas era um pouco maior do que o dos outros.  Independentemente da classe, o 

efeito  imediato  dos  versos  hipnopédicos  é  remeter  aos  conhecimentos  fundamentais 

adquiridos  na  infância.  Ao  ouvir  uma  destas  frases,  a  reação  natural  deveria  ser  apenas 

concordar  balançando a cabeça,  assentindo com afirmações  ouvidas milhares  de vezes  no 

escuro,  consideradas  não  simplesmente  verdadeiras,  mas  axiomáticas,  evidentes  por  si  e 

inteiramente  indiscutíveis  (Ibidem,  p.  63).  A  hipnopedia  é  eficaz,  pois  programa  os 

indivíduos, provocando certo automatismo. O Estado Mundial cumpre o seu papel de orientar 

integralmente  as  pessoas  em  prol  dos  seus  objetivos  que,  através  do  condicionamento, 

tornam-se objetivos de todos.

Em  1984  e  em  Fahrenheit  451 também  tenta-se  infantilizar  os  sujeitos  com  a 

aplicação de técnicas diferentes das utilizadas em Admirável Mundo Novo. Na obra de Orwell, 

o condicionamento psicológico passa por fortes componentes físicos: a penúria que dociliza 

os corpos e a violência. É com poder exercido sobre os corpos que a mente é dominada. A 

formação imposta não apenas tenta  automatizar  os sujeitos,  mas coloca-os num estado de 

terror constante. Os adultos são tratados como crianças acuadas pelo medo de levarem umas 

palmadas do Grande Irmão. Isto fica evidente no momento em que Winston é torturado por O

´Brien,  que assume o papel  do pai  que pune seu filho  brutalmente  por  seu próprio bem. 

Interessante é o contraponto dos ensinamentos impostos por O´Brien pela força com os de sua 

mãe, que mesmo com todo amor que dedica a Winston, não consegue convencê-lo a dividir 

com a irmãzinha o chocolate recebido. Assume-se então que a educação pela violência é mais 

eficaz. O sistema educacional em 1984 é revelado através dos filhos de Parsons, mais crias do 

Partido do que da família, tanto que a menina denuncia o pai por crimidéia. Eles faziam parte 

da Liga da Juventude e dos Espiões200, deixavam os símbolos do Ingsoc e imagens do Grande 

Irmão espalhadas por toda a casa, em meio a cadernos de exercício “sebentos e orelhudos” 

(ORWELL, 2007, p. 23). Suas brincadeiras eram violentas (Ibidem, p. 24), fingiam ser da 

Polícia  do  Pensamento,  caçando  e  acusando  os  detratores  do  Partido.  Na  verdade,  seu 

comportamento como um todo “era um tanto arrepiante, como um brinquedo de filhotes de 

tigre, que breve serão devoradores de homens. Havia nos olhos do menino uma espécie de 

ferocidade  calculada,  um  desejo  bastante  evidente  de  esmurrar  ou  dar  um  pontapé  em 

Winston” (Ibidem, p. 25). O personagem julgava que, com aquelas crianças, a mãe devia levar 

200 Estas organizações funcionam como braços da Polícia do Pensamento, cooptando e condicionando jovens e 
crianças.
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uma vida de terror e que em pouco tempo começariam a observá-la, como de fato acontece. 

Auxiliados por organizações como os Espiões, os pequenos transformavam-se em selvagens 

incontroláveis  que,  contudo,  não apresentavam nenhuma tendência  de se rebelar  contra  o 

Partido  mas,  pelo  contrário,  amavam-no profundamente  e  adoravam todos  os  símbolos  e 

insígneas que pudessem se relacionar a ele: 

As canções, os desfiles,  as bandeiras, as caminhadas,  a ordem-unida com 
fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o Grande Irmão – tudo 
era parte de uma espécie de jogo formidável. Toda sua ferocidade era posta 
para  fora,  dirigida  contra  os  inimigos  do  Estado,  contra  os  forasteiros, 
traidores, sabotadores, ideocriminosos. Era quase normal que as pessoas de 
mais de trinta anos tivessem medo dos próprios filhos. E com fartos motivos, 
pois rara era a semana em que o Times não publicasse um tópico contando 
como  um pequeno  salafrário  –  “herói  infantil”  era  a  expressão  usada  – 
ouvira alguma observação comprometedora e denunciara os pais à Polícia do 
Pensamento (Ibidem, p. 26). 

As  crianças  eram  condicionadas  a  observar  tudo.  A  filha  do  Parsons,  antes  de 

denunciar o pai, delatara um homem como espião estrangeiro apenas porque ele usava sapatos 

esquisitos. A educação consistia apenas nos conhecimentos úteis ao Ingsoc e adequados às 

funções de cada um. De um modo geral, pode-se dizer que era propositadamente precária. O 

Parsons, por exemplo, escrevia com a letrinha rústica dos semi-analfabetos (Ibidem, p. 58). 

Como  em  Admirável  Mundo  Novo,  a  educação  era  constituída  por  um  cuidadoso 

condicionamento  que acontecia  desde a  mais  tenra  idade com o lixo  ensinado na escola, 

banhos de água fria, conferências, paradas, canções, lemas, música marcial (Ibidem, p. 69) e 

modelos do Grande Irmão em cartazes e papel machê (Ibidem, p. 106). Nas demonstrações 

pelo Partido e na Semana do Ódio, os berros mais selvagens eram os dos escolares (Ibidem, p. 

174).  Segundo  o  projeto  do  Ingsoc,  no  futuro,  todas  as  crianças  seriam  geradas  por 

inseminação artificial  (insemart)  e educadas em instituições públicas, exatamente como na 

obra  de  Huxley.  Isso  se  encaixava  à  ideologia  geral,  embora  não  fosse  ainda  executado 

(Ibidem, p. 67). Algumas pessoas, como Winston, foram educadas em orfanatos surgidos após 

a revolução (Ibidem, p. 158). Embora tenha passado a maior parte da vida sob a tutela do 

Partido,  ele nasce  antes  da  revolução,  por  isso  as  contradições  e  sua  personalidade  mal 

forjada. O Ingsoc sabe que precisa cuidar da formação dos indivíduos desde cedo, daí tornar a 

família um elemento meramente estrutural.

Efetivamente, fica a educação a cargo do Estado, de escolas precárias e, mais do que 

delas,  de organizações  para-educacionais,  como os Espiões e a Liga Juvenil  Anti-sexo. A 

educação  piora  ainda  mais  nas  classes  menos  favorecidas.  Os  Proles  não recebem quase 
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nenhuma instrução. Em contrapartida, O´Brien demonstra ser bem educado, era conhecedor 

de história e física e fora mesmo um dos autores do livro de Goldstein. Independentemente do 

nível  educacional,  como não era ainda possível abolir  a  família,  incitava-se as crianças  a 

espionarem seus familiares e denunciarem seus desvios, mesmo que seus pais os amassem “à 

moda antiga”. A família é convertida em extensão da Polícia do Pensamento que funcionava 

dia e noite (Ibidem, p. 129). Mesmo rebelde, Júlia era reflexo da educação perfeita em 1984. 

A moça participara de atividades esportivas, fora campeã de ginástica,  chefe da tropa dos 

Espiões,  secretária da Liga da Juventude e posteriormemte membro da Liga Juvenil  Anti-

Sexo, demonstrando sempre ser  excelente cidadã (Ibidem, p. 126)

– Também estive nas escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para 
os  maiores  de  dezesseis.  E  no  Movimento  Juvenil.  Esfregam na  cara  da 
gente anos a fio. Sei que dá resultado em muitas. Mas nunca se pode saber; 
há tantas hipócritas (Ibidem, p. 128).

Tudo o que o Partido fizesse, mesmo que a incomodasse, parecia para ela natural e 

necessário  (Ibidem,  p.  127).  A  moça  considerava  estúpida  qualquer  revolta  organizada, 

julgava  inteligente  burlar  a  lei  e  continuar  vivendo.  Winston  se  indagava  sobre  quantos 

jovens, assim como Júlia, nascidos após a revolução não sabiam nada além do que lhes fora 

ensindo, “não sabendo nada mais, achando o Partido algo inalterável, como o céu, não se 

rebelando contra a sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela, como um coelho evita o 

cão” (Ibidem). Fundamentalmente, o problema educacional de 1984 é moldar continuamente 

a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo, assim como a consciência 

das massas, que precisa ser influenciada unicamente de modo negativo (Ibidem, p. 200). De 

fato: “Um trabalhoso treino mental, a que se submeteu na infância, e que gira em torno das 

palavras novilínguísticas crimideter, negrobranco e duplipensar, faz com que ele não tenha 

nem disposição nem capacidade  para pensar a  fundo em coisa alguma” (Ibidem, p.  203). 

Resta apenas a ortodoxia, que faz com que os sujeitos saibam, sem ter que pensar, como se 

comportar  a  cada  situação.  Todas  as  possíveis  atitudes  de  ceticismo  ou  rebeldia  são 

antecipadamente suprimidas pela disciplina aprendida na infância. O primeiro estágio desta 

disciplina é o crimideter. Esta é a faculdade de paralisar por instinto qualquer pensamento 

perigoso, assim como de não perceber analogias, erros de lógica e argumentos hostis contra o 

Ingsoc, ainda que simples. Trata-se da “estupidez protetora” que afasta a heresia (Ibidem, p. 

203-204).  Da  mesma  forma,  as  lembranças  deveriam  ser  rearranjadas  e  alguns  fatos 

esquecidos. Winston foge da ortodoxia porque fora mal ensinado, daí ser pego pelo Ingsoc. O

´Brien  falava  com  ele  durante  as  torturas  de  forma  pedagógica,  desafiava-o  e  fazia 
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malabarismos mentais para que Winston compreendesse tudo (Ibidem, p. 273). Ao final não 

sobram quaisquer convições no personagem. Se no início ele julgava que nada poderia fazê-lo 

acreditar no Partido, depois se entrega a um nebuloso misticismo, a um universo em que tudo 

parecia subitamente claro. 

O condicionamento  era  perfeito  e  se  não fosse deveria  ser  tornado à força,  como 

acontece  com Winston.  Quaisquer  conhecimentos  heterodoxos,  mesmo os construídos por 

meio de vivências e de memórias deveriam ser excluídos. A rígida instrução voltada para a 

ortodoxia é iniciada cedo nas novas gerações, de tal forma que os filhos de Parsons não se 

sentem  constrangidos  em  queimar  uma  mulher  simplesmente  porque  a  viram  embrulhar 

salsichas em um cartaz do Grande Irmão. Aos Proles a instrução se restringe a conhecimentos 

rudimentares relativos ao trabalho e a um ufanismo primitivo. Independentemente de classes, 

o desenvolvimento cultural não importa, mas apenas manter os indivíduos na ignorância e 

ampliar o controle sobre eles. A guerra contínua torna o progresso tecnológico, que poderia 

ser fomentado pela educação, irrelevante. Não havendo mais mercado, também não é preciso 

criar produtos. Assim, a educação, seja para o desenvolvimento de bens ou para a aquisição 

de saberes, não tem mais a menor importância. Ainda assim, Winston, no início da obra, julga 

que nada poderia dissuadí-lo de seus conhecimentos e crenças:

Isso não podem fazer. É a única coisa que não podem. Podem te fazer dizer 
qualquer coisa... tudo... mas não podem te obrigar a acreditar. Não penetram 
na gente [...] Se podes sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que 
isso não dê o menor  resultado,  terás vencido os torturadores (ORWELL, 
2007, p. 16).

Mas  o  sitema,  corporificado  nos  torturadores,  o  vence  e  ele  termina  no  Café 

Castanheira,  observando um tabuleiro  de xadrez,  iluminado  pela  certeza  de que  as  peças 

brancas sempre haviam ganhado e sempre ganhariam. Que o bem, representado pelo Grande 

Irmão, invariavelmente triunfaria e que o mundo não poderia ser de outra forma (Ibidem, p. 

277). Dois mais dois eram e seriam cinco. Traíra a si mesmo e a Júlia, desejara que ela fosse 

torturada para que ele se safasse das torturas, concretizando a profecia da música: “Sobre a 

frondosa castanheira/ Eu te vendi e tu me vendeste” (Ibidem, p. 281). Esta letra representava a 

traição de Winston e Júlia, mas também de Jones, Aaronson e Rutherford e de todos os outros 

interceptados pela Polícia do Pensamento. Esta é a canção que ouvira no passado no Café, ao 

ver os três arruinados, bebendo e fitando o mesmo tabuleiro que Winston usaria, como que 

antecipando a tragédia que lhe acometeria (Ibidem, p. 78).
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Fahrenheit  451 também  apresenta  um  sistema  educacional  alienante.  Embora 

Bradbury não gaste muito tempo explicando a didática empregada, podemos inferir que ela 

não é tão diferente das demais distopias, isto é: pouca instrução, nenhuma crítica e repetições 

condicionantes. Clarisse está em idade escolar, mas prefere não frequentar a escola. Passa os 

dias vagando sem que a sua falta seja notada por colegas e professores. Ela não gosta da 

escola, onde pratica de esportes, pinta quadros e transcreve livros sem nunca fazer nenhuma 

pergunta,  “eles apenas passam as respostas para você,  pim,  pim,  pim,  e nós sentados ali, 

assistindo a  mais  quatro horas de filmes  educativos201.  Isso para mim não é  nada social” 

(BRADBURY, 2007, p. 44). Tinha a sensação de que o modelo educacional parecia com um 

monte de funis e muita água jorrando de torneiras, entrando por um lado e saindo pelo outro, 

sendo que  afirmava-se  que  a  água na  verdade era  vinho sem que  ninguém percebesse  a 

diferença  (Ibidem).  Tem-se  aí  algumas  considerações  interessantes:  a  primeira  é  que  o 

conhecimento escolar  é volumoso,  mas chega aos alunos de modo afunilado,  ou antes os 

alunos são os próprios funis; não há interesse em que o saber seja fixado, ele deve apenas 

passar. A segunda é que toma-se uma coisa por outra, água por vinho, sem que haja realmente 

transformação de água em vinho, transformação esta que proporcionaria saber efetivo. 

Clarisse destaca ainda outro papel da escola: deixar os alunos atormentados, tornando 

impossível fazer qualquer coisa ao final do dia além de ir para a cama ou para um parque de 

diversões.  O  excesso  de  informações  perturbava  os  estudantes  para  que  depois  da  aula 

estivessem esgotados,  impossibilitando-os  de  desenvolver  por  si  só  quaisquer  críticas.  A 

menina tinha suporte na família, que a estimulava com conversas e com uma visão de mundo 

distinta da corrente. Por isso, ela se recusava a ir “a um parque de diversões para importunar 

os outros, quebrar vidros no estande do Quebra Vidraças ou destruir carros com a grande bola 

de aço no estande do Demolidor. Ou então sair de carro e apostar corrida, brincando de tirar 

fino  dos  postes,  competindo  para  ver  quem  'pede  arrego'  e  brincando  de  'bate-calota'” 

(Ibidem). Diante de tudo isso ela achava melhor ser anormal, não gritar ou agredir os outros, 

como era recorrente entre os de sua idade. Sentia-se velha e medrosa, preferiria que as coisas 

fossem como no passado, quando os jovens não se matavam, quando havia algo chamado 

responsabilidade. Clarisse se levanta contra uma educação brutalizante, rejeita a violência202 e 

julga  ser  melhor  a  forma  como  foi  criada,  recebendo  limites  e  sendo responsável  por  si 

(Ibidem p. 44-45). Mais adiante a violência  é explicada,  “os que não constroem precisam 
201 Os treinamentos profissionais também eram feitos com o uso de filmes (BRADBURY, 2007, p. 121).
202 A temática da violência aparece ainda em Mildred que, ao ser contrariada,  sai dirigindo o carro em alta 

velocidade, acertando pequenos animais (Ibidem, p. 83) para extravasar seu sentimento.



175

queimar” (Ibidem, p. 112), por isso a agressividade é tolerada como válvula de escape social. 

O sistema  educacional  empobrecido  fica  ainda  mais  evidente  quanto  se  toma  a  temática 

central da obra: a destruição de livros. As fogueiras em que as obras literárias são queimadas, 

representam a aniquilação do pensamento. Nas palavras de Beatty:

A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e 
as  línguas  são  abolidas,  gramática  e  ortografia  pouco  a  pouco 
negligenciadas, e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o 
emprego é o que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Pra 
que  aprender  alguma  coisa  além de  apertar  botões,  acionar  interruptores, 
ajustar parafusos e porcas (Ibidem, p. 73-74).

Isto  explica  a condenação dos livros  e  o  modelo  educacional  a  que os  jovens são 

submetidos  e  de  que  Clarisse  escapa.  Explica  ainda  porque  Winston  inicialmente  não 

consegue se expressar no diário,  assim como a letra tosca do Parsons. Explica também o 

condicionamento das castas de Admirável Mundo Novo, o gosto pelo prazer e a necessidade 

de um indivíduo se manter sempre infantil. A escola, segundo Beatty, “deveria formar mais 

corredores, saltadores, fundistas, remendadores, agarradores, detetives, aviadores e nadadores 

em lugar de examinadores, críticos, conhecedores e criadores imaginativos” (Ibidem, p. 76). 

Com isso,  os livros  foram sistematicamente  abolidos  e a palavra intelectual,  “tornou-se o 

palavrão que merecia ser” (Ibidem, p. 76). As crianças consideradas brilhantes eram “pegas 

para cristo” após as aulas, pois ao se destacarem das demais ferem o princípio da igualdade. 

Sobre Clarisse, ele afirma que há muito a observavam e que era um exemplo de como a 

família pode desfazer o que é feito na escola, por isso a idade mínima para admissão nos 

jardins-de-infância estava sendo reduzida e agora apanhariam-se as crianças quase no berço 

(Ibidem, p. 77). O medo do descondicionamento é semelhante ao de Admirável Mundo Novo. 

Em todas as obras a família  é reduzida ou eliminada,  ficando a educação sob a tutela  do 

Estado,  em  prol  dos  seus  interesses.  Tem-se  aí  a  escola  como  Aparelho  Ideológico, 

aprontando  os  indivíduos  para  a  vida  em  sociedade,  condicionando-os,  eliminando  a 

subjetividade e convertendo-os em massa. A Sra. Phelps, amiga de Mildred explica que:

Meus filhos ficam na escola nove dias seguidos e depois eles têm um dia de 
folga. Eu os aguento em casa três dias por mês; não é nada de mais. A gente 
põe as crianças no “salão” e liga o interruptor. É como lavar roupa: é só 
enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa [...] Para elas tanto faz 
me dar um chute ou um beijo. Graças a Deus também sei chutar! (Ibidem, p. 
120).

A educação distópica  é  concebida apenas  para a  reprodução de sistemas  de poder 

alienante,  daí  que  cuidar  das  crianças  é  como  lavar-roupas.  É  neste  sentido  que  não  há 
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formação propriamente dita, mas apenas semiformação. Em Admirável Mundo Novo, 1984 e 

Fahrenheit 451, a preocupação em condicionar os sujeitos desde a infância é parte essencial 

dos regimes instituídos e da lógica do biopoder. Diante disto, a barbárie é iminente. Educação 

e  liberdade  são  inconciliáveis,  em  adição,  governos  antidemocráticos  e  mesmo  a  guerra 

parecem  plenamente  justificáveis.  A  formação  esclarecida  é  a  utopia  que  tanto  Adorno, 

quanto Huxley, Orwell e Bradbury defendem. Os autores distópicos compartilham esta ideia, 

tanto que Huxley (1981, p. 13) argumenta que: 

Os benfeitores da humanidade merecem ser honrados.  Devemos construir 
um Panteão  para  os  professores.  Deveria  ser  erigido  entre  as  ruínas  da 
Europa e do Japão; sobre a entrada do ossuário, eu mandaria inscrever, em 
letras de cerca de dois metros de altura, as simples palavras: Consagrado à 
Memória dos Educadores do Mundo.

A educação como utopia é perseguida pela crítica ao seu oposto, a semiformação que 

fragiliza a individualidade e viabiliza tanto a dominação política quanto à lógica da Indústria 

Cultural.  Segundo Adorno, uma educação crítica é capaz de combater a massificação para 

criar  sociedades  livres da barbárie.  O conceito  de semiformação denuncia uma pedagogia 

instrumental que prepara os indivíduos para a sujeição e não para a utilização plena de suas 

capacidades cognitivas.  Se a distopia retrata uma educação parcial, a utopia deve redimi-la, 

formando  o homem da maturidade.  Mas  nenhum dos autores  distópicos  ousa  antecipar  a 

emancipação via educação. Winston é recondicionado e o Selvagem termina morto, destino 

que  Huxley  (1981,  p.  13)  revê  posteriormente.  Somente  Bradbury  deixa  a  esperança  do 

surgimento de um novo homem pairar com a fuga de Montag para a floresta. É lá, perdido 

entre iguais que o sujeito crítico deve esperar por seu ressurgimento.
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BLOCO 2 – MÍDIAS E INDÚSTRIA CULTURAL

9 LIVROS, INDÚSTRIA CULTURAL E DISTOPIAS

Onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas (Otto Busch, 1933)

Ao tratar do livro apenas como obra de arte, a comunicação costuma negligenciá-lo 

enquanto mídia, o que que ignora as implicações da sua inserção na Indústria Cultural e sua 

comercialização como bem, uma vez que é suporte material,  produzido dentro do sistema 

industrial e vendido segundo leis de mercado. É, em adição, um bem simbólico, por constituir 

produção intelectual de caráter artístico203. De acordo com as premissas marxistas, a burguesia 

controla  os  meios  de  produção  e,  participando  o  mercado  editorial  do  mesmo  processo 

produtivo  dos  demais  itens,  esta  classe  também é  responsável  por  ele.  Isto  significa,  na 

prática,  que  o  emissor  (burguês)  orienta  a  cadeia  produtiva  do  bem livro  conforme  seus 

interesses políticos, econômicos e ideológicos. 

Conceitualmente  um livro  é  um volume204 que  apresenta  como  conteúdo  textos  e 

imagens  que  formam  um  todo  coerente  em  si  (tendo  sido  concebido  como  tal  ou  pela 

intervenção  de  editores  e  organizadores),  podendo  ser  de  caráter  científico,  factual  ou 

ficcional, sendo sua produção realizada dentro do processo industrial e do esquema de divisão 

do trabalho capitalista. A história do livro enquanto bem é também a história das inovações 

técnicas que viabilizaram sua produção, portabilidade e perenidade. Das tábuas de argila aos 

e-books, acompanham-se os esforços dos homens em conservar e transmitir conhecimentos. 

Por mais censura que tenham sofrido ao longo dos séculos, nenhuma instituição foi capaz de 

impedir  totalmente  sua  fabricação  e  distribuição,  especialmente  com  o  aprimoramento 

contínuo das formas de produção e materiais empregados. 

A prensa móvel de Gutenberg levou ao Index librorum prohibitorum205, por provocar a 

ampliação  do  número  de  leitores  e  a  circulação  de  informações,  proporcionadas  pela 

facilidade  de  se  imprimir  em  larga  escala.  Posteriormente,  as  Revoluções  Burguesas 

203 Levando-se em consideração que nem todo livro tem pretensões artísticas.
204 Opta-se aqui por tratar apenas dos livros impressos.
205 Esta implicação é indireta. O Index librorum prohibitorum no foi formulado no Concílio de Trento (1545-

1563) como reação à disseminação de obras consideradas hereges. Certamente a produção de tais obras foi 
possibilitada pelo uso da prensa, que aumentou a quantidade de livros circulantes.
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ampliaram  o  letramento  das  populações  européias  e,  mais  especificamente,  a  Revolução 

Industrial  permitiu  que os custos de livros e publicações  fosse reduzido,  o que levou um 

público menos elitizado a ler. Tais movimentos exigiram a profissionalização do mercado 

editorial,  que  passou gradualmente  a  perceber  os  interesses  de  seus  consumidores,  como 

também a desenvolver o potencial de consumo desta ou daquela audiência. É neste momento 

que surgem romances mais popularescos – de amor, aventura e mistério – e que os autores 

ganham espaço para publicar suas novelas (folhetins) nos jornais, sempre em capítulos para 

estimular os leitores a consumirem continuamente. Tais novelas e romances já representavam 

gêneros literários mais apropriados para a fruição em larga escala, pois mantinham narrativas 

lineares  (começo,  meio  e  fim)  e  proporcionavam  a  doce  previsibilidade  de  esquemas 

semelhantes entre si, seguindo uma espécie de fórmula206 e com isso perdendo – pelo menos a 

literatura  de  massa  –  a  aura  de  obra  de  arte.  Nesta  época  também,  a  leitura  intensiva 

(coletivização e aprofundamento das poucas obras a que se tinha acesso) dá lugar a leitura 

extensiva (mais superficial e individualizada) de diversos títulos e autores.

Os avanços nas técnicas de reprodução, ocorridos desde a segunda metade do século 

XIX,  acarretaram  mudanças  significativas  na  esfera  da  arte,  possibilitando  a  produção  e 

distribuição em massa de produtos artísticos.  Mesmo determinando o fim da aura na arte, 

como teoriza Benjamin (1936), isto permitiu que, pelo artifício da tecnologia, determinadas 

manifestações artísticas fossem consumidas em massa, o que, de certa forma, representa um 

movimento democrático de deselitização e dessacralização. Como bem nota o autor (Ibidem), 

“a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” perde o caráter único, autêntico e 

ritualístico de objeto de culto, para ser apropriada pelas massas e valorizada como produto 

comercializável, o que a retira da esfera de criação sublime do autor para inseri-la no esquema 

global da divisão do trabalho. É a reprodutibilidade que elimina o hic et nunc, a autenticidade 

da arte. À literatura este conceito se aplica de forma complexa, pois as obras de arte literárias 

são reproduzíveis por natureza.  Se a aura, conforme Benjamin conceitua,  está vinculada a 

uma forma de contemplação ou de experiência específica, na literatura esta característica seria 

atribuída a determinados textos e autores, sendo o tipo de fruição e não a reprodutibilidade 

que a determina207.

206 A este respeito, Marshall McLuhan (1982 apud SODRÉ, 1985), chega a afirmar que um best-seller “não pode 
conter mais de 10% de informações novas, sob pena de tornar-se enfadonho”.

207 Já que o livro não perde sua aura, nem suas características primordiais ao ser reproduzido (a não ser que seu 
conteúdo seja  alterado),  uma obra  ganha força  cada  vez  que é reimpressa  e  lida,  especialmente  se  este 
movimento for duradouro no tempo; é exatamente este processo que torna uma obra clássica. 
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Por conta da sua inserção na indústria e das demandas de mercado, os próprios autores 

são obrigados a tomar posicionamentos em relação à suas obras, o que significa, grosso modo, 

escolher entre duas alternativas: ajustar-se às exigências do mercado editorial, ainda que isso 

resulte  em obras  simplificadas  e  continuamente  semelhantes  entre  si;  ou  manter  a  aura, 

produzindo  de  forma  independente,  mesmo  que  implique  em  pouco  sucesso  e  retorno 

financeiro.  Naturalmente  esta  distinção  não  pode  ser  feita  de  maneira  tão  maniqueista. 

Autores que escrevem de forma independente e autoral também encontram lugar na lógica 

industrial.  O que varia então é em que momento a indústria começa a influir no processo 

produtivo. Se as obras são encomendadas ou produzidas por força de contratos208, a Indústria 

Cultural interfere diretamente na aura, enquanto que se o autor conquista o público justamente 

por  sua  aura  e  pela  qualidade  de  suas  obras,  é  inserido a  posteriori nos  processos  desta 

Indústria.

Analisando  o  desenvolvimento  do  mercado  editorial,  o  americano  Frank  Luther 

cunhou, ainda na década de 1940, o termo best-seller para os livros que atingissem um total 

de vendas correspondente a um por cento da população norte-americana.  Trata-se de uma 

medida  quantitativa  e  que  deve  ser  ponderada  não  apenas  pelo  tamanho  absoluto  da 

população, mas também pelo número efetivo de leitores,  por quão conhecida determinada 

obra  se  torna  e  por  como  ela  se  desdobra  em  outros  produtos  culturais,  como  filmes, 

programas  de  TV,  produções  fonográficas,  outros  livros,  etc.  O  conceito  de  best-seller 

explicita,  porém,  a  lógica do mercado editorial,  que não hesita  em dispensar a  qualidade 

artística em nome da vendagem, embora esporadicamente lucre sobre livros da alta cultura ou 

literatura séria, como denominam Adorno e Horkheimer (2006). Os autores lembram que o 

editor, preocupando-se em atender aos gostos do público obedece, na verdade, aos interesses 

da Indústria Cultural209.

Ao  oferecer  bens  culturais,  a  indústria  não  satisfaz  desejos  do  público,  mas  seus 

próprios desejos. Isso acontece em função daquilo que os sujeitos foram ensinados a gostar 

através  da  repetição  contínua  de  conteúdos.  Adorno  (Ibidem)  acredita  que,  no  mundo 

208 Há autores que têm contratos com editoras para produzirem um determinado número de obras durante um 
intervalo de tempo pré-estabelecido. Em alguns destes contratos são acordadas antecipadamente questões 
como público-alvo, temática, etc.

209 Para  Putterman  (1994,  p.  26),  embora  elite  e  massa  consumam  os  mesmos  produtos  culturais 
industrializados, existem limites (sejam eles econômicos, etários, etc.) que mostram que a Indústria Cultural  
não é tão uniforme nem absolutamente planejada quanto pensado por Adorno e Horkheimer (2006). Por isso, 
a partir dos anos setenta autores como Herbert  Schiller e Dallas Smythe nos EUA e Nicholas Garhham, 
Graham  Murdock,  os  Mattelart  e  Zallo  na  Europa  passam  a  considerar  em  seus  estudos  a  dimensão  
econômica dos fenômenos culturais, usando o termo Indústrias Culturais.
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moderno,  gostar tornou-se o mesmo que reconhecer  e que o gosto do público regride em 

paralelo com a capacidade crítica dos sujeitos. O condicionamento realizado pela Indústria 

Cultural tem como objetivo difundir as ideologias da classe dominante e do mercado, sejam 

elas  implícitas  ou  explícitas.  Isto  “impede  a  formação  de  indivíduos  autônomos, 

independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente” (Ibidem, p. 295), contribuindo 

para a manutenção do status quo e para a expansão do consumo. Neste sentido, o autor julga 

que dependência e servidão, são os únicos objetivos da Indústria Cultural (Ibidem, p. 294). A 

questão que se apresenta aqui é a onipresença de determinados bens culturais, sem que haja 

alternativas para evitá-los. Adorno lembra ainda que “as ideias de ordem que se inculca são 

sempre as do status quo. Elas são aceitas sem objeção, sem análise renunciando à dialética, 

mesmo quando elas não pertencem substancialmente a nenhum daqueles que estão sob sua 

influência” (Ibidem, p. 293). Por estar em todas as partes, a Indústria Cultural seria capaz de 

inibir a reflexão e a troca de experiências entre os homens, de modo que “através da ideologia 

da  indústria  cultural,  o  conformismo  substitui  a  consciência”  (Ibidem,  p.  293).  Os 

frankfurtianos estabelecem uma distinção nítida entre literatura de mercado e literatura com 

aura.  A  literatura  não  mercadológica  seria  dotada  de  valores  artísticos  mais  elevados, 

enquadrando-se  ao  que  o  autores  desta  corrente  consideram alta  cultura  ou  cultura  séria. 

Porém, não é simples conceituar obras como sérias ou, o seu oposto, ligeiras, pois Adorno e 

Horkheimer (2006) não definem estes conceitos com profundidade. Por meio dos exemplos e 

leituras realizadas por Benjamin,  Adorno e Horkheimer,  sabe-se apenas que autores como 

Proust, Nietzsche210 e Joyce eram considerados sérios, de onde decorre a crítica ao elitismo 

dos frankfurtianos.

As distopias nascem – cada uma em seu tempo – como obras dotadas de aura, escritas 

fora  da  lógica  industrial,  fora  do  mainstream do  mercado  editorial  e  com  engajamento. 

Carregam as reflexões de seus autores, enquanto espíritos livres e críticos do mundo, o que os 

aproxima da arte emancipada proposta por Benjamin, que exige reflexão e senso crítico para 

ser apreciada. O que há de ligeiro nas distopias é a ação que atraí o leitor e o prende, pois são 

romances que têm como objetivo entreter por seu caráter aventuresco. Embora se aproximem 

da ciência,  não são mera ficção científica.  As distopias  obedecem a uma ambição maior: 

desvelar a humanidade através dos personagens e dos sistemas políticos apresentados. Assim, 
210 Benjamim, por exemplo, utiliza os seus estudos sobre Proust como base para o conceito de flanêur enquanto 

Adorno, não esconde ser leitor de Nietzsche, tomando o Nascimento da tragédia como referência para suas 
críticas sobre a música. No ensaio A posição do narrador no romance contemporâneo (2003), ao defender o 
romance como narrativa que transcende o real, Adorno ressalta a importância e a grandeza de James Joyce. 
Para outros exemplos, vide o segundo capítulo.
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buscam princípios universais, perenes no tempo, o que as torna obras clássicas, dignas do 

epíteto de literatura séria. 

Para Morin (1997) a verdadeira literatura é construída pela criação artística e pela livre 

invenção, sendo engenho do espírito humano. Já na literatura industrial tudo é tomado pela 

média,  talentos,  inteligências,  estética,  etc,  respeitando sempre o que se julga ser o gosto 

padrão. Nessa mesma perspectiva, Perrone-Moisés (1998, p. 206) se mostra pessimista com 

relação à situação da literatura. Segundo a autora, os valores estético-literários são diária e 

progressivamente vencidos por uma cultura de massas embrutecedora ou transformados em 

mercadoria  na  Indústria  Cultural.  A  alta  cultura  que  busca  ampliar  o  conhecimento  e  a 

experiência humana, aguçar os meios de expressão, despertar o senso crítico e imaginar outra 

realidade, está ameaçada de extinção. Esta ameaça advém das características da própria alta 

cultura,  que acaba sendo demasiado hermética  e complexa  para o público médio  ao qual 

Morin  (1997)  se  refere.  Não  por  culpa  deste  público,  mas  por  sua  deseducação  e 

desconhecimento no que se refere à literatura séria, já que a cultura de massas é onipresente. 

A este respeito, pode-se considerar um equívoco supor “o amadurecimento progressivo do 

leitor” (BRITTO, 1999), que com o tempo passaria à leitura de textos mais densos, sendo a 

consequência mais provável a rejeição destes textos “sob argumento de que são complicados e 

chatos” (Ibidem). Não que a literatura ligeira seja incapaz de produzir conhecimento, mas por 

sua facilidade de leitura e esquemas pré-estabelecidos não há envolvimento efetivo do leitor 

com o processo de reelaboração de saberes e nem questionamento do que é veiculado.

Huxley, Orwell e Bradbury tinham consciência da inserção da literatura na Indústria 

Cultural e do seu papel como porta-voz da ideologia das classes dominantes e, ao contrário, 

do papel libertador que determinadas obras poderiam ter ao provocar reflexão. Por isso, ao 

formularem suas  ficções,  eles  optam por  incluir  o  livro  como  mídia  a  ser  combatida  ou 

manipulada  conforme  os  interesses  dos  detentores  do  poder.  Nos  Estados  distópicos,  a 

problemática apresentada pelas obras impressas não é o seu alcance em escala, pois um livro 

leva tempo para ser lido e seu custo per capita de veiculação é bem maior que o da TV ou do 

rádio, por exemplo, mas a maneira viral como os livros se infiltram e circulam nas sociedades 

e o impacto que isto provocaria nos regimes dominantes. Ademais, todo material impresso é 

perene se comparado às demais mídias.  Uma transmissão de TV dura alguns minutos e a 

fixação dos conteúdos apresentados depende de fatores diversos,  tais  como quantidade de 

repetições, tipo ou horário de veiculação da mensagem. Daí que, uma informação pode ser 

alterada quantas vezes a classe dominante julgar necessária. Já o impresso permanece, pode 
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ser lido e consultado inúmeras vezes, não sendo possível apagar seus conteúdos, a não ser 

pela destruição física.

Em Fahrenheit 451 a destruição de livros, como forma de apagamento da memória e 

de restrição da capacidade crítica é elemento central.  451 graus Fahrenheit  corresponde à 

temperatura  em que  o  papel  queima,  fazendo  desaparecer  universos  de  informação.  Para 

Montag,  no  início  da  narrativa,  queimar  provocava  satisfação.  Era  uma  época  em  que 

admiravam-se os responsáveis por atear fogo aos livros, trabalho dos bombeiros com suas 

mangueiras  das quais jorrava querosene.  Montag simplesmente queimava sem ler,  por ser 

uma atividade ilegal,  e julgava o seu trabalho ótimo: “Segunda-feira,  Millay;  quarta-feira, 

Whitman; sexta-feira Faulkner. Reduza os livros às cinzas e, depois, queime as cinzas. Este é 

o nosso slogan oficial” (BRADBURY, 2007 p. 20). A queima de livros de  Fahrenheit 451 

evoca a realizada pelo Nazismo211. Pilhas de livros proibidos foram deitadas às praças para 

que se queimassem as ideias contrárias ao sistema. Embora o episódio, que ficou conhecido 

como Lichtnacht, tenha sido duramente criticado após o fim da guerra, poucos intelectuais se 

opuseram a ele no momento em que aconteceu212. A justificativa para os expurgos literários 

foi,  segundo o poeta nazista  Hanns Johst  (apud BUSCH, 1933),  “purificar”  a  literatura  e 

remover os elementos estranhos que pudessem “alienar a cultura alemã”. Segundo esta lógica, 

atearia-se fogo a tudo que se opusesse aos ideais vigentes213. 

9.1 Onde se queimam livros se queimam pessoas

Em  Farenheit 451 os livros proíbidos (e quase todos eram) seriam queimados sem 

exceção  e  fazê-lo  não  era  trabalho  de  jovens  empolgados  com  ideais  em voga,  mas  de 

profissionais  especializados.  Fanáticos  eram  os  que,  a  duras  penas,  tentavam  preservar 

211 Bradbury representa em Fahrenheit 451 a queima de livros realizada em dez de Maio de 1933 em diversas 
cidades alemãs.

212 Autores  expurgados  como  Thomas  Mann  rumaram  ao  exílio;  a  escritora  Ricarda  Huch  retirou-se  da 
Academia  Prussiana  de  Artes,  justificando  em carta  à  instituição  que:  “a  centralização,  a  opressão,  os 
métodos brutais, a difamação dos que pensam diferente, os auto-elogios, tudo isso não combina com meu 
modo de pensar” (HUCH, apud BUSCH, 1933). Em 1934, a lista de livros proíbidos pelos nazistas incluía 
mais de três mil obras.

213 “Ao fogo com tudo o que é contra a Alemanha. Contra a luta de classes e o materialismo. Pela comunidade  
dos povos e a concepção de vida idealista: Deito agora ao fogo os escritos de Karl Marx e Kautsky” (apud 
BUSCH, 1933). 
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bibliotecas e volumes, seja em suas casas ou na memória. Embora bastante valorizados, os 

bombeiros,  provocavam  medo  nos  cidadãos  por  causa  do  potencial  devastador  de  suas 

atividades. Clarisse se incomodava com a brutalidade da queima de livros e não entendia a 

escolha de Montag, mas julgava que ele parecia diferente dos outros bombeiros que conhecia, 

olhava para ela e dava-lhe atenção sem, contudo, parecer ameaçador (BRADBURY, 2007, p. 

37). Ele não sabia responder porque se tornara bombeiro. Sabia apenas que o fogo que sempre 

lhe dera prazer agora o incomodava, de modo que  pela primeira vez questionava  sobre os 

propósitos da sua profissão. Posteriormente, pergunta a Beatty sobre o destino daqueles que 

mantinham livros em suas casas:

– Eu estava pensando. Sobre o fogo da semana passada. Sobre o homem cuja 
biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele?
– Eles o levaram gritando para o hospício.
– Ele não era demente […].
– Todo homem é demente quando pensa que pode enganar ao governo e a 
nós (Ibidem, p.48).

Na sede dos bombeiros, Montag pode ver assustado as “listas datilografadas de um 

milhão de livros proibidos” (Ibidem, p. 49). Ele se impressiona com a mulher que decide ser 

queimada com sua biblioteca.  Percebe que, ao invés de demência,  havia nela o propósito 

firme de preservar o saber construído ao longo de séculos e de preferir morrer ao viver num 

regime em que o conhecimento é restrito. Nem todos os livros eram queimados, os próprios 

bombeiros tinham um livro de regras214, mas nada que vá muito além de manuais e resumos é 

permitido.  À medida  em que a  percepção de Montag sobre o seu trabalho se torna  mais 

acurada, destruir livros passa a evocar as pessoas por trás deles e suas ideias. Neste sentido, o 

objeto  livro  ganha  uma  vida  nunca  antes  imaginada  pelo  protagonista.  Sobre  a  nova 

percepção, ele comenta com a esposa que: “deve haver alguma coisa nos livros, coisas que 

não podemos imaginar, para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas; tem de haver 

alguma coisa. Ninguém se mata assim a troco de nada” (Ibidem, p. 68) ao que Mildred se 

irrita, lembrando que ela devia ser “fraca da ideia” e que, sobretudo, não deveria ter livros em 

casa (Ibidem). Com o aumento das inquietações de Montag, Beatty decide explicar porque os 

livros se tornaram condenáveis. Após a Guerra Civil (embora o livro de regras afirme que foi 

mais cedo) as mídias, como fotografia, rádio e televisão, começam a dar massa às coisas:

E porque tinham massa, ficaram mais simples – disse Beatty – Antigamente, 
os livros atraíam algumas pessoas, aqui, por toda parte. Elas podiam se dar 
ao luxo de ser diferentes. O mundo era espaçoso. No entanto, o mundo se 

214 Sobre o corpo de bombeiros era possível ler no livro de regras: “Fundado em 1790 para queimar livros de 
influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro: Benjamin Franklin” (BRADBURY, 2007, p. 50).
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encheu  de  olhos,  cotovelos  e  bocas.  A  população  duplicou,  triplicou, 
quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo foi nivelado 
por baixo (Ibidem, p. 72).

A alta  literatura é considerada um luxo a ser combatido num mundo que vive em 

função da massa,  conforme a regressão do gosto postulada  por  Adorno e Horkheimer.  O 

personagem continua afirmando que:

Imagine  o  quadro.  O  homem  no  século  dezenove,  com  seus  cavalos, 
cachorros  e  carroças,  câmera  lenta.  Depois,  no  século  vinte,  acelere  sua 
câmera.  Livros  abreviados.  Condensações.  Resumos.  Tabloides.  Tudo 
subordinado à  gags,   ao final emocionante [...] Clássicos reduzidos para se 
adaptarem  a  programas  de  rádio  de  quinze  minutos,  depois  reduzidos 
novamente para uma coluna de livro de dois minutos de leitura, e, por fim, 
encerrando-se num dicionário,  num verbete de dez a doze linhas [...]  Do 
berço para a faculdade e de volta para o berço; este foi o padrão intelectual  
dos últimos cinco séculos ou mais (Ibidem, p. 72-73).

A velocidade da máquina é imposta na sociedade industrial ao lazer, por isso a leitura 

é  simplificada  ao  extremo.  Buscam-se  fórmulas  que  entretenham  em  detrimento  do  seu 

significado efetivo. Além da problemática da cultura, a proibição aos livros se relaciona com 

o consumo. Leitura e consumo são incompatíveis.  Beatty lembra ainda que o que vale é o 

trabalho, o momento presente e que qualquer conhecimento que exceda o apertar de botões é 

desnecessário (Ibidem). A literatura não massiva, não industrial,  favoreceria o interesse de 

minorias e pintaria personagens que em nada se aproximam das pessoas reais.

Todas  as  menores  das  menores  minorias  querem ver  seus  umbigos  bem 
limpos. Autores cheios de maus pensamentos, tranquem suas máquinas de 
escrever!  eles  o  fizeram  [...]  Os livros,  assim diziam os malditos  críticos 
esnobes,  eram  água  de  louça  suja.  Não  admira que  parassem  de  ser 
vendidos,  disseram os  críticos.  Mas o  público sabendo o  que queria  [...] 
deixou que as histórias em quadrinho sobrevivessem. E as revistas de sexo 
3D,  é  claro.  Aí  está,  Montag,  a  coisa  não  veio  do  governo.  Não  houve 
nenhum decreto,  nenhuma  declaração,  nenhuma  censura  como  ponto  de 
partida. Não! A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias 
realizaram a façanha, graças a Deus (Ibidem, p. 76).

Considerava-se antidemocrático o brilhantismo de poucos autores e intelectuais em um 

modelo  que  trata  todos  como iguais.  “Um livro  é  uma arma  carregada  na  casa  vizinha” 

(Ibidem, p. 77), daí a necessidade de queimá-lo. Os bombeiros seriam mantenedores da paz de 

espírito dos sujeitos, responsáveis por eliminar o senso de inferioridade de uns perante os 

outros,  contribuindo  assim  para  forjar  e  manter  uniforme  a  massa.  Beatty  conclui 

argumentando que a minoria e a exceção seriam prejudiciais à felicidade coletiva, sendo esta, 

em última instância, tudo o que as pessoas querem.
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Os negros não gostam de Litlle Black Sambo. Queime-o. Os brancos não se 
sentem  bem  em  relação  à  Cabana  do  Pai  Tomás.  Queime-o.  Alguém 
escreveu um livro sobre  o fumo e  o  câncer  de  pulmão?  As  pessoas  que 
fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montag. Paz, Montag. 
Leve sua briga para fora. Melhor ainda, para o incinerador. Os enterros são 
tristes e pagãos? Elimine-os também. Cinco minutos depois que uma pessoa 
morreu, ela está a caminho do Grande Crematório [...] Dez minutos depois 
da morte, um homem é um grão de poeira negra. Não vamos ficar arengando 
os in memoriam para os indivíduos. Esqueça-os. Queime tudo, queime tudo. 
O Fogo é luminoso e o fogo é limpo (Ibidem, p. 78)

Sujeitos ou livros, tudo era submetido à mesma lógica. A representação do fogo como 

elemento de limpeza e transformação é mesmo ancestral. O fogo que elimina e purifica em 

Bradbury é o mesmo que queima livros e bruxas na inquisição; o mesmo que queima os livros 

e  elimina  os  corpos  dos  judeus  no  regime  nazista.  É  ainda  o  fogo  dos  crematórios  de 

Admirável Mundo Novo, que recicla, transformando corpos em combustível e matéria prima 

reutilizável.  Não é o fogo criador de Prometeu,  mas um fogo que devora a memória e as 

entranhas  da  humanidade,  mantendo-a  nas  trevas  de  um presente  confortável  e  sem dor. 

Embora  não  fale  abertamente  da  Lichtnacht,  Bradbury  menciona  a  queima  de  Latimer  e 

Nicholas Ridley por heresia em Oxford como se o tempo em que se passa a sua obra fosse o 

de uma nova inquisição215. Por isso, incompreensão de Mildred era plenamente justificável. 

Justificável também que ela se dirigisse a autores como Dante, Swift ou Marco Aurélio como 

radicais (Ibidem, p. 67), que Winston tivesse medo de circular com um caderno com páginas 

em branco ou percebesse espantado que o espaço que utilizava para sentar, deveria ter sido 

em sua função original uma estante de livros, agora vazia, pois não haveria nada o que se 

pudesse guardar nela (ORWELL, 2007, p. 9). 

Winston indaga por que escrever, pois não haveria leitores e os riscos desta atividade 

eram  demasiado  grandes  para  considerá-la  banal.  Os  poucos  livros  que  existiam  eram 

recolhidos  e  reescritos  uma  porção  de  vezes  (Ibidem,  p.  42).  Além do  Departamento  de 

Registro, que reescrevia os livros existentes, havia o Departamento de Ficção que criava obras 

literárias, novelas e livretos de conteúdo sexual, produzidos aleatoriamente partindo de frases 

prontas,  misturadas  automaticamente  em  grandes  caleidoscópios  (Ibidem,  p.  103). 

Consideravam-se os  tais  livretos  apenas  pornografia  barata  a  ser  consumida  pelos  Proles. 

Títulos como Contas da Chibata e Uma Noite Num Internato de Moças eram distribuídos no 

215 Segundo Bradbury (2007 p. 56) o episódio evocado pela mulher que se deixa queimar é o martírio de Latimer 
e Ridley ocorrido em 16 de outubro de 1555. Latimer, no momento em que são queimados, teria se dirigido a 
Ridley com as seguintes palavras: “Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça  
de Deus, tenho fé que jamais se apagará” .
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mercado negro pelo próprio Partido. Segundo Júlia, estes livros “só têm seis enredos que são 

misturados e adaptados” passando posteriormente por um Esquadrão de Reescritores (Ibidem, 

p. 127). Em 1984, fosse história, documentos ou romances, a leitura parecia sempre ficcional.

Beatty,  no seu argumento contra os livros, afirma que eles não deveriam ser lidos, 

simplesmente por não dizerem nada que se pudesse ensinar ou em que acreditar: “Quando é 

ficção,  é  sobre  pessoas  inexistentes,  invenção  da  imaginação.  Caso  contrário  é  pior:  um 

professor  chamando  outro  de  idiota,  um filósofo  gritando  mais  alto  que  seu  adversário” 

(BRADBURY, 2007, p. 81). Bradbury escolhe a bíblia como símbolo da agonia de Montag 

em preservar  algum volume  do  fogo,  mantendo  na  memória,  ainda  que  minimamente,  o 

primeiro  livro  ser  impresso  (Ibidem,  p.  99).  Huxley  provoca  o  mesmo  efeito  quando  o 

dirigente  mundial  Mustafá  Mond  mostra  para  o  Selvagem o  último  exemplar  desta  obra 

guardado no seu armário. Bradbury e Huxley tratam da tentativa de se manter a civilização 

ocidental face a barbárie que a industrialização extrema, o totalitarismo e o embrutecimento 

dos homens podem provocar. Evidencia-se isto quando Montag entra em desespero ao tentar 

decorar trechos da Bíblia no momento em que é bombardeado pela propaganda no metrô. 

Mesmo assim, ele se torna o  Eclesiastes,  por tê-lo guardado em sua memória.  Os demais 

homens-livro são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim diversos como livros 

e autores216. Ainda a respeito da Bíblia, é interessante notar a alegria de Faber (mesmo não 

sendo um homem religioso) ao ver novamente o livro sagrado, que fora simplificado a ponto 

de Cristo se tornar “um bastão de guloseima, feito de açúcar cristal e sacarina, quando não 

está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente 

necessita” (Ibidem, p. 102), o que reforça a importância simbólica em se preservar esta obra. 

Montag percebe que decidiu salvar os livros justamente porque:

Temos tudo o que precisamos para sermos felizes, mas não somos felizes.  
Alguma coisa está faltando. Olhei em volta. A única coisa que tive certeza 
que havia  desaparecido eram os livros  que queimei  durante  dez ou doze 
anos. Por isso achei que os livros  podiam ajudar (Ibidem, p. 103).

Faber  explica  que  os  livros  em  si  não  significam  nada.  São  apenas  um  tipo  de 

receptáculo  em  que  se  armazenam  muitas  coisas  que  os  homens  receiam  esquecer,  não 

havendo  neles  nada  mágico.  “A  magia  está  no  que  os  livros  dizem  no  modo  como 

confeccionam um traje a partir de retalhos do universo” (Ibidem). Mas ele aceita que Montag 

intuitivamente estava certo ao salvar os livros e acrescenta que três coisas faltam à análise do 

216 São citados: A República de Platão, As Viagens de Gulliver de Swift, Darwin, Schopenhauer, Gandhi, Buda, 
entre outros (Ibidem, p. 181)



187

protagonista sobre a relevância deles. A primeira é a qualidade da informação, que para Faber 

seria a textura das obras, seus poros, que revelariam vida em cada centímetro da folha de 

papel  e  nos  detalhes  neles  contidos:  “bons  escritores  quase  sempre  tocam  a  vida.  Os 

medíocres passam a mão sobre ela. Os ruins a estupram e deixam para as moscas. Entende 

agora porque os livros são temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida” (Ibidem, p. 

104). O lazer seria outra característica dos livros, levando o leitor a apreciá-los e digeri-los. A 

terceira é o direito de realizar ações com base no que foi aprendido pela interação entre as 

duas primeiras (Ibidem, p. 106). Os livros permitem ver a vida que não é imediata, países 

distantes, outros períodos e possibilidades, além de estimularem o criticismo do leitor, daí o 

seu risco para os regimes totalitários.

9.2 Vinte vezes Shakespeare e a incompreensão do leitor

Apesar do interesse do regime dominante em combater os livros, é a incompreensão 

do público em relação às obras que leva ao seu desaparecimento. O mainstream foi capaz de 

impor de forma hegemônica os seus padrões simplistas e repetitivos por tanto tempo e para a 

audiência da Indústria Cultural foi tão cômodo consumi-los que, mesmo que não houvesse nas 

distopias um sistema que censurasse os livros, eles não mais seriam lidos. Faber lembra que, 

na realidade os bombeiros raramente são necessários. O público deixou de ler por decisão 

própria, para se dedicar à diversão, dançar mais depressa que o Palhaço Branco, ou gritar mais 

alto que o Senhor Bugiganga e a família (BRADBURY, 2007, p. 109). A massa não sentia  

falta dos livros que iam sendo aos poucos convertidos em cinzas. Mildred menciona o quanto 

as  coisas  eram confusas  com os  livros,  o  desperdício  que  representaria  “aborrecer  nossa 

cabecinha com esse lixo novamente” e que este tipo de coisa “pode deixar a pessoa nervosa, 

maluca” (Ibidem, p. 123). Num ato de rebeldia, ao ler uma poesia para as amigas da esposa, 

uma delas (a Sra. Bowles) reclama que tais textos conduzem às lagrimas e a sensações ruins e 

que as palavras  são terríveis,  tolas e danosas (Ibidem, p.  125). Para Beatty,  os livros são 

traiçoeiros e se voltam contra os que os utilizam (Ibidem, p. 133). 

Assim como em Fahrenheit 451, em Admirável Mundo Novo, mais importante que a 

censura  foi  o  processo  de  esquecimento  pelo  qual  passaram  os  livros,  tornando-se 
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desimportantes e desnecessários. Seu desaparecimento gradual fez parte de uma “campanha 

contra o passado” que implicou na supressão de todas as obras publicadas antes de 150 d.F e 

no fechamento de museus e monumentos históricos (HUXLEY, 1981, p. 75). Já no Mundo 

Novo não era necessário queimar livros, pois as crianças aprendiam desde muito cedo a odiá-

los:

Livros  e ruídos insuportáveis,  flores  e  choques elétricos  – esses  pares  já 
estavam ligados  na  mente  infantil;  e  após  duzentas  repetições  da  mesma 
lição ou de uma semelhante, estariam indissoluvelmente associadas. O que o 
homem uniu a natureza é incapaz de separar (Ibidem, p. 44).

Enquanto Montag toma consciência da relevância dos livros gradualmente, John é um 

ávido leitor desde os mais tenros anos, tendo começado suas incursões pela literatura com 

Condicionamento  Químico  e  Bacteriológico  dos  Embriões.  Instruções  Práticas  para  

Trabalhadores Betas dos Depósitos de Embriões, leitura trazida por sua mãe. Era um texto 

típico da civilização, um tratado técnico e prático sobre o que deveria ser feito e não sobre 

“como” ou “por que” (Ibidem, p. 162). As respostas do livro, assim como as de Linda, sobre a 

vida e o mundo pareciam insuficientes para John, que insiste que os velhos do Pueblo tinham 

respostas muito mais precisas, embora fundamentadas na crença e não na ciência.  John se 

depara, pouco depois do seu décimo segundo aniversário com uma edição antiga das Obras 

Completas de William Shakespeare. Grosso e muito velho, o livro estava guardado em uma 

arca e segundo a sua mãe: “Imagina-se que tenha ali permanecido durante séculos. Acredito 

que seja verdade, porque dei uma olhada nele e pareceu-me cheio de tolices. Não civilizado” 

(Ibidem, p. 163). Assim como a Bíblia representa os valores da cultura ocidental, Shakespeare 

é  tratado  como  representação  da  arte.  A  grande  edição  roída  por  ratos  corporifica  o 

conhecimento, fruto proibido tanto no purgatório onde Linda vivia com os selvagens, quanto 

no  paraíso  da  civilização.  É  de  Shakespeare  que  Huxley  retira  palavras  e  frases  que  o 

Selvagem não consegue formular sozinho. É apenas neste autor que ele encontra os termos 

exatos para exprimir sua admiração, espanto, paixão217 ou revolta. O próprio título da obra 

vem da fala de Miranda, personagem de A Tempestade:

Oh, maravilha! – Dizia; e seus olhos luziam, o rosto corado se iluminou – 
Quantas criaturas adoráveis há aqui! Como é bela a humanidade! (Ibidem, p. 
172).

217 “O Selvagem lia alto  Romeu e Julieta – lia (pois todo tempo imaginava-se como Romeu e Lenina como 
Julieta) com emoção intensa e vibrante” (HUXLEY, p. 223). Ou lembrava e um trecho de Timon de Atenas 
ao  pensar  nela:  “porque  estes  seios,  que  através  das  grades  da  janela  perturbam os olhos dos  homens” 
(Ibidem, p. 235). 
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“Oh admirável mundo novo...” Por algum capricho da memória o Selvagem 
reparou que estava repetindo as palavras de Miranda. “Oh! admirável mundo 
novo onde vive gente assim! (Ibidem, p. 198). 

O autor  é  mencionado  também em 1984,  quando Winston acorda,  com a  palavra 

Shakespeare  nos  lábios  mesmo sem saber  seu significado (ORWELL,  2007,  p.  33)  e  em 

Fahrenheit  451,  num diálogo tenso entre  Montag e Beatty em que este  diz:  “Porque não 

vomita Shakespeare em mim seu trôpego esnobe? 'Não há terror em tuas ameaças, Cássio, 

pois estou tão fortemente armado de honestidade que elas passam por mim como um vento à 

toa,  que  não  respeito'”  (BRADBURY,  2007,  p.  145).  Durante  a  narrativa  de  Admirável  

Mundo Novo, Shakespeare é citado cerca de vinte vezes, não só pelo Selvagem, mas também 

pelo Dirigente Mundial. Ao perguntar se na biblioteca da universidade de Eton há obras dele, 

John ouve do seu guia (Dr. Gaffney) que nela são mantidos apenas livros de referência e que 

“se precisarem de distração eles [os alunos] a terão no cinema sensível. Não os encorajamos a 

alimentarem passatempos solitários” (Ibidem, p. 202). Helmholtz lembra que é um “homem 

marcado” por ter apresentado seus versos aos alunos da conferência  Do Uso do Verso na 

Propaganda Moral e na Publicidade. Ele e o Selvagem aprofundam sua amizade por conta da 

literatura.  John  ouve  com  atenção  os  versos  de  Helmholtz  e  este  vai  aprendendo 

paulatinamente a apreciar Shakespeare:

Helmholtz ouviu com excitação crescente [o Selvagem declamar “A Fênix e 
a  Tartaruga”].  Espantou-se  com  a  “única  árvore  árabe”;  ao  ouvir  “tu, 
mensageiro  barulhento”  sorriu  num contentamento  repentino;  após  “todo 
pássaro  de asa  tirânica”,  enrubesceu;  mas  com “a  música  fúnebre” ficou 
pálido e trêmulo de emoção sem precedentes (Ibidem, p. 222).

Apesar  do  seu  encanto  por  Shakespeare,  Helmholtz  não  entende  algumas  de  suas 

temáticas. O amor irrealizável de Romeu e Julieta o surpreende e provoca risos. As razões que 

fazem  Shakespeare  ser  citado  pelos  autores  distópicos  não  diferem  muito  daquelas  que 

motivaram Adorno a eleger  Nietzsche  ou Benjamin  a  reverenciar  Proust.  O fato é  que a 

escolha surte o efeito desejado de diferenciar alta e baixa literatura,  literatura com aura e 

literatura  de  massa.  Não  se  deve  desprezar  ainda  a  reflexão  de  Bradbury  sobre  as  três 

características da literatura: tocar a vida e mostrar seus poros, provocar lazer e levar à reflexão 

e  à  ação.  Em  contrapartida,  a  literatura  ligeira  é  aquela  que  mostra  a  vida  apenas 

superficialmente ou a estupra, é acrítica e, por conseguinte, incapaz de estimular as ações dos 

sujeitos,  mantendo-os  imóveis,  conforme  o  desejo  das  classes  dominantes.  Nos  regimes 

distópicos, os membros das elites que controlam o Estado têm acesso à alta literatura e mesmo 
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a admiram, embora creiam que ela é inútil ou ameaçadora. Beatty mantém, para surpresa de 

Montag,  uma  verdadeira  biblioteca  em  sua  casa,  acumulada  por  anos  de  prática  como 

bombeiro. Ao ser questionado por Montag sobre o crime de manter os livros, o chefe lembra 

que a real contravenção consiste em lê-los, não em guardá-los (BRADBURY, 2007, p. 200). 

Ao entrar no Gabinete do Dirigente Mundial o único exemplar à vista era Minha vida e obra,  

por nosso Ford, livro que não interessa ao Selvagem (Ibidem, p. 266). Como se percebesse o 

seu desinteresse, Mustafá utiliza versos da  Tempestade218 para falar com ele. Ao ouvir esta 

referência familiar, seu rosto se ilumina:

– O senhor também leu? – perguntou – pensei que ninguém conhecesse esse 
livro aqui na Inglaterra
– Quase ninguém. Sou um dos raros que o conhecem. É proibido, não sabe? 
Mas como sou eu que faço as leis aqui também posso transgredi-las (Ibidem, 
p. 267). 

Mais adiante, Mond tem o prazer de mostrar sua biblioteca secreta, com livros como a 

Bíblia,  A imitação de Cristo e as  Variedades da Experiência Religiosa, de William James 

(Ibidem, p. 280)219. James, Shakespeare e quaisquer outros autores eram proibidos apenas por 

serem velhos demais para o Mundo Novo:

– Aqui não temos aplicação para coisas velhas.
– Mesmo quando são belas?
– Especialmente quando são belas. A beleza atrai e não queremos que as 
pessoas sejam atraídas por coisas velhas, queremos que apreciem as novas.
– Porém as  novas são tolas  e  horríveis  [...]  Bodes e  Macacos! – Só nas 
palavras de Otelo poderia encontrar veículo adequado para seu desprezo e 
ódio.
– Animais gentis e dóceis, entretanto – murmurou o dirigente como entre 
parênteses.
– Porque não os deixa ver Otelo em vez disso?
– Eu lhe disse; é velho. Além disso, não iriam compreender (Idem, p. 267). 

O argumento da incompreensão220 se refere aos risos de Helmholtz e Marx ao conhecer 

Romeu e Julieta,  ao choro e revolta das amigas de Mildred ao ouvirem um poema ou ao 

desejo  de  Montag  de  aprender  sobre  os  livros.  O  mundo  de  1984,  Fahrenheit 451 e  de 

Admirável Mundo Novo não era o mesmo de Otelo. Mond lembra que “não se podem fazer 

tragédias  sem instabilidade  social”  (HUXLEY,  1981,  p.  268),  por  isso  Shakespeare  não 

218 “Muitas  vezes,  mil  instrumentos  melodiosos  cantarolam  em  meus  ouvidos,  e  às  vezes,  vozes” 
(SHAKESPEARE, apud HUXLEY, 1981, p. 266).

219 Os livros, aliás, eram um ponto realmente caro a Mustafá Mond, “corriam rumores estranhos a respeito dos  
velhos livros proibidos ocultos num cofre no Gabinete do Dirigente. Bíblias, poesia – só Ford sabia o quê” 
(Ibidem, p. 58). 

220 O mesmo argumento se aplica à religião em 600d.F. Mond explica que caso fosse restaurada, seria inevitável 
dividir poder com os dirigentes religiosos (HUXLEY, 1981, p. 280).
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caberia nestes contextos. Apesar de tudo, insiste o Selvagem obstinado, “Otelo é bom, Otelo é 

melhor do que esses filmes sensíveis”. O Dirigente concorda, mas lembra que a regressão do 

gosto, segundo sua análise, é o preço a pagar pela estabilidade. Tem-se que escolher entre a 

felicidade e a arte”. A literatura como manifestação artística era algo tão distante da vida no 

Mundo Novo que, mesmo ao ouvir Shakespeare de forma interessada, Helmholtz toma uma 

Romeu  e  Julieta  como uma excelente  peça  de  propaganda  emocional,  capaz  de  fazer  os 

técnicos de propaganda de sua época parecerem completos idiotas (Ibidem, p. 223). 

Julgava que Shakespeare havia sido um excelente técnico de propaganda exatamente 

pelas emoções que era capaz de retratar (Ibidem, p. 225) e que a civilização carecia de loucura 

e violência para que coisas assim fossem escritas. “É o que todos temos desejado escrever” 

(Ibidem, p. 268) afirma, ao que Mond explica ser impossível, pois a realidade do autor deixara 

há muito de existir. Segundo o Dirigente: “sacrificamos a grande arte. Em seu lugar temos os 

filmes sensíveis e  os órgãos de perfume” (Ibidem, p.  269).  O Selvagem acredita  que tais 

coisas não têm significado e que os filmes sensíveis são idiotas, sem consider que o prazer é 

algo em si:  “significam para a assistência uma porção de sensações agradáveis” (Ibidem), 

defende  Mond.  Helmholtz,  que  segundo  o  elogio  do  Dirigente  Mundial  era  um distinto 

Engenheiro  da  Emoção,  argumenta  que  era idiota  escrever  sem ter  nada  a  dizer,  embora 

soubesse ser esta a grande habilidade da indústria: fazer calhambeques com o mínimo de aço 

e arte com sensações puras (Ibidem, p. 268-269). Segue-se aí a lógica da estandardização cara 

à Indústria Cultural.

A obra de arte reprodutível seria exatamente esta, a da estabilidade, da simplicidade e 

das  sensações  puras,  capaz  de  proporcionar  apenas  prazer.  Para  Montag,  Faber,  John  e 

Helmholtz, este é um preço demasiado alto a pagar pelo Mundo Novo, pela tecnologia. A 

questão que se apresenta é: há liberdade efetiva quando todos os homens são iguais, quando 

não  há  arte  ou  distinção  de  pensamento?  Sendo  o  sistema  das  distopias  perfeito  no  seu 

trabalho de uniformizar os homens, seria realmente necessário tanto esforço em censurar e 

queimar  livros,  clonar  indivíduos  ou  vaporizar  pessoas?  Na  verdade,  tais  preocupações 

enfatizam  apenas  a  fragilidade  destes  regimes,  mantidos  pela  força  bruta  e  alienação, 

viabilizada com relativo êxito pelas mídias, seja por sua presença soberana ou ausência, pelos 

filmes, noticiários, música ou pelos livros de sexo 3D.
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10 DISTOPIA E MÚSICA

Apropriação  e  formulação  de  sonoridades  são  construções  sociais  e  integram  os 

processos de comunicação nos quais os sujeitos se inserem. Por este motivo, são introjetadas, 

apropriadas e reformuladas, fazem parte da sua constituição e participam das suas rotinas. 

Assim trata-se de matéria relevante realizar levantamentos e refletir a respeito do papel social 

da música, assim como sobre suas formas de produção, suas ideologias e sobre os sentidos 

que carrega. 

O século  XX, com as  tecnologias  que viabilizam a  gravação massiva  de sons,  vê 

nascer consigo a preocupação sobre a aura também na esfera da produção musical e do seu 

status enquanto arte. Nas distopias estudadas, a  música é representada não como forma de 

arte, mas como bem de consumo de massa, criado por instituições e indivíduos especializados 

e com objetivos específicos. Adorno e Horkheimer (2006, p. 99) argumentam que “a cultura 

contemporânea confere a tudo um ar de semelhança”. A produção em massa é extensiva à 

cultura, abarcando livros, cinema, revistas, rádio e música, em um sistema em que “cada setor 

é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. Até mesmo as manifestações estéticas de 

tendências  políticas  opostas  entoam  o  mesmo  louvor  do  ritmo  de  aço”  (Ibidem).  Daí  a 

preocupação de Benjamin (1936) em perceber as tendências evolutivas da arte dentro de suas 

condições contemporâneas de produção, o que levaria à renúncia de noções tradicionais, tais 

como poder criativo, genialidade, valor de eternidade e mistério da arte, colocando em seu 

lugar questões práticas e mais imediatas.

Benjamin lembra sempre que sua preocupação em tratar da reprodutibilidade da arte 

não constitui novidade. O que muda são as técnicas de reprodução, estas sim, “um fenômeno 

novo, de fato, que nasceu e se desenvolveu no curso da história, mediante saltos sucessivos, 

separados por longos intervalos, mas num ritmo cada vez mais rápido” (Ibidem, p.2). Como 

todas as formas de produção artística,  a musical  é cadenciada pelo ritmo da indústria,  da 

máquina e integra o modelo de divisão do trabalho. Se toda cultura de massas é idêntica sob o 

poder do monopólio (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100), logo, a música produzida na 

Indústria Cultural,  no  mainstream, será sempre idêntica a si mesma, pois é produzida com 

finalidades  comerciais.  Junto  com a  música  de  massa  é  formulada  uma  ideologia  que  a 

justifica e legitima. Para Adorno e Horkheimer:



193

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria 
cultural.  O  fato  de  que  milhões  de  pessoas  participam  dessa  indústria 
imporia  métodos  de  reprodução  que,  por  sua  vez,  tornam  inevitável  a 
disseminação de bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais. 
O  contraste  técnico  entre  poucos  centros  de  produção  e  uma  recepção 
dispersa  condicionaria  a  organização  e  o  planejamento  pela  direção.  Os 
padrões  teriam  resultado  originariamente  das  necessidades  dos 
consumidores:  eis  por  que são  aceitos  sem resistência.  De  fato,  o  que o 
explica é o círculo da manipulação e da necessidade retroativa, no qual a  
unidade do sistema se torna cada vez mais coesa. O que não se diz é que o 
terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder 
que  os  economicamente  mais  fortes  exercem  sobre  a  sociedade.  A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o 
caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Os automóveis, as 
bombas e o cinema mantêm coeso o todo e chega o momento em que seu 
elemento  nivelador  mostra  sua  força  na  própria  injustiça  à  qual  servia 
(Ibidem).

Temos aí elementos que caracterizam a produção da Indústria Culturail: a produção 

em massa para um público inicialmente indiscriminado; a verticalização, na qual um grupo 

numericamente menor produz conteúdos para consumidores dispersos, tendo como objetivo 

manter o todo social coeso com a padronização de gostos e comportamentos; e o atendimento 

das  necessidades  da audiência,  especialmente  as  relacionadas  ao entretenimento.  Por  fim, 

argumenta-se que a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação de uma minoria 

ideológica, política e economicamente orientada, sobre uma maioria.  O controle central  se 

viabiliza através dos conteúdos diariamente introjetados. Adorno e Horkheimer (Ibidem, p. 

101) lembram também que é na passagem do telefone para o rádio que os papéis de emissor e 

receptor se separam: “democrático,  o rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, 

para  entregá-los  autoritariamente  aos  programas,  iguais  uns  aos  outros,  das  diferentes 

estações”. Ainda contra as massas, Benjamin (1936, p. 27) argumenta que “a proletarização 

crescente do homem contemporâneo e a importância cada vez maior das massas constituem 

dois  aspectos  do  mesmo  processo  histórico”.  Processo  este  que  leva  à  uniformização 

possibilitada  pela  técnica,  ao  consumo  em  massa  e  que  apresenta  três  consequências 

relevantes para o presente estudo: (a) perda da aura, (b) regressão do gosto e (c) instituição de 

novas e agradáveis formas de dominação e controle social. 

A reprodutibilidade torna a noção de autenticidade sem sentido. A aura concerne à 

existência  da  obra  de  arte,  é  um  efeito  da  sua  presença221.  A  emancipação  da  obra  da 

ritualística  que  a  envolve  provocada  pela  perda  do  hic  et  nuc  é  o  que  possibilita  a  sua 
221 “À mais perfeita reprodução falta sempre algo: o  hic et nunc  da obra de arte, a unidade de sua 

presença no próprio local onde se encontra. E a esta presença, única no entanto, e só a ela que se 
acha vinculada toda a sua história” (BENJAMIN, 1936, p. 4). 
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reprodução.  Os  produtos  culturais  são  criados  segundo os  preceitos  da  indústria,  estando 

prontos para serem copiados sem que isto seja um atentado à sua essência. Esta foi justamente 

a revolução que o fonógrafo provocou. O deleite musical deixa de ser in loco, efêmero222 e, 

podendo os sons serem gravados e reproduzidos, a música passa a ser executável em qualquer 

lugar.  O  ritual  de  assistir  a  um concerto  é  substituído  pela  possibilidade  de  se  ouvir  a 

orquestra na sala de casa, o que muda a concepção de música enquanto arte.  A Indústria 

Cultural  segue deliberadamente  a  lógica  da  dominação,  seja  ela  econômica  – fomentar  o 

consumo em massa de bens culturais e seus correlatos –, ou política, dando suporte ao poder 

hegemônico223.  O  entretenimento  oferecido  às  massas  corresponde  à  uniformização  sem 

disfarces dos sujeitos. Parte-se do pressuposto que bens padronizados devem ser ofertados 

para atenderem a necessidades iguais. Com isto, ainda que qualquer especificidade individual 

pudesse escapar ao controle central,  ela seria recalcada pela consciência,  já acostumada a 

pertencer ao coletivo e seguir seus padrões.

Os  padrões  teriam  resultado  originariamente  das  necessidades  dos 
consumidores:  eis  por  que são  aceitos  sem resistência.  De  fato,  o  que o 
explica é o círculo da manipulação e da necessidade retroativa, no qual a  
unidade do sistema se torna cada vez mais coesa. O que não se diz é que o 
terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder 
que  os  economicamente  mais  fortes  exercem  sobre  a  sociedade.  A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o 
caráter  compulsivo  da  sociedade  alienada  de  si  mesma  (ADORNO; 
HORHKEIMER, 2006, p. 100).

Corresponde-se às expectativas consideradas as da maioria, o que só é possível com a 

simplificação dos produtos oferecidos. Em contrapartida, o público favoreceria o sistema da 

Indústria  Cultural  ao  aceitá-lo  para  pertencer  ao  todo,  compartilhando  os  conteúdos 

simbólicos  do  grupo  onde  está  inserido.  Isto  não  significa,  como  costumeiramente  se 

interpreta  Adorno  e  Horkheimer,  que  o  espectador  seja  sempre  acrítico,  mas  que  adota 

posições acríticas e acostuma-se àquilo que consome para se posicionar socialmente. Adorno 

222 Benjamin (1936, p. 26) menciona que “comparando música e pintura,  diz Leonardo: A superioridade da 
pintura sobre a música existe pelo fato de que, a partir do momento em que ela é convocada para viver,  
inexiste motivo para que venha a morrer,  como ao contrário,  é o caso da pobre música...  A  música se 
evapora depois de ser tocada; perenizada pelo uso do verniz, a pintura subsiste”.

223 Adorno e Horkheimer (2006, p. 101) explicam mais detalhadamente esta questão: “Se, em nossa época, a 
tendência  social  objetiva  se  encarna  nas  obscuras  intenções  subjetivas  dos  diretores  gerais,  estas  são 
basicamente as dos setores mais poderosos da indústria: aço, petróleo, eletricidade, química. Comparados a 
esses,  os  monopólios  culturais  são  fracos  e  dependentes.  Eles  têm  que  se  apressar  em  dar  razão  aos  
verdadeiros donos do poder, para que sua esfera na sociedade de massas […] não seja submetida a uma série 
de expurgos”.
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(1999) considera que mesmo o conceito de gosto parece ultrapassado na contemporaneidade, 

não havendo mais campo para a escolha:

A  existência  do  próprio  indivíduo,  que  poderia  fundamentar  tal  gosto, 
tornou-se tão problemática, quanto no polo oposto, o direito à liberdade de 
uma  escolha,  que  o  indivíduo  simplesmente  não  consegue  mais  viver 
empiricamente (Ibidem, p. 66).

Não se trata apenas de gostar ou não gostar de uma música de sucesso lançada, pois 

muito possivelmente os indivíduos teriam dificuldade para justificar seu gosto. “Em vez do 

valor da própria coisa, o critério de julgamento é o fato de a canção de sucesso ser conhecida 

de todos; gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o mesmo que reconhecê-lo” 

(Ibidem). A uniformização e a acriticidade seriam paralelos. Para Arendt (2006), os regimes 

totalitários tanto acreditam na criticidade dos homens que os obrigam a andar juntos e os 

compelem a não pensar ou a pensar como um só. Nas palavras da autora, esta situação leva à 

solidão, mesmo no meio de iguais:

O governo totalitário, como todas as tiranias não poderia deixar de existir 
sem destruir  as  esferas  da  vida  pública,  isto  é,  sem destruir,  através  do 
isolamento dos homens, as suas capacidades políticas (Ibidem, p. 572).

O que torna a solidão tão insuportável é a perda do seu próprio eu, que pode 
realizar-se  quando está  a  sós,  mas  cuja  identidade  só  é  confirmada  pela 
companhia confiante e fidedigna dos meus iguais. Nesta situação, o homem 
perde a confiança em si mesmo como parceiro dos próprios pensamentos e 
perde aquela confiança elementar no mundo que é necessária para que se 
possam ter quaisquer experiências. O eu e o mundo, a capacidade de pensar 
e de sentir, perdem-se ao mesmo tempo (Ibidem, p.  529).

Assim, a unidade que a Indústria Cultural propõe aos indivíduos sugere, na verdade, a 

unidade de suas orientações políticas. Daí decorre que, “o fornecimento ao público de uma 

hierarquia  de  qualidades  serve  apenas  para  uma  quantificação  ainda  mais  completa” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 102). A simplificação da arte faz com que as sinfonias 

deem lugar  às canções da moda,  à improvisação,  a refrões repetidos  incansavelmente  e a 

músicas que se assemelham entre si.  Enquanto as massas procuram diversão, a arte exige 

concentração. A diversão retira o espaço para a contemplação, para a inserção do sujeito na 

obra, mas, ao contrário, a obra penetra compulsivamente na massa (BENJAMIN, 1936, p. 25-

26). Os materiais estéticos são empobrecidos e passam a ser idênticos. Embora determinadas 

canções pareçam diferentes, elas pertencem à mesma lógica de produção, reproduzem clichês 

e  jargões,  seguem  esquemas  idênticos  e  têm  objetivos  em  comum,  o  que  as  torna 

instantaneamente semelhantes entre si. Para Adorno e Horkheimer (2006, p. 103):
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Não  somente  os  tipos  das  canções  de  sucesso,  os  astros,  as  novelas 
ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico 
do  espetáculo  é  ele  próprio  derivado  deles  e  só  varia  na  aparência.  Os 
detalhes  tornam-se  fungíveis.  A  breve  sequência  de  intervalos,  fácil  de 
memorizar, como mostrou a canção de sucesso. O fracasso temporário do 
herói, que ele sabe suportar como  good sport que é; a boa palmada que a 
namorada recebe da mão forte do astro; sua rude reserva em face da herdeira 
mimada são, como todos os detalhes, clichés prontos para serem empregados 
arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes 
cabe no esquema. Confirmá-lo, compondo-o, eis aí sua razão de ser. Desde o 
começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao 
escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os 
primeiros  compassos,  de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se 
feliz quando ele tem lugar como previsto. 

O diferente se torna igual e a obsessão por novidades faz com que velhos esquemas 

sejam repetidos. As músicas sempre parecidas entre si apontam, na verdade, para o argumento 

da Indústria Cultural no qual se afirma que os indivíduos buscam sempre as coisas que lhes 

são familiares. O preço disto é o fim da complexidade dos produtos artísticos e a limitação da 

capacidade  intelectual  do  espectador,  o  que,  para  Adorno  (1999),  implica  também  na 

diminuição da sua habilidade de efetivamente ouvir a música que consome.

A música de entretenimento preenche os vazios do silencio que se instalam 
entre as pessoas deformadas pelo medo, pelo cansaço e pela docilidade de 
escravos sem exigências [...] A música de entretenimento serve ainda – e 
apenas – como fundo. Se ninguém mais é capaz de falar realmente, é obvio 
também que já ninguém é capaz de ouvir (Ibidem, p. 67). 

Adorno contrapõe a contemplação utópica da verdadeira música, denominada séria, à 

música comercial, ligeira, massiva mercadologicamente ou politicamente orientada e vazia de 

significado. Para o autor, o encanto e a subjetividade, adversários da alienação coisificante, 

sucumbem  a  ela  (Ibidem,  p.  69).  O  sucesso,  o  hit,  representa  a  ditadura  da  repetição 

incessante. A música séria, que objetivava a fuga da banalidade, opõe-se à música ligeira, a 

que  toca  nas  rádios,  despreocupada  e  simples,  cujo  objetivo  maior  é  proporcionar 

divertimento e distração. Neste tipo de música, a subjetividade de quem a produz se esvai 

perante a lógica de dominação. Daí decorre que mesmo a música séria é ouvida como ligeira, 

pois os ouvidos acostumados à repetição buscam nela a linearidade, o lugar-comum e não a 

especificidade de seus movimentos e formas. Em lugar do prazer estético, a capacidade de 

memorizar os sons e reproduzir a música da moda determinam o gosto musical, que segue na 

contemporaneidade  o  o  princípio  do  best-seller.  Destas  percepções  decorre  a  noção  de 

fetichismo  musical  em  Adorno.  A  música  ganha  características  mercadológicas  com  a 

eliminação gradual dos resíduos pré-capitalistas, propagandeando produtos, estilos de vida ou 
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ideologias. Sem perceber, o público fabrica o sucesso que ele mesmo venera e objetiva e julga 

ser muito o que recebe, embora, a produção massiva e verticalizada lhe apresente uma oferta 

relativamente pequena de bens culturais. Trata-se de escolher a música ou o artista favorito 

em meio a opções que se parecem e que obedecem a mesma orientação. Adicionalmente, os 

arranjos musicais banalizam a música séria e a colocam no nível da ligeira. 

Sobram  ao  público  poucas  opções:  “ou  entrar  docilmente  na  engrenagem  do 

maquinismo – mesmo que apenas diante do auto-falante no sábado à tarde –, ou aceitar  a 

pornografia  musical  que é fabricada  para satisfazer  as supostas  ou reais  necessidades  das 

massas”  (ADORNO, 1999,  p.  85).  O fetiche  da  música  não  permite  a  apreensão  do seu 

sentido como um todo. Ouve-se seguindo os modelo estabelecidos e sem resistência, o que 

permite  a depravação da música.  A audição regride e os ouvintes perdem com a falta  de 

liberdade de escolha. Constantemente reiterada pelos sujeito, é esta mesma regressão que os 

impede de sair da relação infantil que mantêm com a música, exigindo sempre o novo numa 

linguagem banal, fragmentária e deformada, em que o mais importante é a simplicidade e a 

memorização de melodias fáceis. Sobre isto, Adorno (Ibidem, p. 67) cita Huxley e questiona: 

“quem ainda se diverte realmente hoje num lugar de diversão?”, ponto que permeia as obras 

de  ambos.  Quem  realmente  se  diverte  num  mundo  de  música  sintética,  feita  em  escala 

industrial, para consumo em massa? Mais do que isso, o que é diversão? O objetivo da música 

ligeira é, sobretudo, alienar e brutalizar pela repetição e pela simplicidade. É assim a música 

nas distopias e a música conforme pensada pelos frankfurtianos.

10.1 Hinos e música ligeira

A música serve como parâmetro para avaliar a estrutura das sociedades em termos de 

ideologia,  visões  de  mundo  e  paradigmas  comportamentais,  apenas  para  citar  alguns 

exemplos.  O  microcosmos  musical  reflete  o  macrocosmos  da  sociedade  que  produz 

determinadas  manifestações  sonoras.  Admirável  Mundo  Novo,  1984 e  Farenheit  451 

apresentam  diversas  referências  à  música,  o  que  indica  que  seus  autores  consideravam 

relevante a relação entre música e sociedade, sendo a primeira capaz de revelar características 

da segunda. Parte-se aqui da descrição da música nestas obras – lembrando que os próprios 
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autores, na medida em que as descrevem, produzem-nas e que não é possível ouvi-las se não 

via suposição e imaginação – para compreender determinados aspectos destes universos. O 

tipo de música que mais claramente se relaciona à ideologia nos regimes distópicos é o hino. 

De modo bastante simples, hinos são composições versificadas que têm a função de exortar 

ou elogiar determinado objeto, instituição,  sujeito ou divindade. Nas distopias o intuito de 

enaltecer  o poder vigente é explicitado por estas  composições.  A repetição constante,  em 

momentos de severidade e que exigem atitude reverente, revela seu caráter ritualístico, além 

de provocar condicionamento nos ouvintes. Referências aos hinos aparecem exclusivamente 

em  Admirável  Mundo  Novo  e  1984.  Em  Fahrenheit 451 eles  não  citados,  podendo-se 

apreender que esta obra trata apenas da música ligeira.

Em  1984,  e  como  decorrência  do  estado  de  guerra,  as  marchas  militares  são  tão 

comumente ouvidas que imitá-las torna-se brincadeira de criança. Ao entrar na casa de seus 

vizinhos para ajudar a Sra. Parsons a desentupir a pia, Winston percebe que “na outra sala 

alguém, com um pente e um pedaço de papel higiênico, estava tentando acompanhar a música 

militar  que  ainda  saía  da  teletela”  (ORWELL,  2007  p.  23).  As  marchas  militares  são 

caracterizadas por seu ritmo seco, cadenciado, imponente, que tem o objetivo de viabilizar 

grandes  caminhadas.  São  marcadas  pela  cadência  dos  pés  batendo  no  chão  e  pela 

movimentação de pelotões e destacamentos. Na vida comunal de 1984 colocar-se em forma, 

numa disciplina  semi-militar,  marchar  nas passeatas,  nas atividades  da Liga Juvenil  Anti-

sexo, da Juventude ou dos Espiões é absolutamente corriqueiro.  As crianças,  em especial 

“adoravam o partido e tudo que tinha ligação com ele. As canções, os desfiles, as caminhadas, 

a ordem-unida, fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o Grande Irmão” (Ibidem, 

p. 26). Os hinos fazem parte do cotidiano dos habitantes de Oceania.

A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido flutuou 
no ar estagnado [...] A teletela – talvez para celebrar a vitória, talvez para 
afogar a lembrança do chocolate perdido – atacou “Oceania, nossa terra”. 
Era dever de todos ouvirem o hino de pé. […] À “Oceania, nossa terra”, 
seguiu-se música mais leve (Ibidem, p. 27).

Ouvir e respeitar os hinos, assim como as demais músicas veiculadas nas teletelas, é 

uma obrigação tácita para os membros do Partido. Winston, não tem prazer em participar das 

atividades coletivas onde os hinos são entoados. Ele sabia do papel que este tipo de música 

deveria cumprir: insuflar espíritos e ampliar a crença quase religiosa no Ingsoc e no Grande 

Irmão. Mesmo ciente, não consegue deixar de se comover nas aglutinações e manifestações 
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públicas ou nos Dois Minutos de Ódio, que aliás, iniciava-se com um barulho horrível, cujo 

intuito era anunciar a violência que se apresentaria e mobilizar a audiência:

Um  guincho  horrendo,  áspero,  como  de  uma  máquina  monstruosa 
funcionando  sem óleo,  saiu  da  grande  teletela.  Era  um barulho  de  fazer 
ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara (Ibidem, p. 
14).

Em  Admirável  Mundo  Novo também  evidencia-se  a  importância  dos  hinos  como 

elementos de ordenação social, transmissão de ideologias, culto ao sistema e à Ford. Mond, ao 

falar da campanha feita contra o passado, lembra com euforia que: “Agora temos o Estado 

Mundial.  E  comemorações  no  Dia  de  Ford.  Hinos  da  Comunidade  e  Serviços  de 

Solidariedade” (HUXLEY, 1981 p. 77). Os hinos seriam uma das coisas boas, de incentivo à 

vida em comum, instituídas após o fim da “antiga civilização”, considerada promíscua, doente 

e individualista. Os hinos funcionavam como lembrança constante do coletivo, significavam 

cantar como um só, ser um só, o Ser Maior, mais forte do que todos individualmente, como 

apregoado pelo Estado Mundial: 

A taça do amor, contendo  ice-cream soma de morango passou e mão em 
mão e, com a fórmula “Eu bebo pelo meu aniquilamento”, foi tragada doze 
vezes. Depois, com o acompanhamento da orquestra sintética foi cantado o 
Primeiro Hino de Solidariedade.

Ford, nós somos doze e um queremos ser, 
Qual múltiplas gotas do Rio Social, 
Bem juntos assim fazei-nos correr
Velozes qual teu calhambeque genial (Ibidem, p. 108).

A este, seguem-se no Ritual de Solidariedade – que ocorre no grande auditório onde se 

celebra  o Dia de  Ford e  outros  Cantos  Comunitários  – o segundo e o terceiro  Hinos de 

Solidariedade:

Oh, Vem, Ser Maior, Amigo Social
Vem aniquilar nós doze num só
Queremos morrer, porque ao terminar
A vida maior irá começar (Idem, p. 109)

Sentir chegar assim o Ser Maior
Alegrar-se e, na alegria, morrer!
Mergulhar no rufar deste tambor!
Somos um só, você é eu, eu sou você! (Ibidem, p. 110)

Os hinos,  especialmente  como utilizados  nestes  rituais,  em nada se assemelham à 

música  da  racionalidade  apolínea  de  que  Adorno  (1999)  trata,  aplicando  o  conceito  de 

Nietzsche.  De  fato,  correspondem  à  música  das  excitações  bacânticas  (Ibidem,  p.  65), 
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permitem  que  a  libido  dos  participantes  seja  extravasada  numa  orgia  alavancada  pelo 

consumo de Soma e embalada pelos hinos comunais.

Em seguida,  os  doze participantes  do ritual  passam a dançar  em círculo, 
rodando e cantando em uníssono, marcando o ritmo da música com os pés, 
batendo nas nádegas um dos outros como se fossem um só, a música acelera 
e  eles  seguem seu compasso até  culminarem no refrão:  “Orgia,  bugia” e 
passam a cantar o seguinte hino:

Orgia, bugia, Ford e folia,
Qual fora só uma a todas beijar,
Mulheres e homens a concordar
Orgia, bugia nos traz alegria (Ibidem, p. 112).

No Mundo Novo, os hinos cumprem a função dionisíaca, por despertarem os desejos 

individuais, ao mesmo tempo em que os controla socialmente. Através da música, por ela e 

apenas durante a sua execução, é possível extravasar desejos. O hino é elemento de ordenação 

da orgia; ele preenche lacunas e acalanta os sujeitos, cumprindo uma função quase religiosa. 

Corpos e música operam de forma harmônica. Efetivamente, o biopoder se faz sentir nestes 

hinos224. As orgias e atividades comunais descritas por Huxley não se prestam meramente ao 

lazer e à satisfação de desejos, eles têm um sentido social mais amplo congraçando os sujeitos 

e fazendo-os se sentir um só, parte do Ser Maior. Em função das ideologias que transmitem, 

os hinos são capazes de provocar mobilização, fazendo-o explicitamente. 

A  música  ligeira  contribui  com  o  sistema  fomentando  a  alienação  através  do 

entretenimento.  Lembrando-se  que  este  corresponderá,  nas  distopias,  à  reprodução  das 

condições de produção e ao tempo livre de que fala Adorno. É o não pensar, o deixar-se 

meramente entreter, que os sistemas dominantes utilizam a seu favor. Não pensar, significa 

ser levado pela oferta das forças dominantes quase sem resistência, comportar-se segundo o 

planejado e,  sobretudo, não questionar.  A música  criada para entreter  parece,  a princípio, 

descompromissada,  por  tratar  de  temas  e  questões  banais.  Porém,  por  trás  de  si  jazem 

interesses  políticos,  econômicos  e  ideológicos.  Para  que  a  música  ligeira  ou  de 

entretenimento, atinja os objetivos da classe dominante, ela é produzida dentro de esquemas 

verticais. É artificial, por ser criada com propósitos específicos e porque, embora atinja uma 

audiência popular, esta música não é popular no sentido de ter sido criada pelo povo, mas por 

ser conhecida em massa. A simplificação extrema de arranjos e letras explicita o desejo de 

atingir a todos indiscriminadamente. 

224  Este conceito será tratado mais adiante nesta tese.  Contudo, relaciona-se aqui ao conjuntos técnicas  de 
subjugação dos corpos e controle das populações de que fala Foucault (2006).
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Segundo  Adorno,  a  regressão  da  audição  implica  no  gosto  por  músicas  pouco 

elaboradas e mesmo infantis e no declínio da capacidade de julgar se determinada música é 

boa ou ruim. A reprodutibilidade leva à crise do público pensante nas distopias. E “parece que 

tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem 

como expressão, para a incapacidade de comunicação” (ADORNO, 1999, p. 67), cumprindo 

exatamente o seu propósito alienante. Mildred pode ser considerada o perfeito exemplo disso. 

Ela passa os dias a ouvir radioconchas225 e a assistir às paredes fonocromáticas, capazes de 

emitir sons e compor formas luminosas acompanhando as músicas e os programas veiculados. 

Após anos diante das paredes e ouvindo as radioconchas, Mildred não consegue mais viver 

sem elas, o que prejudica suas relações não mediadas e a capacidade de falar e articular seus 

próprios pensamentos:

Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. Ela estava com 
as  duas  orelhas  tamponadas  por  besouros  eletrônicos  que  zumbiam  sem 
parar [...] Após dez anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas era 
perita em leitura labial (BRADBURY, 2007, p. 31).

As conversas entre Clarisse e Montag opõem-se à ditadura do silêncio, provocada pela 

recepção  contínua  e  acrítica  de  conteúdos.  A  menina  é  símbolo  da  horizontalidade  das 

relações  humanas,  da  possibilidade  de  diálogo  e,  como  consequência,  da  autonomia  dos 

sujeitos.  A  personagem  realiza  uma  oposição  à  alienação,  mediatização  das  relações  e 

verticalização que nas distopias se impõem ao pensamento individual. Adorno e Horkheimer 

(2006, p. 100) formulam esta questão ao se referirem à transição do telefone para o rádio:

Liberal,  o telefone permitia que os participantes ainda desempenhassem o 
papel do sujeito. Democrático, o rádio transforma-os a todos igualmente em 
ouvintes,  para  entregá-los  autoritariamente  aos  programas,  iguais  uns  aos 
outros, das diferentes estações.

Revoltado  com o silêncio  da  esposa,  oposto  ao  tom alegre  e  curioso  de  Clarisse, 

Montag tenta fazê-la agir, refletir sobre a situação em que vivem. Como resposta, Mildred 

consegue apenas perpetuar o seu silêncio, aumentando o volume das paredes:

– É preciso fazer alguma coisa! [Montag dirigindo-se a Mildred]
– Sim, alguma coisa precisa ser feita!
[...]

225 “O delicado zumbido de um pernilongo dançando no ar, o murmúrio elétrico de uma vespa oculta em seu  
cálido ninho rosado. Pela sonoridade da música ele quase conseguia acompanhar a melodia [...] E nas orelhas 
pequenas conchas, rádios firmemente ajustados, e um oceano elétrico de som, música e vozes, que vinham 
dar à praia sua mente vigilante [...] Toda noite as ondas chegavam e a levavam em suas grandes marés de 
som, fazendo-a boiar, os olhos estatelados rumo à manhã”  (BRADBURY, 2007,  p. 24-25).
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Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia dizer. Quem estava com 
raiva de quem? Mildred não sabia de nada. O que eles vão fazer? “Ora”, 
disse Mildred, “espera aí e veja”.
Ele havia esperado para ver
Um grande temporal de som jorrou das paredes. A música o bombardeou 
com tamanho volume que seus ossos quase saltaram dos tendões; ele sentia a 
mandíbula  virar,  os  olhos  irem de  um lado para  o  outro  em sua  cabeça 
(Ibidem, p.61).

Ela não é capaz de preencher seu vazio interior e por isso deixa que o som o preencha. 

A  música  que  lhe  é  familiar,  que  a  faz  dormir,  embalada  pelo  som  delicado  que  as 

radioconchas  emitem,  é  a  mesma  que  lhe  dá  voz  quando  necessário.  Em  contrapartida, 

Montag se preocupa com a diminuição da capacidade de ouvir das pessoas. Não ser ouvido 

por ela lhe incomoda, especialmente quando percebe que através da interlocução e do diálogo 

é possível articular ideias e se expressar. Em suas palavras:

Ninguém mais presta atenção. Não posso falar com as paredes porque elas 
estão gritando para mim. Não posso falar com a minha mulher; ela escuta as 
paredes. Eu só quero alguém para ouvir o que eu tenho a dizer. E talvez, se 
eu  falar  por  tempo  suficiente  minhas  palavras  façam sentido  (Ibidem,  p. 
103).

Para Faber não haveria outra alternativa a não ser esperar o colapso do sistema com o 

início  da  guerra.  O  personagem não  acredita  na  possibilidade  de  tomada  de  consciência 

espontânea por parte dos sujeitos.  

–  Paciência,  Montag.  Deixe  que  a  guerra  desligue  as  “famílias”.  Nossa 
civilização  está  voando  aos  pedaços,  afaste-se  da  centrífuga.  Algumas 
bombas e as “famílias” nas paredes de todas as casas se calarão como ratos 
(Ibidem, p. 110-111).

A relação entre música ligeira e alienação aparece de forma semelhante em Admirável  

Mundo Novo, sendo que nesta obra, destaca-se a importância de se estimular as atividades 

coletivas por serem elemento de congregação entre os sujeitos.  Ao conversar com Fanny, 

Lenina  afirma  que  passará  a  noite  jogando  Bridge  Musical226 (HUXLEY,  1981  p.  63).  É 

possível dizer que a música ligeira é uma das bases que mantêm o Estado Mundial. Se os 

momentos de entretenimento coletivo são essenciais para a manutenção do sistema, a música 

é essencial para o entretenimento. Funciona como elemento principal da sinergia que leva os 

indivíduos a abandonarem a si mesmos em momentos de êxtase e diversão: 

Os anúncios luminosos no céu efetivamente impediam a escuridão.  Calvin 
Stopes  e  Seus  Dezesseis  Saxofonistas.  Na  fachada  da  nova  Abadia  [de 

226 Embora não descreva o Bridge Musical, sabe-se que no Mundo Novo, as atividades em grupo, em especial os 
jogos, eram realizadas como forma de lazer e condicionamento corporal, além disso, exigiam equipamentos  
variados e complexos o que incitava o consumo.
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Westminster]  os  letreiros  gigantescos  brilhavam convidativos.  O  Melhor 
Órgão de Perfumes e Cores de Londres. A música sintética mais nova.
Entraram.  O ar  parecia  irrespirável  com o  perfume  de  âmbar  cinzento  e 
sândalo. O órgão de cores pintara momentaneamente um pôr de sol tropical 
no teto abobadado. Os Dezesseis Saxofonistas cantavam uma velha canção 
de  sucesso:  “No  mundo  inteiro  não  existe  um frasco  assim  igual  a  ti”. 
Quatrocentos  casais  dançavam  um  five-step no  chão  lustroso  [...]  Os 
saxofones gemiam como gatos melodiosos ao luar, bradavam em registros de 
alto tenor como se desfalecessem. Com uma riqueza de harmonia, seu coro 
trêmulo  lamentava-se  até  atingir  um clímax,  cada vez mais  alto,  até  que 
afinal, com um gesto de mão, o maestro desencadeou a nota final de música 
de  éter  e  projetou  fora  da  existência  os  dezesseis  artistas  meramente  
humanos. Tempestade em lá bemol maior. E então, num silêncio quase total, 
numa escuridão quase absoluta, operou-se uma deturgescência gradual, um 
diminuendo progressivamente descendentes, por quartos de tons, para baixo, 
para  baixo,  até  um  acorde  dominante,  levemente  murmurado,  que  se 
arrastava  carregando  os  segundos  embatidos  de  intensa  expectativa 
(enquanto  os  ritmos  de  cinco-quatro  continuavam  no  violoncelo).  E 
finalmente  a  expectativa  foi  satisfeita.  Deu-se  um  súbito  nascer  de  sol 
explosivo e simultaneamente os dezesseis iniciaram a canção:

Minha garrafinha, que sempre desejei,
Minha Garrafinha, por que me decantei?
Dentro de ti o tempo é puro céu azul!
No mundo inteiro não existe frasco assim
Igual a ti minha querida garrafinha (Ibidem, p.103-104)

A música instrumental, a luz e os odores agradáveis, são o prenúncio da explosão, do 

momento de catarse que ocorre com a introdução da letra.  Minha garrafinha é, em termos 

literais,  o  símbolo  da  regressão.  A garrafinha  em questão  é  o  útero  artificial  em que  os 

indivíduos são gerados e sua menção evoca o conforto e a proteção de quem nunca queria ter 

sido  “decantado”,  pois  nela  “o  tempo  é  puro  céu  azul”.  Trata-se  novamente  da  música 

bacânica, festiva e antagônica à racionalidade apolínea, pois sua única preocupação é entreter. 

Ali, dançando o five-step com outros quatrocentos no mundo caloroso, colorido e acolhedor 

do Soma, todos eram bons, bonitos, agradáveis e divertidos (Ibidem, p. 104). Em  1984 o 

consumo  de  música  ligeira  é  restrito  apenas  aos  Proles,  por  viverem  mais  livres.  Esta 

liberdade  não  significava,  contudo,  ausência  de  controle  do  Partido,  daí  o  estímulo  ao 

consumo de frivolidades. Para o Ingsoc  não era interessante que estes trabalhadores braçais 

pensassem  ou  agissem  politicamente  orientados  e,  justamente  por  isso,  a  música  a  eles 

oferecida nem ao menos menciona o Ingsoc ou a guerra, apenas amenidades. 

Debaixo da janela, alguém cantava. Winston expiou para fora, protegido pela 
cortina de mussolina. O sol de junho ainda brilhava alto no céus, e no pátio 
ensolarado uma mulher monstruosa, sólida [...]  caminhava entre a tina de 
lavar e um varal [...] Sempre que não tinha a boca cheia de prendedores, 
cantava com poderosa voz de contralto:
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Foi apenas uma fantasia desesperada
Que passou como um dia de Abril,
Mas um olhar, uma palavra e os sonhos provocados,
Roubaram meu coração gentil227 

Havia duas semanas que a canção estava em voga em Londres. Era uma das 
músicas  sem  conta,  publicadas  para  os  proles,  por  uma  subseção  do 
Departamento  de  música.  As  letras  eram  compostas,  sem  intervenção 
humana, num instrumento chamado versificador. Mas a mulher cantava com 
tamanho  sentimento  que  transformava  aquela  horrível  pieguice  num som 
quase agradável  (ORWELL, 2007, p. 134).

Mais adiante, ela cantarola uma outra canção, também de temática amorosa. 

Dizem que o tempo tudo cura,
Dizem que sempre se pode esquecer
Mas os sorrisos e lágrimas, anos a fio,
Ainda fazem meu coração sofrer228 (Ibidem, p. 137). 

A mulher  Prole  sabia  de cor  estas  músicas.  Cantá-las,  repetidamente,  como quem 

entoa uma ladainha, parecia distraí-la do trabalho mecânico, embora ela mesma cantasse a 

canção mecanicamente. As paixões banais e o sexo eram formas que o Partido encontrava 

para subordinar os Proles, prendendo-os aos seus instintos mais primitivos. A canção popular 

– verso e música –, produzida pelos regimes dominantes e distribuída em massa, é o som que, 

juntamente com os hinos, embala as distopias. Não há lugar para a música séria, pois ela exige 

contemplação, tempo e capacidade de reflexão para ser apreciada. A música ligeira dispensa 

atenção para ser consumida, preenche espaços, impregna-os e se faz lembrar. Ela é a música 

do entorpecimento e da ligeireza. O ouvinte simplesmente gosta de determinada música sem 

conseguir explicar porque. Gosta, ouve, pois todos ouvem, porque a canção é sentida pelo 

corpo, transforma-se em movimento, distração e lazer.

O fato de ser produzida com aspirações  alienantes  não significa que a música nas 

distopias não provoque sentimentos no ouvinte. Pelo contrário, ainda que a individualidade 

seja tolhida nestes regimes, é através da música que alguns personagens dão vazão, mesmo 

sem se dar conta, aos seus sentimentos, temores, memórias. A mesma Lenina que se empenha 

nas  atividades  comunais  e  é promíscua,  como toda moça correta  deve ser,  ao perceber  o 

incômodo  que  ser  preterida  pelo  Selvagem  provoca,  ao  sentir-se  apaixonada,  expressa 

involuntariamente a esperança de conquistar seu amor, lembrando-se da seguinte canção:

Abraça-me até narcotizar-me, benzinho;
Beija-me até a coma;

227 A mesma canção é repetida na página 209 em contexto semelhante.
228 A mesma canção é repetida na página 210 em contexto semelhante.
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Aperta-me muito, envolve-me com carinho; 
O amor é como o soma (HUXLEY, 1981, p. 205).

Recorre à música também para fugir do medo da solidão, sentimento que ela mesma 

incompreende.

O  vácuo  envolvente  da  noite,  as  negras  ondas  espumantes  que  se 
encapelavam abaixo deles, a face pálida da lua espantada e perturbada entre 
as nuvens rápidas, aterrorizavam Lenina. – Vamos ligar o rádio. Depressa! – 
Ela  alcançou  o  botão  no  painel  de  comando  e  ligou  o  rádio  ao  acaso. 
“...dentro de ti o tempo é puro e o céu azul” cantavam dezesseis vozes de 
falsete trêmulas (Ibidem, p. 118).

Neste momento, Lenina volta e se sentir parte do todo social, até que Bernard desliga 

o rádio e comenta sobre a sensação incômoda e, ao mesmo tempo reconfortante, provocada 

pela solidão. Já o Selvagem, quando busca a natureza para fugir do mal-estar que a civilização 

lhe causa, num momento de alívio cantarola sem querer:

Já tinha quase terminado de desbastar o tronco até a forma desejada, quando 
percebeu com espanto que estava cantando – cantando! Foi como se, caindo 
do exterior para dentro de si, tivesse traído a si próprio [...] Na verdade, não 
fora para cantar e divertir-se que viera (Ibidem, p. 297).

O Selvagem havia aprendido a cantar com sua mãe, que entoava músicas civilizadas 

para acalentá-lo, tais como  Voa estreptococo até Banbury T e Adeus bebê fabricado, logo 

serás decantado (Ibidem, p. 155) ou refrões como A, B, C, Vitamina D ou O óleo no fígado, o  

bacalhau no mar (Ibidem, p. 167). Músicas pouco elaboradas, mas com enredos familiares, 

que fazem Linda recordar o Mundo Novo e integram a memória afetiva dela e do filho. Em 

1984 a música remete Winston a um outro mundo, não ao regime do Grande Irmão, mas ao 

passado que ele não conheceu. Ao ver o retrato de um prédio vagamente familiar na parede do 

antiquário, Winston indaga ao proprietário do estabelecimento sobre sua localização:

– É isso, perto do Foro. Foi bombardeado em... há muitos anos. Era uma 
igreja  antigamente.  Chamava-se  são  Clemente  dos  Dinamarqueses.  –  O 
homem sorriu com ar de desculpa, como quem dissesse algo ligeiramente 
ridículo e acrescentou: – Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente 
(Orwell, 2007, p. 97).

Aos poucos e com o avançar da narrativa, o dono do antiquário parece recuperar a 

lembrança: “Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente, me deves três vinténs, dizem 

os  sinos  de  São  Martinho...”  (Ibidem,  p.  98).  Winston  se  impressiona,  pois  apesar  da 

simplicidade dos versos eles não se pareciam com nada que já tivesse ouvido. 

Era curioso, mas repetindo a letra tinha a ilusão exata de ouvir sinos,  os  
sinos de uma Londres perdida que ainda existia em alguma parte, disfarçada 
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e esquecida [...] Entretanto, até onde podia recordar, nunca na vida ouvira 
um sino (Ibidem, p. 99).

Para o personagem, a modinha, com seu efeito onomatopeico, parece mais divertida e 

interessante do que as músicas do Partido e o poder da evocação musical nela contido é tão 

forte que o faz lembrar do dobrar de sinos nunca ouvidos. Partindo dos trechos da música que 

aprende aqui e acolá, Winston foge, ainda que por curtos períodos, da realidade sufocante da 

Pista N°1 e mesmo a paisagem da velha Londres parece ganhar novo significado:

Encaminhou-se  lentamente  para  o  norte  da  praça  e  com  pálido  prazer 
identificou a igreja de São Martinho, cujos sinos, quando ainda tinha sinos, 
haviam cantado: “me deves três vinténs” (Ibidem, p. 111). 

Posteriormente, ao contar à Júlia sobre a canção ela o surpreende, completando-a: “Me 

deves três vinténs, dizem os sinos de São Martinho, quando me pagarás? dizem os sinos de 

Old Bailey...”. A moça interrompe a música pois não se lembra do restante, pede desculpas e 

cantarola os versos finais; “Aí vem uma luz para te levar para cama. Aí vem um machado 

para  te  cortar  a  cabeça”  (Ibidem,  p.  141).  Quanto  mais  Winston junta  os  fragmentos  da 

modinha, mais interessante lhe parece a busca. Ele imagina que o Sr. Charrington, com algum 

incentivo, pode se lembrar do restante. Enquanto a velha música o cativa, aquela produzida 

pelo Partido incomoda e causa certo desconforto. 

Eram quinze horas, hora solitária. Winston já não conseguia lembrar-se mais 
do que fora fazer no café àquela hora. Estava quase deserto. Das teletelas se 
desprendia uma música metálica. Os três estavam em seu canto, sem falar, 
quase imóveis. Sem que lhe pedissem, o garçom trazia novos copos de gim 
[...] E então, durante talvez meio minuto, algo sucedeu às teletelas. A música 
que tocava mudou, como também mudou o tom. Ouviu-se... era algo muito 
difícil de descrever. Uma nota peculiar, partida, um zurro, uma chacota, que 
Winston, para seu uso pessoal, considerou amarela. E da teletela uma voz 
cantou:

Sob a frondosa castanheira
Eu te vendi e tu me vendestes:
Lá estão eles e aqui estamos nós,
Sob a frondosa castanheira

Os homens nem se mexeram. Mas quando Winston tornou a fitar o rosto 
arruinado de Rutherford, notou que tinha os olhos rasos d´água (Ibidem, p. 
78).

Para  Winston,  a  música  tocada  pela  teletela  soa  como  uma  afronta  aos  seus 

sentimentos e aos sentimentos dos homens no café Castanheira.  Era como se tocasse para 

eles, para lembrá-los que o Partido sabia de tudo e que estavam sendo vigiados. Já no final da 

narrativa, após o personagem ter sentido as garras do sistema sobre si, a cena se repete:
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Algo se modificou na música que escorria da teletela. Dominava-a, partida e 
zombeteira, uma nota amarela. E então – talvez não estivesse acontecendo, 
talvez  fosse  apenas  uma  lembrança  tomando  forma  de  som  –  uma  voz 
cantou:

Sob a frondosa castanheira
Eu te vendi e tu me vendestes... (Ibidem, p. 281).

Assim como Rutherford,  Winston ficou com os  olhos  rasos  d’água.  Àquela  altura 

ninguém mais o incomodava. Sobre ele pairava apenas o Partido, aparente naquele momento 

na forma de música. Nos versos simples da mesma canção que embala os Proles, está o poder 

central. Este poder está nos hinos de 1984 e Admirável Mundo Novo, na música ligeira ouvida 

nestas obras e em  Fahrenheit 451  e nas cantigas do passado, em que o poder exercido no 

presente se faz sentir por sua ausência. Se o poder dominante aparece de forma tão explícita 

na música é porque ele está envolvido na sua produção. Este envolvimento é direto nas obras 

em questão e os governos têm agências preocupadas em produzir bens culturais. Embora em 

nenhum momento se fale diretamente do processo de composição musical, pode-se apreender 

seu funcionamento observando o de outros produtos. Sabe-se que as músicas não são criadas 

objetivando a arte, mas mecanicamente segundo formulas prontas e sabidamente eficazes.

O Departamento de Registro, afinal de contas, não passava de uma pequena 
parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir  o 
passado  mas  fornecer  aos  cidadãos  da  Oceania  jornais,  filmes,  livros 
escolares,  programas  de  teletela,  peças,  romances  –  com  todas  as 
informações concebíveis,  instruções ou entretenimento,  desde uma estátua 
até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, 
desde um bê-á-bá até um dicionário de Novilíngua. E o Ministério tinha que 
satisfazer  não  só  as  complexas  necessidades  do  partido,  como  repetir  a 
mesma  operação,  em nível  inferior,  para  o proletariado.  Havia  toda  uma 
série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro 
e divertimentos proletários (ORWELL, 2007, p. 44). 

No Ministério  da Verdade,  “filmes  transbordando sexo e cançonetas  sentimentais” 

(Ibidem,  p.  44-45)  eram compostos  inteiramente  com  o  uso  de  instrumentos  mecânicos, 

“numa  espécie  de  caleidoscópio  de  metal  denominado  versificador”  (Ibidem).  Todo  o 

processo de produção musical é, na Londres de 1984 automático e sem intervenção humana, 

exceto  aquela  de  trabalhadores  como  Júlia,  responsáveis  por  girar  os  cilindros  dos 

versificadores.  Aparentemente,  nestes  equipamentos  estavam dispostas  palavras  ou frases-

chave que se ordenavam aleatoriamente conforme giravam-se os cilindros. As canções eram 

produzidas por esta operação aleatória, não tendo efetivamente sentido algum. Em Admirável  

Mundo Novo, a produção musical é também realizada por órgãos específicos:
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Os vários Escritórios de Propaganda e a Escola de Engenharia Emocional 
estavam instalados num só edifício de sessenta andares na Fleet Street. No 
subsolo e nos andares inferiores estavam as oficinas gráficas e os escritórios 
dos três grandes jornais de Londres – o Rádio Horário, jornal para as classes 
superiores, o  Gazeta dos Gamas, verde-pálido, e o  Espelho dos Deltas, em 
papel cáqui e com palavras exclusivamente monossilábicas. Depois vinham 
os Escritórios de Propaganda pela Televisão, pelo Filme Sensível e pela Voz 
e  Música  Sintéticas  respectivamente  – vinte  dois  andares  deles.  Acima 
estavam  os  laboratórios  de  pesquisa  e  câmaras  acústicas  nas  quais  os 
Redatores  de  Sons  e  os  Compositores  Sintéticos  faziam  seu  trabalho 
delicado.  Os  dezoito  andares  superiores  eram  ocupados  pela  Escola  de 
Engenharia Emocional (HUXLEY, 1981, p. 92).

A música sintética consiste na recriação eletrônica de variados instrumentos musicais, 

reproduzidos e executados em caixas de som. Em termos simples, é uma forma de música 

eletrônica, produzida por sintetizadores, computadores e gravadores digitais.  Não por acaso 

este  é  justamente  o  tipo  de  música  que  os  futuristas  italianos  Marinetti  e  Russolo229 

consideravam  como  representante  da  modernidade  (MURPHIE;  POTTS,  2003).  Para  os 

futuristas essa parecia a ordem natural de “evolução” da música, tendo Russolo na década de 

1910 composto The arte of noises usando fontes sonoras naturais (ruídos do meio ambiente) e 

sintéticas. O uso de sintetizadores foi se tornando recorrente durante as décadas seguintes, o 

que  explica  sua  menção  por  Huxley.  Este  tipo  de  música  estava  atrelado  a  padrões  de 

consumo massivo e ao entretenimento no Mundo Novo. Lá, a música sintética é a música da 

máquina,  produzida e consumida mecanicamente,  como parte das atividades cotidianas  ou 

algo que simplesmente deveria existir:

Roncando  e  sibilando,  oitenta  aparelhos  de  massagens  a  vácuo  estavam 
sugando simultaneamente  a  carne  firme  e  bronzeada  de  oitenta  soberbos 
exemplares de mulheres. Todas falavam o mais alto possível. Um aparelho 
de música sintética emitia um solo de superpistão (HUXLEY, 2007, p. 59) 

Tanto a música sintética quanto as canções letradas são pensadas e produzidas por 

especialistas  com  objetivos  específicos  dentro  de  uma  ampla  articulação  dos  Aparelhos 

Ideológicos do Estado. Isso fica bastante claro numa passagem em que Huxley enfatiza que 

além dos hinos utilizados nos Rituais de Solidariedade e nas comemorações do Dia de Ford 

havia a execução ininterrupta de tambores e música sintética (Ibidem, p. 142). A música está 

presente como parte da indústria e dentro da lógica de consumo em Admirável Mundo Novo e 

Fahrenheit 451. Em 1984 ela cumpre um papel estritamente ideológico para os membros do 

229 Desde 1897 já havia instrumentos musicais eletroacústicos, como o telarmônio de Thaddeus Cahil, invenção 
utilizada para o desenvolvimento do órgão eletrônico de Hammond em 1929.
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Partido, enquanto para os Proles é sinônimo de prazer alienante. Seja como for, a produção 

musical não é espontânea nem acontece ao acaso, mas é apêndice do poder. 

A ficção distópica foi capaz de representar a música do totalitarismo político ou do 

capital que se impõe pela produção de massa. O fato é que, independentemente de se tratar de 

modelos reais ou de suas representações, a música, ainda que pareça entreter, carrega consigo 

a marca do contexto histórico, do sistema ou do propósito com que foi forjada. 
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11 TELAS, TELETELAS E FILMES SENSÍVEIS

O cinema começa  a  ser  utilizado  explicitamente  como instrumento  de  propaganda 

ideológica  durante  a  Primeira  Guerra  Mundial.  Neste  período,  contudo,  questões  técnicas 

inviabilizavam a produção de filmes em larga escala. Até a Segunda Guerra, as formas de 

reprodução  das  películas  se  tornam mais  simples,  contexto  tecnológico  que  favorece  sua 

utilização como meio  de doutrinação.  Assim que os  nazistas  assumem o poder em 1933, 

Goebbels se lança numa cruzada cinematográfica fechando as produtoras independentes  e 

integrando seus espólios  ao aparelho de propaganda de Hitler.  São gravados pelo  regime 

nazista desde noticiários e comédias até os clássicos de Leni Riefenstah230. Goebbels cuidou 

ainda para que projetores fossem amplamente distribuídos, fazendo com que, na época, cerca 

de 40 mil das 62 mil escolas alemãs os possuíssem.

Já no final da década de 1930 a Itália investe pesadamente no cinema ideológico com 

os  recém-inaugurados  estúdios  da  Cinecittà e  da  escola  de  formação  cinematográfica  no 

Centro Sperimentale di Cinematografia231. Antes de nazistas e fascistas, ainda nos anos vinte, 

o regime soviético lança as bases para o que seria seu cinema por décadas: heroico, educativo 

e  distante  de  quaisquer  ideais  burgueses.  Em paralelo,  a  indústria  cinematográfica  norte-

americana se desenvolvia e exportava seus filmes para todo o mundo. Perante as formas de 

produção  e  usos  do  cinema,  não  é  de  se  espantar  que ele  aparecesse  como  instrumento 

ideológico também nas distopias analisadas. Ele é representado como os autores o percebiam: 

ocupado em manter a massa com boas doses de alienação, seja entretendo, gerando revolta ou 

proporcionando  doutrinação  política.  Igualmente,  os  teóricos  de  Frankfurt  tratam  da 

relevância ideológica do cinema. Enquanto Benjamin (1936) o vê como manifestação artística 

moderna e percebe o seu potencial político, Adorno e Horkheimer (2006) apontam para sua 

integração à Indústria Cultural, ao mencionarem a produção norte-americana. O cinema seria 

parte da engrenagem capitalista, tanto por suas formas de produção, quanto por seu papel de 

transmitir as ideologias hegemônicas. Este cinema, marcado pela padronização, atenderia ao 

gosto da massa à qual se atribuem necessidades iguais. Seria então a aniquilação do individuo 

diante de padrões e estereótipos coletivos; desta forma:

230 O cinema ocupou um papel fundamental na nazificação da Alemanha. Nas produções de Riefenstahl como 
Triunfo da vontade (1935) e Olympia (1936) o país parecia belo e harmônico sob os auspícios de Hitler.

231 Pelo Centro Sperimentale di Cinematografia, passaram cineastas que se consagrariam no pós-guerra como 
De Sica, Rossellini, De Santis e Visconti.
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Os homens receberam o seu eu como algo pertencente a cada um, diferente 
de todos os outros, para que ele possa com tanto maior segurança se tornar 
igual.  [...]  A unidade da coletividade manipulada consiste na negação de 
cada indivíduo (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 24).

O pão com que a indústria cultural  alimenta  os homens continua a ser  a 
pedra da estereotipia (Ibidem, p. 123). 

Os homens são vistos uniformemente, de onde decorre a busca do cinema de massa 

por fórmulas simples e com o maior alcance possível. Nivela-se a audiência por baixo, com 

filmes  pouco  sofisticados  e  superficiais.  Bastaria  apenas  aos  sujeitos  a  posição de 

consumidores de uma cultura padronizada, produzida por poucos e direcionada a satisfazer o 

gosto  de  milhões.  O  indivíduo  é  submetido  á  padronização  do  consumo  cultural,  ao 

autoritarismo e às mídias. Segundo as críticas de Frankfurt, a ditadura da massa provoca o 

empobrecimento irreversível dos materiais estéticos e a atrofia generalizada da imaginação no 

Ocidente.  Embora tenham sido escritas sob circunstâncias específicas e que construam suas 

narrativas sobre bases distintas, as distopias refletem a mesma tendência histórica de se pensar 

as  relações  sociais  entremeadas  pelos  media,  tendência  que aparece  de  forma teórica  nos 

escritos de Adorno e Horkheimer (2006). A perspectiva aterradora das distopias e dos autores 

impele  a  pensar  sobre  o  quão  permeáveis  são  os  sujeitos  aos  conteúdos  simbólicos 

apreendidos na mídia e sob quais condições a adesão a eles ocorre. Cinema e televisão são 

apresentados  fundamentalmente  como  instrumentos  ideológicas,  sendo  seus  conteúdos 

elaborados visando produzir efeitos específicos na audiência. Huxley, a respeito dos sistemas 

totalitários de sua época232, afirma:

Os radicais nacionalistas tinham formas com as consequências que nós conhecemos – 
Bolchevismo,  Fascismo,  inflação,  depressão,  Hitler,  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a 
ruína  da Europa e  quase  a  fome  universal.  Supondo então que  somos  capazes  de 
aprender de Hiroshima [...], podemos esperar um período, não em verdade de paz, mas 
de guerra ilimitada e só em parte destruidora (HUXLEY, 1981, p. 17).

 
Orwell, de certa forma, avança na visão de Huxley e, talvez por isso, faz um relato 

mais sinistro do mundo ao observar a destruição de que a comunicação fora cúmplice. Por 

isso, o autor trata da impossibilidade de se escapar dos conteúdos midiáticos, onipresentes na 

sua obra em função das teletelas. Admirável Mundo Novo descreve um cinema sinergético, de 

entretenimento  absoluto  e  sensações  reais.  Fahrenheit  451 vai  pelo  mesmo  caminho, 

ofertando prazer através dos telões233, mas ainda sem a tecnologia que Huxley sugere. Nestas 

232 Como forma de salientar isso, ele brinca com os nomes dos personagens,  usando para batizá-los figuras  
históricas reais, tais como Lenin e Marx.

233 Em Fahrenheit 451 não se fala exatamente de cinema, mas de telões mantidos em casa. 
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obras,  o  cinema  se  presta  fundamentalmente  ao  entretenimento.  Bradbury  menciona  a 

importância do entretenimento, através do amor e apego que Mildred tem aos telões de sua 

casa  e  aos  programas  a  que  assiste,  tema  que  é  explorado  com maior  profundidade  por 

Huxley. No Mundo Novo, cabe ao cinema divertir e reforçar o condicionamento sem que a 

audiência  se  dê  conta.  Isto  é  possível  com  o  uso  de  roteiros  simples,  boas  doses  de 

sensualidade e com a ajuda de uma tecnologia que permite aos espectadores sentirem o filme. 

O  cinema  sensível  é,  para  Huxley,  um  avanço  em  relação  ao  produzido  pela  Indústria 

Cultural. Além da tecnologia que torna os filmes sensíveis altamente envolventes, sua fruição 

faz parte da cultura dos habitantes do Estado Mundial e é assunto cotidiano, o que facilita a 

introjeção  dos  conteúdos  veiculados.  Numa  passagem,  enquanto  Mond  considera  sobre  a 

história da humanidade, em paralelo, Henry Foster fala ao Predestinador Assistente  de uma 

nova película no cinema:

– Você vai ao Cinema-Sensível à noite, Henry? – Perguntou o Predestinador 
Assistente  –  Ouvi dizer que o novo programa do Alhambra é de primeira 
qualidade. Há uma cena de amor num tapete de pele de urso; dizem que é 
maravilhosa. Cada pelo do urso é reproduzido. Os mais admiráveis efeitos 
tácteis
Eis  porque  vocês  não  tinham  aulas  de  História...  dizia  o  Dirigente. 
(HUXLEY, 1981, p. 58)

As aulas de história não eram necessárias por causa do baixo potencial  crítico dos 

interlocutores. Os filmes sensíveis, com sua imensa capacidade de excitação e reprodução do 

real deveriam bastar.  Huxley se refere ao cinema de forma muito semelhante a Adorno e 

Horkheimer (2006). Estes autores o tomam como entretenimento fácil e alienante, feito pela 

classe  dominante  (econômica  ou  politicamente)  para  perpetuar  o  sistema  produtivo, 

renovando  e  condicionando  ideologicamente  a  força  de  trabalho.  Huxley  explicita  esta 

questão ao mencionar a existência dos Escritórios de Propaganda pela Televisão e pelo Filme 

Sensível  (HUXLEY, 1981, p. 92), especializados na produção de conteúdos para cinema e 

TV. Cinema, televisão, rádio e revistas são coerentes entre si e todos em conjunto, daí o ar de 

semelhança dos produtos da Indústria Cultural. Apresenta-se uma falsa identidade sob o poder 

do  monopólio  e,  sendo a  cultura  de  massas  toda  idêntica,  tais  produtos  não precisam se 

apresentar como arte. “A verdade é que não passam de um negócio, eles a utilizam como 

ideologia destinada a legitimar o lixo que propositadamente produzem” (Ibidem, p. 100). O 

negócio é meramente entreter. Para que isso seja possível, o cinema se apropria de certos 

aspectos do real ainda que os sintetize.
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O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da industria cultural. A velha 
experiência  do  espectador  de  cinema,  que  percebe  a  rua  como 
prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende ele próprio 
reproduzir  rigorosamente  o  mundo  da  percepção  cotidiana,  tornou-se  a 
norma  da  reprodução.  Quanto  maior  a  perfeição  com  que  suas  técnicas 
duplicam os abjetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que 
o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre 
no filme (ADORNO; HORKHEIMER, p. 104).

O  público  no  Mundo  Novo  não  espera  que  o  cinema  transcenda  a  realidade 

apresentando-se como arte, mas que a reproduza com a maior fidelidade possível para que 

tenha  o  máximo  de  sensações.  Apenas  repete-se  indefinidamente  o  esquema  aventura-

sensualidade esperado pelo espectador, pois “desde o começo do filme já se sabe como ele 

termina” (Ibidem, p. 103). A ênfase da produção cinematográfica recai sobre o êxtase que 

arrebata, acalma e aliena a audiência e que é elemento de controle social. “A fórmula substitui 

a obra” (Ibidem, p. 104), assim:

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia 
e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual eles possam, 
sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, 
no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente 
que  o  filme  adestra  o  espectador  entregue  a  ele  para  se  identificar 
imediatamente  à  realidade.  Atualmente,  a  atrofia  da  imaginação  e  da 
espontaneidade  do  consumidor  cultural  não  precisa  ser  reduzida  a 
mecanismos  psicológicos.  Os próprios  produtos  – entre  eles  em primeiro 
lugar mais característico, o filme sonoro – paralisam essas capacidades em 
virtude de sua própria constituição objetiva. São feitos de tal forma que sua 
apreensão  adequada  exige,  é  verdade,  presteza,  dom  de  observação, 
conhecimentos específicos, mas também de tal sorte que proíbem a atividade 
intelectual  do espectador,  se  ele  não quiser  perder  os  fatos  que deslizam 
velozmente diante de seus olhos (Ibidem, p. 104-105).

É John quem denuncia o quanto o cinema oferecido às massas é vazio. Ele compara 

aquilo que vê às complexas narrativas shakespearianas e percebe que os filmes sensíveis não 

tinham conteúdo  algum.  Seu  espanto  com o  Mundo  Novo  aumenta  após  uma  sessão  da 

película “Três semanas num helicóptero. Um filme sensível estereoscópico, colorido, falado, 

inteiramente  supercantado.  Com  acompanhamento  sincronizado  de  órgão  de  perfumes” 

(Ibidem, p. 206). O Selvagem se incomoda com o aroma de almíscar do órgão de perfumes, 

com o delicado prazer elétrico nas suas zonas erógenas e com a dor sentida na testa após o 

acidente de helicóptero que aparece na tela. Tantas sensações reais não davam espaço à sua 

imaginação. Huxley descreve o enredo do filme como “extremamente simples”234, nele está 

234 Um homem, após sofrer  um acidente e ser  descondicionado,  apaixona-se por uma jovem Beta-Mais e a 
captura.  Posteriormente,  a  jovem é  resgatada  e  ele  enviado  para  um Centro  de  Recondicionamento  de 
Adultos, tornando-se a jovem amante dos seus salvadores.
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contida  a  fórmula  boy  meets  girl do  cinema  norte-americano.  Ao  termino  da  sessão  de 

cinema, Selvagem e Lenina travam o seguinte diálogo:

– Acho que você não deveria ver coisas como essa – disse [...]
– Coisas como quais John?
– Como esse filme horrível.
– Horrível  – Lenina  estava  genuinamente  admirada  – Mas  eu  o  achei 
adorável.
– foi vil – disse ele indignado – foi ignóbil. Ela sacudiu a cabeça. – Não sei o 
que você quer dizer (Ibidem, p. 208-209). 

As razões para a indignação de John são explicitadas posteriormente numa conversa 

com o Dirigente Mundial sobre o cinema e a arte, ou antes sobre a sua ausência:

– [...] A novas são tão tolas e horríveis. Essas peças em que há helicópteros  
voando e em que você sente as pessoas se beijarem.  – Fez uma careta.  – 
Bodes  e  macacos!  – Só nas  palavras  de Otelo  poderia  encontrar  veículo 
adequado para o seu desprezo e ódio.
– Animais gentis e dóceis, entretanto – murmurou o Dirigente como entre 
parêntesis.
– Porque não os deixa ver Otelo em vez disso?
– Eu lhe disse; é velho. Além disso, não iriam compreender [...]
– Por que não?
– Sim, por que não? repetiu Helmholtz [...]
– Porque  nosso  mundo  não  é  o  mesmo  de  Otelo.  Não  se  podem fazer 
calhambeques sem aço – e não se podem fazer tragédias sem instabilidade 
social (Ibidem, p. 266-268).

O filme,  como toda a arte no Mundo Novo é feito de sensações puras,  por isso o 

enredo pobre e a riqueza de experiências ofertadas ao espectador. A arte é liquidada em face 

dos efeitos que deve provocar e das técnicas empregadas para a sua execução. Mond aponta 

para a vitória da razão sobre a fruição artística e para a possibilidade de controle dos sujeitos 

através de um prazer hedonista e pouco elaborado esteticamente, mas que proporciona fuga. A 

cultura se funde à economia, sendo o lazer parte dela e, por conseguinte, parte da lógica do 

mercado e dos poderes dominante.  Neste sentido, a leitura de Adorno e Horkheimer (2006) 

acerca da incorporação da esfera do lazer ao domínio dos investimentos e dos negócios se 

mostra bastante pertinente. Para os autores:  “a diversão é o prolongamento do trabalho no 

capitalismo tardio” (Ibidem, p.  113),  complementando que “ao processo de dominação na 

fábrica e no escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio” (Ibidem).

Em  Fahrenheit  451 fala-se dos telões adquiridos e mantidos em casa.  Sabe-se que 

possuí-los é o sonho de Mildred, tanto que ela e Montag se endividam para comprar estes 

aparelhos.  Mesmo sem dinheiro,  ela  deseja  ter  o  último,  a  quarta  tela  para  completar  as 

paredes de sua sala. Ao invés de paredes brancas e monótonas ela queria a família, o Palhaço 
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Branco, as cores e os fogos de artifício para jamais estar só, mas envolta pela diversão fácil  

que esta  mídia  oferece.  A vontade  de Mildred de ter  os  telões  dá dimensão de quanto a 

indústria  do entretenimento é importante  na sociedade que Bradbury descreve.  Ela e suas 

amigas amam as telas, passam o dia a assistir aos programas e a tecer comentários vagos 

sobre eles, sem, contudo, apreenderem ou formularem considerações próprias a respeito do 

que veem e ouvem e sem perceberem que aquilo a que assistem são conteúdos vazios.

Em 1984 o cinema não deseja oferecer qualquer prazer à audiência, mas violência e 

sadomasoquismo. É feito exclusivamente para a propaganda ideológica e a catarse coletiva. 

Se nos livros de Huxley e Bradbury os personagens vivem num estado de satisfação total de 

suas necessidades  e  pautados por  valores  hedonistas,  em Orwell  violência  e  privação são 

constantes. Este mundo sombrio é retratado no cinema e nas teletelas235. Com as teletelas a 

individualidade  e as formas  espontâneas  de comportamento  são tolhidas.  Sua onipresença 

obriga todos a se comportarem conforme o Ingsoc deseja. Dentro da obrigatoriedade de agir 

como determinado sob o risco de punições, assistir atentamente às teletelas e ir ao cinema são 

tornadas atividades compulsórias, que todo cidadão de bem deve realizar. Os filmes exibidos 

seguem rigorosamente  os lemas do Partido.  Se “guerra é  paz”  a  temática  das películas  é 

invariavelmente  a  guerra,  apresentada  nos  seus  aspectos  mais  brutais.  Se  “liberdade  é 

escravidão”, não há nada nos filmes que possa estimular o livre pensamento e a reflexão. E se 

“ignorância é força”, o cinema de  1984 é pouco informativo, restringindo-se apenas àquilo 

que o Ingsoc julga necessário que o público saiba para sua manutenção no poder. A respeito 

do cinema, Winston relata na primeira página do seu diário:

4 de Abril de 1984. Ontem à noite ao cinema. Tudo fitas de guerra. Uma 
muito boa dum navio cheio de refugiados bombardeado no Mediterrâneo. 
Público muito divertido com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir 
nadando dum helicóptero, primeiro se via ele subindo e descendo nágua que 
nem golfinho,  depois  pelas  miras  do  helicóptero,  e  daí  ficava  cheio  de 
buracos o mar  perto ficava rosa e de repente afundava como se os furos  
tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. 
Então viu-se um escaler  cheio de crianças com um helicóptero por cima. 
Havia  uma  mulher  de  meia-idade  talvez  judia  sentada  na  proa  com um 
menino duns três anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo 
a cabeça nos seios dela [...] Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 
quilos em cima deles clarão espantoso e o bote virou um cisco. Daí uma 
ótima  fotografia  de  um  braço  de  criança  subindo  subindo  subindo  um 
helicóptero com a câmara no nariz deve ter  acompanhado e houve muito 
aplauso no lugar do partido mas uma mulher da parte dos proles de repente 
armou barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para as 

235 “A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um 
cochicho, seria captado pelo aparelho; além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa 
metálica, poderia ser visto também” (ORWELL, 2007, p. 6).



216

crianças daí então que a polícia a botou na rua não acho que aconteceu nada 
para ela ninguém se importa com o que os proles dizem (ORWELL, 2007, p. 
11-12)

O personagem descreve um documentário ou noticiário sobre o conflito semelhante 

àqueles realizados durante a Segunda Guerra e que exaltavam os feitos de dos soldados no 

front,  além  de  passarem  informações  sobre  a  situação  das  batalhas.  Tomando-se  como 

referência  os cinejornais feitos  por alemães e norte-americanos,  tem-se que em ambos os 

casos a vitória é valorizada, estando o lado retratado sempre em melhor situação. Ao mostrar 

o ataque dos helicópteros sobre os refugiados da Eurásia, a Oceania é colocada em vantagem 

perante os inimigos. Orwell, descrevendo a forma como os cinejornais são produzidos pelo 

Ministério da Verdade, evoca quase explicitamente a política stalinista de manipular vídeos e 

imagens para apagar o passado e deixá-lo mais coerente com aquilo que o Partido preconiza. 

No  caso  específico  desta  descrição,  o  que  difere  a  película  de  1984  dos  cinejornais 

tradicionais é a interpretação do conflito como entretenimento. A morte diverte sem que haja 

quaisquer escrúpulos ou tabus a seu respeito. Na cena narrada, refugiados civis, incluindo-se 

crianças, são atacados no meio do mar sem qualquer possibilidade de defesa. O público gosta 

e ri e os membros do Partido aplaudem. O deleite do espectador aumenta proporcionalmente à 

violência do filme.

A resposta para o prazer contido neste tipo de cinema pode estar na noção freudiana de 

thanatos, o desejo de morte, que anula a utopia da bondade natural do homem. A satisfação 

provocada  pela  morte  significa,  neste  caso,  regojizar-se  com a  fraqueza  do  outro,  o  que 

representa a glória e o poder do regime instituído. É como se todo o sofrimento de viver na 

Eurásia fosse compensado ao ser anunciada uma vitória ou ao se ver o inimigo aniquilado. Já 

que  “guerra  é  paz”,  nada  mais  corriqueiro  do  que  se  divertir  com a  guerra.  Por  isso,  a 

naturalidade  de  Winston  diante  do  filme  e  do  estranhamento  com  a  mulher  Prole  que 

recrimina  o  excesso  de  violência  na  tela.  O  thanatos é  banalizado  e  espetacularizado  no 

regime do Ingsoc. As imagens são imensamente importantes neste contexto por reforçarem os 

slogans do Partido e por transmitirem suas mensagens: a guerra é boa, não é necessário ser 

livre e quanto mais ignorante, mais forte você será. Com base nisto é impossível supor que o 

Ministério da Verdade pudesse criar um cinema de conteúdo, pelo contrário, quanto menos 

conteúdo melhor. O filme ajuda na construção de verdades por dar a elas imagens, sons e 

verossimilhança. Em 1984 evidencia-se a relação de complementaridade entre as mídias que 
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aprofunda a construção e validação destas verdades. Cinema e teletelas são coerentes, assim 

como são o rádio e os impressos produzidos pelo Ministério da Verdade.

Decorrem então três considerações interessantes. A primeira é que, embora exibido em 

teletelas, os Dois Minutos de Ódio são parte de um ritual de congraçamento. É preparado para 

este momento um espaço físico adequado e o público se reúne em frente a uma teletela maior, 

repetindo o ritual coletivo que é o de assistir a uma película no cinema. Em 1984 esta reunião 

tem uma dupla função: permitir a catarse coletiva e favorecer a vigilância de uns sobre os 

outros, pois estando juntos é fácil  perceber as reações que os Dois Minutos provocam. O 

programa, se é possível chamá-lo assim, é também uma espécie de peça publicitária repetida 

diariamente, o que indica uma simbiose entre propaganda institucional do Partido e cinema, já 

que estes pouco diferem estruturalmente. Por fim, tem-se na passagem o caráter fortemente 

manipulador  dos  conteúdos  veiculados  e  desta  experiência  coletiva,  pois  Winston  muda 

espontaneamente o foco do seu ódio do Grande Irmão para Goldstein, realizando exatamente 

o movimento que lhe é proposto236. 

A  Indústria  Cultural  é  como  um todo  apropriada  pelo  Ingsoc  em  1984.  Revistas, 

filmes,  conteúdos televisivos e de rádio,  tudo é produzido em larga escala  nos porões do 

Ministério da Verdade por trabalhadores que se limitam a executar tarefas automaticamente. 

A produção cultural  é apenas uma peça da imensa engrenagem que mantém o Partido no 

poder. A massa continua cativa mentalmente, através do adestramento proporcionado pelas 

ideologias veiculadas, e fisicamente, através do controle visual dos corpos, ambos realizados 

com o uso das teletelas e sendo o condicionamento ideológico reforçado com o cinema. A 

sociedade oceânica é fundamentada no medo  – medo da guerra, da iminência da fome, da 

Polícia do Pensamento, etc.  – e é a mídia que controla estes medos (e ao mesmo tempo os 

mantém) através das imagens que constrói de vitória,  segurança e da proteção do Grande 

Irmão. Nas demais obras a situação se repete. O cinema em  Admirável Mundo Novo e os 

telões de Fahrenheit 451 são deliberadamente alienantes. Com ou sem um regime de medo, a 

única  finalidade  da  produção  televisiva  –  se  é  que  é  possível  chamá-la  assim  –  ou 

cinematográfica nas distopias é manter a população entretida, sujeita a poderes que mal pode 

compreender, e oferecer válvulas de escape, promovendo momentos de catarse coletiva.

236 Winston odiava o Grande Irmão e aproveitava os Dois Minutos de Ódio para extravasar o seu sentimento  
disfarçadamente, dirigindo-o a ele ao invés de Goldstein. Só que durante a catarse coletiva acabava mudando 
involuntariamente de alvo, agindo agressivamente contra Goldstein.
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BLOCO 3 – O SUJEITO E SUAS TENTATIVAS DE ESCAPE

12 PODER, PANÓPTICO E TECNOLOGIAS DE VIGILÂNCIA

Vocês não querem ser homens livres? Não podem compreender o que 
significa ser homem e ser livre? (HUXLEY, 1981, p. 258).

É 1984, o Grande Irmão observa Oceania onipresente. É impossível fugir dele que, via 

teletelas, controla todos os indivíduos. Em Fahrenheit 451 não há declaradamente uma figura 

assim, mas é espantoso perceber o quanto Beatty sabe sobre a vida de Montag e a maneira 

eficaz  como as  bibliotecas  secretas  são descobertas.  Mais  do que isso,  como as  teletelas, 

Bradbury também apresenta um vigilante eficaz: o Sabujo, cão-robô que observa, identifica e 

caça os dissidentes, dotado de um sofisticado sistema de armazenamento de odores corporais; 

vigilância  biológica  da qual  ninguém pode escapar.  Ainda mais  sutis  são os  mecanismos 

empregados em Admirável Mundo Novo. Não há observação propriamente dita realizada por 

instrumentos  como  o  Sabujo  ou  as  teletelas,  mas  pelos  indivíduos  uns  sobre  os  outros, 

característica comum às outras obras. Neste livro, menciona-se que helicópteros podem fazer 

rondas237 ou que Bernard e Helmholtz acreditam ser espionados por detrás da porta, mas nada 

atesta sua desconfiança. Nas três obras está presente, ainda que de formas distintas, a lógica 

do panóptico e a tensão que decorre dela. Não importa efetivamente se os sujeitos estão sendo 

vigiados ou não; para que haja o efeito de poder e de controle basta a sensação de vigilância. 

O grito que pode irromper da teletela, a chegada súbita da Polícia do Pensamento, o 

som do Sabujo farejando com seus olhos avermelhados à espreita e sempre, em todo lugar, 

colegas e vizinhos que observam. Qualquer um pode ser o delator, até mesmo as crianças, 

vigias implacáveis de suas famílias em 1984. Parece não haver como se esconder em sistemas 

capazes de assistir a tudo, de modo que aos indivíduos restam duas opções: comportarem-se 

conforme a norma ou correrem o risco de serem punidos; ideias gerais que aparecem nas 

distopias e coincidem com as análises que Foucault faz da vigilância fundamentando-se no 

panóptico de Bentham. A proposta feita por Bentham, no século XVIII, pretendia estabelecer 

uma nova forma de garantir o poder e criar um mecanismo de controle mais eficaz sobre os 

237 Não fica claro qual o papel das rondas realizadas por helicópteros e nem qual é a sua periodicidade.
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sujeitos238. O panóptico corresponde a uma estrutura física prisional que permite a observação 

interrupta; consiste em um edifício circular com celas dispostas ao redor de uma torre. As 

celas ou quartos teriam aberturas tanto para o exterior quanto para o interior da construção. 

Na torre ficaria um vigia que, por meio da passagem da luz pelas aberturas existentes em cada 

cela, poderia ver e registrar todas as ações de quem estivesse nelas sem ser visto. Na proposta 

de Bentham, divisórias nos quartos impediriam a comunicação entre os presos, de maneira 

que ficassem absolutamente isolados. Para evitar que os prisioneiros soubessem quando o 

vigia  fala  com  os  outros  prisioneiros,  tubos  de  metal  ligariam  as  celas  e  a  torre, 

proporcionando  uma  comunicação  direta  e  individual.  O grande  engenho  do  panóptico  é 

permitir a vigilância perene e a invisibilidade do vigia (FOUCAULT, 2004, p. 165).

Complementa-se  a  vigilância  central  com a  vigilância  mútua.  Isto  porque,  com o 

tempo, a vigilância é naturalizada e o controle realizado de forma espontânea pelos membros 

do grupo sem que o vigia necessite lhes dar qualquer ordem para que o façam. O controle de 

si e dos outros faria parte das suas ocupações cotidianas. Todos observam e são observados. 

Por nunca saberem quando ou mesmo se estão sendo vigiados, os indivíduos se obrigam a um 

controle interno e se auto-vigiam (FOUCAULT, 2004, p. 166), como Orwell explica ao tratar 

da crimidéia e da necessidade de se realizar o duplipensar. Temos aí exatamente o efeito que 

Bentham espera provocar com a sua criação: induzir os sujeitos a um estado consciente e 

permanente de visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder, pois torna os 

detentos  seus  portadores  (Ibidem).  Com  o  tempo  a  coerção  física  é  minimizada  ou 

desaparece239,  restando apenas a sensação de vigilância,  o temor de ver sem ser visto e a 

dúvida sobre a existência real do vigia. Com base nisto, Foucault (Ibidem) argumenta que o 

panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto, o que implica diretamente na forma 

como o poder se faz exercer. 

Foucault  (Ibidem,  p.  165-166)  analisa  algumas  proposições  de  Bentham  que  são 

fundamentais para as distopias. A primeira é a noção de que as celas funcionam como teatros, 

nos quais o ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. Cada 

indivíduo desempenha um papel sob as luzes do palco. Isto funciona de modo diametralmente 

oposto às masmorras escuras240 das formas de poder anteriores (Ibidem). O autor explica que 

“os  romances  de  terror,  na  época  da  Revolução,  desenvolvem  uma  visão  fantástica  da 
238 Foucault (2003, p. 170) considera que o panóptico é o “ovo de Colombo” e denomina Bentham o “Fourrier 

de uma sociedade policial” (Ibidem, p. 209).
239 “Uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação fictícia. De modo que não é necessário recorrer à 

força” (FOUCAULT, 2004, p. 166).
240 Para Foucault (2003, p. 216), as masmorras são bem representadas nos romances de Ann Radcliffe.
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muralha,  do  escuro,  do  esconderijo  e  da  masmorra,  que  obrigam  em  uma  cumplicidade 

significativa” (Idem, 2003, p. 216). Estes espaços seriam a “contra-figura” da visibilidade que 

pretende o panóptico, pois nele o exercício do poder depende da transparência e do saber das 

coisas.  Aparentemente  existe  em  1984 algo  desta  escuridão  e  da  decadência  em  termos 

meramente descritivos.  Mas,  embora Oceania  seja  suja e escura,  o controle  está em cada 

claustro,  em cada  beco,  no trabalho  ou em qualquer  parte,  o  que  revela  uma civilização 

plenamente  transparente.  Não  há  como  conspirar,  já  que  a  única  alternativa  à  solidão 

acompanhada  pelas  teletelas  é  a  multidão  que  observa.  O  poder  disciplinar  exige 

visibilidade241,  como evidenciado também com a  claridade  dos  corredores  e  das  celas  do 

Ministério do Amor; com a perseguição pública a Montag, veiculada pela TV e que conta 

com a participação de  toda a  cidade;  e  com a condenação à  vida  privada  em  Admirável  

Mundo Novo. A segunda noção implica na automatização e desindividualização do poder, que 

deixa de se concentrar  em um indivíduo para se assentar na disposição dos corpos e sua 

distribuição na sociedade.

O poder depende das relações nas quais os indivíduos se encontram e não mais de um 

soberano,  pouco  importa  quem o  exerce  (FOUCAULT,  2004,  p.  166).  Neste  arranjo,  as 

cerimônias, os rituais e as outras marcas pelas quais se manifesta o mais-poder no soberano 

são inúteis (Ibidem). Nas distopias aqui mencionadas ainda há rituais, como os Dois Minutos 

de  Ódio,  a  Semana do Ódio,  as  passeatas  e  manifestações  em  1984 ou culto  à  Ford em 

Admirável  Mundo  Novo.  Porém,  tais  rituais  não  se  dirigem ao  Grande  Irmão  ou  a  Ford 

enquanto indivíduos, mas ao poder que corporificam. Tanto que não é possível definir com 

exatidão se o Grande Irmão existe ou precisar qual é o papel dos Dirigentes Mundiais em 

Admirável Mundo Novo, nem compreender por que há um presidente em Fahrenheit 451, já 

que ele parece ser meramente figurativo242. Como terceira característica do poder disciplinar, 

o  panóptico  pode  ser  utilizado  como  máquina  de  fazer  experiências,  modificar 

comportamentos,  treinar  ou  retreinar  indivíduos  (FOUCAULT,  2004,  p.  168).  É  um 

laboratório  do  poder  onde  comportamentos  são  analisados  e  através  do  qual  novos 

241 O  poder  disciplinar  “representa  uma  nova  economia  do  poder,  segundo  o  qual  se  deve  propiciar 
simultaneamente o crescimento das forças dominadas e o aumento de força e da eficácia de quem as domina” 
(Ibidem, p. 188).

242 No caso de Admirável Mundo Novo, os membros da classe dominante nascem e são condicionados para isso, 
enquanto  em  1984  são  selecionados,  independentemente  da sua  etnia  ou origem (em tese  até  os  Proles 
poderiam ser aceitos), de acordo com a sua inteligência e fervor ao Partido. Já em Fahrenheit 451, sabe-se 
que há uma eleição supostamente democrática, embora o critério de Mildred seja a beleza do candidato e não 
suas ideias, mas não é explicado o processo que define os candidatos ou como funciona o presidencialismo 
nesta obra.



221

mecanismos para o seu exercício são aperfeiçoados ou emergem (Ibidem, p. 166). Os sujeitos 

são  contabilizados,  registrados  e  estudados  pelo  vigia  e  são  geradas  informações  a  seu 

respeito sem que haja qualquer comunicação entre eles ou entre eles e aquele que observa.

Tudo  isso,  configura  o  panóptico  como  “máquina  maravilhosa  que,  partindo  dos 

desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder” (Ibidem, p. 166). É por suas 

qualidades que este instrumento é recorrente nas distopias. A proposição de Bentham abarca 

não apenas  o conceito,  mas  as  funções  do Grande Irmão,  do Sabujo e  da vigilância  dos 

sujeitos  entre  si  e sobre si  mesmos,  presente nas obras.  O panóptico é aqui  tomado num 

sentido que transcende a disposição física do edifício e indica quaisquer formas de vigilância 

contínuas243.  Assegura também o desequilíbrio,  a distinção entre dominantes e dominados, 

não importando quem esteja no poder,  na torre de vigilância.  Em outros termos,  ocupa o 

poder quem for capaz de operar o panóptico, de maneira que o controle sobre os sujeitos se 

despersonaliza. É nesse sentido que o Grande Irmão se torna uma figura emblemática não 

apenas no campo das distopias, mas na cultura de massas da primeira década do século XXI. 

Pouco importa quem é ele. Não há uma relação personalista com aquele que observa, basta 

que haja um observador. O Grande Irmão é apenas a figura que corporifica a vigilância, tanto 

que Winston não é nem capaz de mensurar a sua idade:

O Grande Irmão é infalível e onipotente. Cada sucesso, cada realização, cada 
vitória,  descobrimento  científico,  toda  sabedoria,  sapiência,  virtude, 
felicidade, são atribuídos diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém 
nunca viu o Grande Irmão. É uma cara nos tapumes, uma voz nas teletelas.  
Podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá, e já existe considerável 
incerteza da data em que nasceu.  O Grande Irmão é a forma com que o 
Partido resolveu se apresentar ao mundo (ORWELL, 2007, p. 200).

O Grande Irmão apenas é; existe e nunca mudará. É o observador atento e implacável 

que está em todas as partes. O fato de ter uma imagem apenas o torna mais familiar, como um 

pai  rigoroso,  mas  responsável  pelo  provimento  de  todos.  Em  Admirável  Mundo Novo,  a 

evocação constante de Ford tem a mesma função. Contudo, o vigilante não precisa ter um 

corpo, como fica evidente em  Fahrenheit  451.  Efetivamente o observador pouco importa, 

desde que haja redes de vigilância produzidas e mantidas pelos sujeitos.  O Grande Irmão e 

243 A concepção do edifício é bastante rudimentar se comparada às formas de vigilância propostas nas distopias. 
Nas três obras, os panópticos ou são altamente tecnologizados – como as teletelas, o Sabujo e os helicópteros 
indicam – ou estão sutilmente dispersos na sociedade sendo imperceptíveis e incorpóreos, exatamente como 
Foucault preconiza. O panóptico, conforme aparece nas distopias, representa um aperfeiçoamento do modelo 
de Bentham que intensifica e amplia o poder, na medida em que também possibilita que saberes sobre os 
dominados sejam produzidos.  Exemplo disso são os detalhes  que O´Brien,  Mond e Beatty sabem sobre  
aqueles  que  vigiam.  Este  padrão  de  exercício  do  poder  é  mais  eficaz  do  que  a  punição  física,  daí  a 
generalização da vigilância. 
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Ford,  mais  especificamente,  carregam em si  uma ambiguidade,  já  que não estão  de todo 

ausentes ou presentes. O Grande Irmão nunca é visto e Ford pertence ao passado. Mesmo 

assim, fazem parte da vida cotidiana das pessoas e interferem nos seus atos. A forma como 

são corporificados é secundária, desde que representem a onipresença do Ingsoc e do Estado 

Mundial, respectivamente. Nos três casos, é fundamental a imposição do poder disciplinar, 

que  funciona  na  consciência  da  observação  constante  e  pelo  risco  de  se  surpreender  os 

delinquentes  (FOUCAULT,  2004,  p.  166).  Por  conta do panóptico,  o  poder  prescinde  de 

forma física, tendendo ao incorpóreo (Ibidem, p. 167). Nas obras em questão, há eventual 

exercício  de  força  sobre  os  protagonistas,  mas  os  autores  deixam claro  que  tratam-se  de 

situações  extremas  provocadas  por  comportamentos  desviantes.  Geralmente,  o  poder  não 

aparece na sua forma física,  mas apenas como sombra eternamente à espreita. Estando os 

sujeitos em um campo de visibilidade e sendo a norma introjetada, o poder externo pode se 

aliviar dos seus fardos físicos (Ibidem). Quando isto acontece, seus efeitos tornam-se perenes. 

Apenas se esta estrutura não funcionar, o exercício da força física se faz presente, como bem 

ilustram os regimes distópicos. 

Foucault  (Ibidem,  p.  167)  tece  outra  consideração  relevante  para  a  análise  das 

distopias. O panóptico permite que o observador fique longe dos observados, mas, ao mesmo 

tempo, perto o suficiente para conhecer suas características individuais. Embora o observador 

seja despersonalizado, o observado é personalizado e deve ser conhecido para ser interpelado, 

chamado pelo nome quando necessário. É por isso que O´Brien, Mond e Beatty conhecem os 

protagonistas tão bem. O observador, embora desconhecido, está comprometido com aqueles 

que  vigia.  Nas  palavras  de  Foucault  (Ibidem,  p.  169):  “meu  destino,  diz  o  mestre  do 

panóptico, está ligado ao deles (ao dos detentos) por todos os laços que pude inventar”. Daí 

decorre que quem observa é responsável tanto pelo funcionamento do dispositivo quanto por 

aqueles que o integram.

As distopias versam sobre sociedades disciplinares. Este termo se refere a um sistema 

viabilizado por técnicas de controle,  vigilância,  catalogação e seleção que emanam de um 

poder  central,  mas  que,  sobretudo,  são  exercidas  por  toda  a  sociedade  através  de 

micropoderes. O sujeito observado é personalizado para que um controle mais íntimo seja 

possível  e  não  para  a  valorização  das  suas  especificidades.  A  ideia  fundamental  da 

classificação é conhecer para controlar, pois o saber se converte em poder sobre os sujeitos. 

Segundo Foucault  (2003, p. 224), “há uma crença geral no século XVIII que as pessoas se 

tornarão  virtuosas  pelo  simples  fato de serem olhadas”.  Como se a  observação por  si  só 
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pudesse mudar comportamentos. A vigilância tende a ser o elemento principal de controle no 

século XXI, fazendo com que haja uma tensão permanente provocada pela consciência deste 

processo e promovendo uma fusão entre vida privada e pública. A vigilância do panóptico não 

tem limites de tempo nem de espaço, pois estará próxima ao sujeito. Não há escapatória, pois 

não há ponto cego. É este olhar constante e invisível que viabiliza o “desaparecimento” do 

vigia:  O Grande Irmão existe? O Sabujo é realmente capaz de farejar  o crime? Estou ao 

alcance do Dirigente Mundial? Via de regra tais questões pouco importam, o que importa é 

que os indivíduos sejam capazes de se auto-vigiar e vigiar uns aos outros. 

Isto, de certo modo, resolve a problemática levantada por Bentham: quem guarda os 

guardas?244 (quis custodiet ipsos custodes?). Nas distopias, a resposta vem do controle social 

extremo. Embora Mond e Beatty possuam livros proibidos, eles o fazem dentro dos limites 

considerados aceitáveis  para as suas posições.  O´Brien também tem acesso a informações 

impróprias, mas esclarece que todo membro do Partido Interno deveria saber certas coisas e 

que quaisquer conflitos que ele tenha em relação aos seus conhecimentos são solucionados 

pelo  mecanismo do duplipensar.  O fim da  privacidade  se  estende  a  todas  as  classes  nas 

sociedades panópticas. Em Admirável Mundo Novo, é escandaloso ficar sozinho, em 1984, o 

Partido está em todos os lugares com suas teletelas, enquanto em Fahrenheit 451 a perda da 

vida privada aparece de modo mais sutil. Em todos os casos, os personagens devem agir de 

acordo com os comportamentos esperados, conforme a norma introjetada. Fim da privacidade, 

introjeção da norma e diminuição das  punições  dão a impressão de um sistema pacífico, 

confortável para dominantes e dominados e sem conflitos. Diminuem-se com isso não só as 

possibilidades  de  liberdade,  mas  também  a  diversidade  dos  sujeitos  que,  normatizados, 

tornam-se cada vez mais iguais entre si, o que facilita o controle. Tal modelo deve ser baseado 

também na abundância que, segundo Huxley (1979, p. 54), cria outra forma de servidão245. 

Não a do ditador, mas a dos muitos e pequenos ditadores, aparentemente libertos da servidão, 

pois tem-se a impressão de que nada lhes falta e de que têm certa autonomia. É a sensação de 

autonomia que reforça o prestígio quase divino do Estado.

O  panóptico  funciona  de  forma  utilitarista.  Otimiza  recursos  por  estabelecer  uma 

relação na qual os custos da manutenção do poder são diminuídos  (há poucos vigilantes) 

244 A este respeito Perrault (apud FOUCAULT, 2005, p. 220) afirma que o panóptico, por viabilizar o exercício  
do poder tanto horizontal quanto verticalmente, propicia a impressão vertiginosa “de se estar na presença de 
uma invenção que não seria dominada por seu próprio criador”. Tem-se a sensação geral que a vigilância não 
é interrompida nunca. Um cenário distópico está assim descrito com o caos e a vertigem do controle, com os 
olhos que observam tudo e com a necessidade de observar, num movimento contínuo e incessante. 

245 Esta mesma expressão aparece em Também o cisne morre (1939) outra obra do autor.
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enquanto os seus resultados são maximizados. Trata-se de economizar os esforços necessários 

para manter os esquemas de punição. A vigilância é permanente nos seus efeitos, mas não 

necessita de ação permanente. Todo o sistema opera de forma preventiva: a intenção não é 

punir  os  sujeitos,  mas  evitar  que  cometam  algum  mal,  mantendo-os  num  campo  de 

visibilidade constante. Daí que o panóptico pode se limitar a mero jogo de aparência: deve 

parecer que há um vigia e cria-se a ilusão de que ele é onipresente e onipotente. A voz e o 

olhar  que  vigiam  são  desvinculados  do  observador,  convertido  numa  presença 

fantasmagórica, alguém que está e não está lá. O inspetor nunca aparece, não precisa aparecer, 

mas apenas indícios da sua presença por olhares,  frases,  imagens,  carimbos,  selos,  etc.  A 

violência  é  trocada  pela  disciplina,  o  poder  é  exercido  pelos  sujeitos  sobre  si  de  forma 

espontânea e estes se convertem em princípio da sua própria sujeição, o que multiplica os 

efeitos  do  poder  e  o  leva  a  todas  as  partes.  Se  a  violência  for  grande  ou a  intervenção 

descontínua, há risco de revoltas. No poder monárquico, que Foucault toma como exemplo, a 

punição  dos  contraventores  seria  obrigatoriamente  exemplar,  espetacular.  Contudo,  o 

espetáculo – das execuções em praça pública e rituais – é oneroso. Além disso, para manter a 

subordinação e controlar revoltas, as doses de violência devem ser cada vez maiores, sendo 

que a violência física custa tempo, dinheiro e ameaça o poder por provocar insatisfação. 

A fórmula de Bentham é maravilhosa, pois viabiliza um poder permanente e de custos 

irrisórios (FOUCAULT, 2003, p. 218). Disto decorre outra implicação do panóptico: o exame 

contínuo246 que vai apontar objetivamente os desvios e indicar as pessoas que estão agindo em 

desconformidade com a norma.  Pelo  exame,  os indivíduos são tornados visíveis para que 

possam ser sancionados, processo no qual o poder – até então descorporificado – aparece para 

demonstrar  sua  força  e  estabelecer  a  verdade.  O  modus  operandi da  técnica  suplanta  os 

sujeitos que são cuidadosamente moldados para se enquadrarem ao panóptico. Assim, a sua 

individualidade não é apenas tolhida, ela deve simplesmente deixar de existir. Onde está o 

olhar do vigia, a subjetividade não está. Se o vigia está em todas as partes, então não há 

espaço para subjetividade alguma. Dentro da máquina panótipica, submetido aos efeitos do 

poder e sendo seu multiplicador, ele mesmo faz as vezes do vigia e do poder. Não há qualquer 

cerceamento  porque,  dentro deste  contexto,  a  própria  noção de  liberdade  se altera,  sendo 

identificada apenas com o espaço da cela ou com a sensação de autonomia que os sujeitos têm 

mesmo condicionados a agir de determinadas maneiras.
246 “O  exame combina  as  técnicas  da  hierarquia  que  vigia  e  as  da  sanção  que  normaliza.  É  um controle 

normalizante,uma vigilância que permite qualificar, classificar e e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma 
visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados” (FOUCAULT, 2004, p. 154).
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12.1 “Aquele que zela por ti”: a vigilância e suas formas

Foucault (2004, p. 145) se refere ao panóptico como utopia política, utopia da cidade 

perfeitamente governada (Ibidem, p. 163) e utopia do encarceramento perfeito (Ibidem, p. 

169), denominações que sistematiza como:

utopia  de  uma  sociedade  universal  e  publicamente  punitiva  onde 
mecanismos  penais  sempre  em  atividade  funcionariam  sem  atraso  nem 
mediação nem incerteza; uma lei, duplamente ideal, pois perfeita em seus 
cálculos e presente na representação de cada cidadão, bloquearia, desde a 
origem, quaisquer práticas de ilegalidade (Ibidem, p. 226).

O  arranjo  utópico  permite  a  idealização  do  controle  e  o  estabelecimento  das 

sociedades  homogêneas247 que caracterizam as  distopias.  Já  em  Nós,  a  vigilância  aparece 

como elemento distópico fundamental. Na obra de Zamyatin os prédios são feitos de vidro e 

apenas com autorização especial é possível fechar as janelas. Este ponto é cristalizado em 

1984 que  é,  notoriamente,  a  distopia  da  vigilância.  Orwell  realiza  uma radicalização  dos 

princípios de Bentham e das noções de norma e disciplina.  Em Oceania,  a vigilância é o 

principal  elemento  de  estabilidade  do  regime.  Todas  as  atividades  e  pensamentos  são 

observados e sistematizados,  o que permite  ao Partido saber tudo sobre todos.  O Grande 

Irmão apenas sintetiza isto e daí a máxima “o Grande Irmão zela por ti” (ORWELL, 2007, p. 

5) é a única coisa que importa e que todos devem saber. 

Os membros do Partido Interno o tomam como um ídolo a ser imitado, como forma de 

justificar suas ações e intimidar as massas. Para os membros do Partido Externo, o Grande 

Irmão é uma figura digna de temor, mas que ama o seu povo e deve ser por ele amado. Para 

os Proles é uma autoridade que, embora distante, é suprema. Até mesmo Winston, que diz 

odiá-lo, às vezes se pega adorando-o, como nos Dois Minutos de Ódio ou ao admirar a sua 

imagem  nos  cartazes.  Os  sentimentos  de  amor  e  ódio  que  dirige  ao  Grande  Irmão  são 

reproduzidos na relação com O´Brien. A respeito do panóptico, Oceania conta com teletelas, 

com  microfones  escondidos  e  com  a  vigilância  generalizada.  Estas  tecnologias,  tanto 

permitem a identificação dos indivíduos quanto a emissão de informações, repreensão pontual 

e  até  elogios  sobre  os  seus  comportamentos.  Por  isso  as  preocupações  de  Winston  são 

constantes. Ele não apenas  se engaja nas atividades comunais (Ibidem, p. 106) para tentar 
247 Efetivamente,  utopias  e  distopias  compartilham  a  necessidade  de  vigilância  constante  em  função  da 

dissolução da individualidade que realizam. A dissolução da individualidade, em ambos os casos, implicará  
sempre no fim da privacidade e no controle total dos sujeitos.
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mostrar um bom comportamento, como também evita qualquer coisa que chame atenção. Um 

exemplo seria quando fecha as janelas do quarto onde se encontra com Júlia para que nem o 

cheiro  do  café  contrabandeado248 pudesse  levantar  especulações  (Ibidem,  p.  140).  A este 

respeito, Orwell (Ibidem, p. 198) explica que:

Com  o  desenvolvimento  da  televisão  e  o  progresso  técnico  que  tornou 
possível  receber e transmitir  simultaneamente  pelo mesmo instrumento,  a 
vida  particular  acabou.  Cada  cidadão,  ou  pelo  menos  cada  cidadão 
suficientemente importante para merecer espionagem, passou a ser mantido 
vinte  e  quatro  horas  por  dia  sob  os  olhos  da  polícia  e  ao  alcance  da 
propaganda oficial, fechados todos os outros canais de comunicação.

Toda Oceania é uma grande cela. Ambientes particulares ou públicos são devassados, 

não mais havendo distinção entre uns e outros. É impossível não ser visto nem deixar de ouvir 

as teletelas. Também não há distinção entre as classes; todas são vigiadas de acordo com os 

interesses  do  poder.  O Partido  monitora  os  Proles,  embora  não os  observe  de  forma  tão 

próxima. Os membros do Partido Externo são vigiados integralmente tanto pelas teletelas, 

quanto por seus pares do Partido Externo e Interno. Os membros do Partido Interno também 

são observados, mas é difícil precisar o rigor desta observação249. Em certo momento O´Brien 

parece desligar a teletela existente em sua sala para falar com Winston e Júlia. Porém, quando 

ele se revela seu algoz, não se sabe se teria desligado o aparelho espontaneamente, com a 

aprovação do Partido Interno ou se não o havia feito de fato. Independentemente dos motivos, 

fica claro que ele pensa em termos de coletividade e que todas as suas ações são orientadas 

neste  sentido,  tanto  que  afirma  ser  apenas  uma  célula250 da  sociedade  e  que  controla  o 

duplipensar a ponto de não cair nas suas contradições particulares.

O  duplipensar  é  a  técnica  que  permite  que  as  contradições  inerentes  ao  regime 

instituído sejam sanadas251. Trata-se de um instrumento de auto-coerção que aponta para a 

introjeção da norma.  Em  1984 a ortodoxia é obrigatória,  o que significa cumprir  o que o 

Partido exige, mesmo que isto implique em grandes esforços. Pela prática do duplipensar os 

indivíduos reconhecem a vigilância e a disciplina sem se incomodarem com elas. Winston, 

por  não  duplipensar  integralmente,  percebe  a  vigilância,  tanto  que,  para  escapar  dela, 

descobre um ponto cego no seu apartamento, uma reentrância onde pode se refugiar. Sabe, 

248 Júlia consegue comprar produtos contrabandeados como café e açúcar.
249 Nos  membros  do  Partido  Interno  a  norma,  valores  e  parâmetros  do  sistema  estabelecido  estariam  tão 

internalizados que tornariam desnecessária qualquer vigilância.
250 Como bem lembra  O´Brien,  “O domínio do Partido é  eterno” (ORWELL,  2007,  p.  250).  O poder  será 

exercido nas suas células, internamente, “no corpo social e não sobre o corpo social” (FOUCAULT, 2003, p. 
131), desta forma, o poder não vacila ou se abala. 

251 Membros do Partido Interno e do Partido Externo devem usar sempre o duplipensar.
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porém, que está sendo permanentemente observado e que é só uma questão de tempo até que 

seus atos sejam revelados e punidos.

Naturalmente,  não  havia  jeito  de  determinar  se,  num  dado  momento,  o 
cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência, 
ou que periodicidade, a Polícia do Pensamento ligava para a casa deste ou 
daquele indivíduo. Era concebível, mesmo, que observasse todo mundo ao 
mesmo tempo (ORWELL, 2007, p. 6).

Alguém com pensamento dissonante como ele deveria tomar todos os cuidados para 

não  ser  flagrado  cometendo  um  crime  de  pensamento.  A  vida  do  personagem  se  torna 

absolutamente  tensa  por  conta  disso,  pois  ele  vive  na  expectativa  de  ser  apanhado. 

Posteriormente, em uma conversa com Júlia, ele afirma saber que mais cedo ou mais tarde 

será punido, embora prefira ignorar suas certezas. Winston vive na angústia da punição, de 

modo que sua tentativa de se rebelar ou permanecer livre se converte em suplício. A tensão e 

o medo já são formas de antecipação da pena. Durante toda a obra, ele luta contra as teletelas, 

seja para fugir do seu alcance e ficar invisível por alguns instantes, seja para ludibriá-las, 

ponderando sobre seus pensamentos e ações, ocultando suas verdadeiras intenções ou agindo 

conforme  o  esperado  para  não  levantar  suspeitas252.  O  que  Winston  faz  é  tentar  se 

condicionar,  para não ser traído por seus pensamentos e gestos.  Quando se voltava para a 

teletela buscava manter um expressão de “tranquilo otimismo” (Ibidem, p. 8) de modo a não 

levantar quaisquer dúvidas sobre a sua ortodoxia. Não só a expressão, mas mesmo palavras 

ditas dormindo ou o bater do coração poderiam denunciar alguém, já que o equipamento era 

bastante sensível. No avançar da obra, a vigilância aprisiona Winston mais e mais até que ele 

procura esconderijo no bairro dos Proles, onde havia poucas teletelas. Ele decide se abrigar 

numa velha loja em que aparentemente não há o aparelho253. Apenas neste local ele consegue 

agir naturalmente, sem dissimulações ou pudores e se encontrar com Júlia.

O regime político de 1984 embora seja duro, é racional do ponto de vista da técnica e 

da utilização dos recursos disponíveis.  Esta  racionalidade  é a justificativa  para o controle 

panótipico, para a punição e para o duplipensar. Winston é vítima da vigilância das teletelas, 

que usa a técnica como argumento. Porém, não é a técnica que o aprisiona, mas o regime do 

Ingsoc. A vigilância transcende as esferas de atuação imediata do Partido. As crianças, por 

252 “Winston continuou de costas para a teletela.  Era mais seguro,  conquanto até as costas pudessem falar” 
(ORWELL, 2007, p. 7).

253 “Pela cabeça de Winston perpassou a ideia de que seria facílimo alugar o quarto por alguns dólares semanais, 
se tivesse coragem de se arriscar. Era uma ideia louca, impossível, a ser abandonada imediatamente. Mas o  
quarto despertara nele uma espécie de nostalgia, de saudade ancestral [...] – Não há teletela! – murmurou 
embevecido” (Ibidem, p. 96-97). 
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exemplo, eram doutrinadas para servirem de delatores dos seus pais e vizinhos ou atuarem 

como espiões mirins contribuindo com a Polícia do Pensamento. Os adultos deveriam agir da 

mesma forma, apontando seus conhecidos, suspeitos de contravenção. Ninguém podia confiar 

nos demais. Por este artifício, “todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que 

o  conheciam  intimamente”  (ORWELL,  2007,  p.  129),  como  se  além  do  Grande  Irmão 

houvesse  Pequenos  Irmãos,  sempre  atentos  e  vigilantes  de  si  e  dos  outros.  O  regime 

disciplinar,  conforme  proposto  por  Orwell,  não  seria  possível  sem  a  generalização  da 

ortodoxia e sem a fidelidade ao Ingsoc. Cada cidadão ortodoxo é agente do poder, fazendo-o 

circular  por  suas  relações  íntimas  e  vivências  cotidianas.  Todos  são  responsáveis  pelo 

funcionamento das engrenagens e o fazem sem perceber. Como afirma Foucault  (2003, p. 

220-221): “A perfeição da vigilância é uma soma de malevolências”.  A ortodoxia leva O

´Brien  a  perceber  a  vigilância  integral  como  algo  positivo,  pois  mantém  o  poder.  Ao 

conversar com Winston no Ministério do Amor, ele explica que os indivíduos não são nada 

diante do corpo social  – pensamento que aparece com mais clareza em  Admirável Mundo 

Novo – e que o poder é uma finalidade em si. Daí que Partido não visa nada além do próprio  

poder:

Estás a pensar que eu falo de poder, e nem sequer consigo evitar a ruína do 
meu próprio corpo. Será que não entendes, Winston, que o indivíduo não 
passa  de  uma  célula?  O  cansaço  da  célula  está  no  vigor  do  organismo. 
Porventura morres  quando cortas as unhas? […] Somos os sacerdotes do 
poder. […] Deus é o poder. […] Sozinho, livre, o ser humano acaba sempre 
derrotado. E tem que ser assim, porque cada ser humano está condenado a 
morrer, o que constitui o maior de todos os fracassos. Mas se o homem for 
capaz de aceitar uma submissão total, absoluta, se for capaz de fugir à sua 
própria identidade, se for capaz de se fundir no Partido a ponto de  ser  o 
Partido,  então  será  onipotente  e  imortal.  A  segunda  coisa  que  tens  de 
perceber é que o poder é poder sobre os seres humanos. Sobre o corpo, claro, 
mas  acima  de  tudo  sobre  o  espírito.  O  poder  sobre  a  matéria  (sobre  a 
realidade exterior, como tu dirias) não é importante. O nosso domínio sobre 
a matéria tornou-se já absoluto […] Começas agora a ver que tipo de mundo 
estamos a criar? Precisamente o oposto das estúpidas utopias hedonistas que 
os  antigos  reformadores  imaginaram.  […]  Não  restará  lealdade,  senão  a 
lealdade ao Partido. Nem amor, senão o amor pelo Grande Irmão Nem riso, 
senão o riso da vitória sobre um inimigo aniquilado. Nem arte, literatura ou 
ciência. […] Mas haverá sempre (não te esqueças disto, Winston), haverá 
sempre a embriaguez do poder (ORWELL, 2007, p. 251-252).

As estúpidas utopias hedonistas as quais O´Brien se refere são as utopias da liberdade 

e da subjetividade. O personagem apresenta a Winston um mundo no qual não há salvação ou 

vida fora do Partido.  As individualidades  devem ser  eliminadas,  pois  elas  são ínfimas  se 

comparadas  à  magnitude  do  poder.  O poder  subsiste  ao  sujeito,  motivo  pelo  qual  este  é 
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anulado. A submissão total e a fusão de todos em um só, representadas pelo amor ao Grande 

Irmão são as únicas formas de se escapar da morte. O poder central abriga os indivíduos da 

finitude,  colocando a coletividade  acima deles.  Em outras  palavras,  enquanto a sociedade 

Oceânica existir, Winston, O´Brian e o Grande Irmão serão imortais. Trata-se de uma questão 

existencial: o indivíduo subsistirá no corpo social, ainda que morra. Cada pessoa corresponde 

a uma célula que, ao deixar de viver, é reposta por outras, processo que torna a sociedade 

imortal.  A ideia de Orwell de que o poder se autojustifica e constitui um fim em si mesmo 

reverbera em Foucault (2003, p. 283) que afirma que “o governo é uma organização de coisas 

em prol de um fim”, o autor completa dizendo que o soberano não deve se beneficiar de nada 

se não beneficiar  o  Estado (Ibidem).  Em síntese,  a  finalidade  do governo é  circular,  é  o 

próprio governo (Ibidem, p. 284). As distopias versam sobre o poder circular e permanente 

que a disciplina constitui e que se basta a si mesmo. 

O Partido procura o poder por amor ao poder. Não estamos interessados no 
bem-estar alheio; só estamos interessados no poder. Nem na riqueza, nem no 
luxo,  nem em longa vida de prazeres:  apenas  no poder,  poder  puro  […] 
Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que 
estamos  fazendo.  Todas  as  outras,  até  mesmo,  as  que  se  assemelhavam 
conosco,  eram covardes  e  hipócritas  […] Sabemos  que  ninguém toma  o 
poder com a intenção de largá-lo. O poder não é um meio, é um fim em si.  
Não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução; 
faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a 
perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder 
(ORWELL, 2007, p. 251-252). 

O poder, corporificado no Estado, não serve aos homens, mas ao contrário, os homens 

são escravos de um poder  que não podem compreender.  Nas distopias  aqui  analisadas,  o 

poder é exercido de forma totalizante por uma elite que o detém. Em 1984, abaixo do Grande 

Irmão, apenas os membros do Partido Interno o exercem. Orwell explica que o número de 

membros  do  Partido  Interno  se  resume  à  seis  milhões  de  pessoas.  Estas  ocupam níveis 

hierárquicos diferentes, de modo que o poder é concentrado nas mãos de poucos. A forma 

como o Partido Interno se organiza é descrita apenas em linhas gerais. O único membro desta 

classe apresentado na obra é O´Brien, que é o ponto mais alto da hierarquia com o qual temos 

contato. Pelas suas funções, ele parece um executor de tarefas, o que demonstra que é, assim 

como Winston, submisso ao poder que se manifesta em toda parte e os transcende. Eles estão 

presos,  percebendo  ou  não,  a  redes  de  dominação  e  coerção  que  são  a  base  do  regime 

oceânico, instrumentalizado pela presença das teletelas que observam tudo para controlar as 

pessoas e puni-las. Paradoxalmente são os próprios indivíduos que se oferecem ao controle 
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em troca de segurança, isto é, permitem a vigilância para se sentirem mais seguros. A obra de 

Orwell encarna o panóptico perfeitamente; mostra o olhar que vigia, seja por meio da luz que 

atravessa as celas ou pelas teletelas254.

A vigilância exercida em Fahrenheit 451 é um meio termo entre o olhar contínuo do 

Grande Irmão e a sensação de ser observado de Admirável Mundo Novo. Dentro da noção de 

poder disciplinar, a primeira forma de observação mostrada na obra é a dos sujeitos sobre si. 

Não por acaso esta será também a última a aparecer, evidenciando que, na disciplina, sobre 

todas as formas de vigilância e todas as tecnologias que permitem o seu exercício,  está o 

controle  dos  próprios  sujeitos.  Para  que  a  atuação  dos  bombeiros  fosse  possível,  era 

necessário que as pessoas comuns realizassem denúncias espontaneamente, operando como 

vigias,  prontos  para  identificar  quaisquer  comportamentos  desviantes.  Clarisse  expressa  a 

paranoia da vigilância generalizada quando afirma não temer Montag e explica que muitos 

temem os bombeiros por caçarem e punirem quem mantinha livros (BRADBURY, 2007, p. 

19). Havia também o Sabujo, atento a cada movimento dos indivíduos. O cão mecânico que 

“dormia mas não dormia, vivia mas não vivia” (Ibidem p. 38) era, segundo Beatty “uma peça 

muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerta na mosca, 

sem erro” (Ibidem, p. 42). Seu olhar aterrorizava Montag “como uma grande abelha que volta 

de algum campo onde o mel está cheio do veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo” 

(Ibidem, p. 38). 

Desde o início, o bombeiro apresenta certo temor em relação à violência255 com a qual 

o Sabujo age. O cão estava o tempo todo perto dele, à espreita, como que pronto para injetar a 

sua agulha no momento mais propício. Montag logo começa a desconfiar do aparelho que 

parece insistir  em olhar ou rosnar em sua direção, sempre o ameaçando com seu veneno. 

Conclui então que o cão mecânico não gosta dele e indaga a este respeito para Beatty que lhe 

explica  que  “ele  não  gosta  nem desgosta.  Apenas  'funciona'  […]  Ele  tem uma  trajetória 

definida por nós, apenas executa” (Ibidem, p. 40). Com a evolução da narrativa, percebe-se 

que a desconfiança não é em vão. O comentário do chefe leva a crer que a vigilância sobre o 

bombeiro começa no início da obra, já que o olhar desconfiado do Sabujo indica que havia 

254 A respeito das formas de vigilância,  Orwell  (2006, p. 39 e 41) e Foucault  (2003, p. 217) coincidem ao 
proporem um sistema de comunicação-vigilância através de tubos de metal.

255 Para se divertirem, os colegas de Montag reajustavam o sistema olfativo do Sabujo e jogavam pequenos 
animais no pátio onde ele ficava apenas para ver aquela máquina de caçar e matar agir: “Os animais eram 
soltos, três segundos depois o jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio  
caminho do pátio  por patas  delicadas,  enquanto  uma agulha  de aço  de dez  centímetros  se projetava  da 
probóscide  do  Sabujo  pra  injetar  doses  enormes  de  morfina  ou  procaína”  (BRADBURY,  2007  p.  39). 
Montag apenas observava a criatura ao mesmo tempo morta e viva fascinado. 
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sido definida uma trajetória para segui-lo. Antes da certeza de que está sendo vigiado, Montag 

indaga Beatty várias vezes se havia possibilidade do Sabujo ter sido alterado por diversão ou 

por algum inimigo, mas o seu chefe nega estas hipóteses. Confuso, o bombeiro imagina que a 

máquina poderia estar criando vida própria, “pensando” e “se tornando sensível” às pessoas 

(Ibidem). Temeroso, ele começa a entrar pela porta dos fundos do quartel. Ao perceber seu 

medo,  Beatty  o  provoca,  contando a  respeito  de  um bombeiro  que  regulou o Sabujo  em 

função dos seus próprios equilíbrios  químicos para cometer  suicídio (Ibidem, p. 46).  Não 

apenas o cão segue os movimentos de Montag, mas também Beatty, que o observa e incita.  

“A todo momento, Beatty podia aparecer e se aproximar, tocando-o e explorando sua culpa e 

retraimento” (Ibidem, p. 48), embora não fosse nem capaz de perceber que culpa era aquela.

Quanto mais o bombeiro avança nos seus questionamentos sobre o sistema em que 

vive, mais a vigilância a qual as pessoas estão expostas fica evidente. Ao invadirem a casa de 

uma mulher em busca de livros, Montag vê Beatty perguntar com violência sobre onde eles 

estão. Decidida, ela responde que se ele não soubesse da localização dos livros não estaria ali 

(Ibidem, p. 51). Como resposta um dos bombeiros entrega ao chefe um cartão com a denúncia 

feita contra a mulher, dizendo que os livros estavam no sótão. A simplicidade deste gesto 

revela a observação permanente de todos sobre todos256. Observação esta que Montag vê ser 

ampliada ao notar o Sabujo á espreita ou quando julga sentir sua respiração na janela (Ibidem, 

p.  65).  Embora  não o  visse,  tinha  certeza  de  que  se  abrisse  a  janela  o  cão  estaria  lá.  A 

vigilância  que não acaba nunca também fica evidente  com a visita  de Beatty à sua casa. 

Intimidado pelo Sabujo e pelo chefe e cansado dos bombeiros, Montag diz que está doente e 

em pouco tempo recebe sua visita. Mais do que preocupado, ele quer verificar o estado de 

Montag e, sobretudo, alertá-lo dos perigos da sua conduta. Mais adiante Montag confirma que 

o Sabujo está à sua porta, pois ouve um farejar lento, uma exalação de vapor elétrico (Ibidem, 

p. 92). Apenas quando o segredo de que Montag guarda livros é finalmente revelado, Beatty 

explica que o cão rondando a sua casa fora pista mais do que suficiente de que logo seria 

punido (Ibidem, p.139). O Sabujo estivera e estaria sempre à espreita, sendo impossível fugir 

(Ibidem, p. 142). Montag escapa apenas porque consegue ser mais esperto do que a máquina, 

usando as roupas de Faber para ocultar seu cheiro e depois saltando no rio (Ibidem, p. 164).

O cão mecânico era parte fundamental da vigilância, mas mais importante do que ele 

era o papel exercido pelos sujeitos, como indica a denuncia da biblioteca clandestina. No final 

da obra, para que Montag seja capturado, a televisão chama a população para acompanhar a 

256 Uma vizinha fizera a denúncia.
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perseguição realizada pelo Sabujo e por helicópteros de busca (Ibidem, p. 161). Montag vê 

sua própria fuga na tevê, nas telas pequenas ou retratada com perfeição em 3D nos telões 

(Ibidem, p. 162).  Vinte milhões de imagens suas reproduzidas  nas telas (Ibidem, p. 166). 

Finalmente,  todos  são  convidados  à  caçar  o  bombeiro,  atuando  conjuntamente  como 

vigilantes:

A polícia recomenda que toda a população da área de Elm Terrace faça o 
seguinte: cada pessoa em cada casa de cada rua deve abrir a porta da frente 
ou dos fundos ou olhar pelas janelas. O fugitivo não conseguirá escapar se 
todos no próximo minuto olharem de suas casas (Ibidem, p. 167).

Ele não deixaria de ser visto. O único homem correndo sozinho seria inevitavelmente 

localizado. Montag se evade enquanto milhares e milhares de rostos espiam das ruas e de suas 

casas.  A  imagem  das  pessoas  espiando  conjuntamente  representa  com  perfeição  a 

generalização do controle e a observação integral. Montag, o não ortodoxo, o rebelde, está 

sozinho diante dos olhos que o buscam. Sua paranoia em relação à vigilância se torna tão 

grande que,  já a salvo na floresta,  pensa ver  os olhos do Sabujo257 (Ibidem,  p.  172-173). 

Curiosamente, em busca da liberdade, ele se deixa ser monitorado por Faber através de um 

transmissor  eletrônico  instalado  na  sua  orelha.  Neste  caso,  a  submissão  é  voluntária  e 

estratégica, mas não deixa de ser outra forma de panóptico (Ibidem, p. 114-115). O velho 

professor vira “uma mariposa adormecida na sua orelha” (Ibidem, p. 129). Mais adiante, um 

Montag já autônomo consegue se desfazer até mesmo dos conselhos de Faber e agir por si.

Assim como em 1984, sabemos que governo em Admirável Mundo Novo é exercido 

por poucos. Huxley esclarece que dez pessoas são responsáveis por manterem a ordem, os 

Controladores  Mundiais.  O leitor  conhece apenas  um deles,  Mustafá Mond, que cuida da 

Europa Ocidental.  Mond é tratado com reverência e temor,  embora não seja propriamente 

intimidador, num sentido coercitivo. Pelo contrário, ele circula socialmente, conversa com as 

pessoas e, como todo bom cidadão, parece se relacionar sexualmente com as mulheres das 

castas mais altas.  Descrito como um  homem de altura média,  cabelos pretos, nariz curvo, 

lábios vermelhos e carnudos,  olhos muito escuros e penetrantes  (HUXLEY, 1981, p.  56), 

Mond  é  digno  de  reverência  não  só  por  sua  figura  impactante,  mas  pelo  poder  que 

efetivamente possui.  O Dirigente é ainda referência por servir como imagem viva de Ford e 

dos seus valores. Contudo, como O´Brien e Beatty, ele revela ser mero agente de um poder 

que é maior do que as atividades que exerce. Novamente, é impossível identificar de fato de 

onde emana o poder.  O dirigente deixa claro,  no seu diálogo final com o Selvagem, que 
257 Nesta passagem, Montag vê no escuro olhos que pensa ser do Sabujo, quando na verdade eram de um veado.
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também ele está sujeito ao poder e, por suas atitudes, também fora ameaçado com o exílio. Só 

que,  enquanto  O´Brien  faz  parte  de  uma  oligarquia  por  suas  opiniões  políticas  e  Beatty, 

mesmo sendo um pequeno funcionário  do Estado,  tem algum poder  por  suas  funções  de 

chefia, Mond foi literalmente feito para o seu cargo. Isto é, foi configurado para ser Dirigente 

por suas características genéticas e condicionamento. Ele é superior mesmo entre os Alfa-

mais, classe a qual pertence e a mais alta do Mundo Novo. 

Não  importam,  porém,  os  processos  que  colocaram  estas  pessoas  em  cargos  de 

destaque ou de liderança, já que a estrutura do poder é invariavelmente impessoal e quase 

invisível. Há uma cúpula e abaixo dela diferentes níveis, cargos e atribuições, embora não 

fique claro o seu funcionamento.  O importante  é  saber da existência  de regras  e de uma 

burocracia contínua e permanente que ajuda a perpetuar as estruturas e o poder. É interessante 

notar  que  nestes  livros,  os  autores  colocaram  seus  protagonistas  também como  parte  da 

máquina  do  poder258.  Eles  são  executores  e  desempenham tarefas  importantes  para  o seu 

funcionamento  geral,  embora  individualmente  não  tenham  grande  relevância.  Porém, 

enfatizam a vigilância que uma classe social privilegiada exerce sobre as outras: os membros 

da  oligarquia  observam  as  hierarquias  inferiores,  de  maneira  que  a  vigilância  se  dá  em 

cascata, verticalmente, e também entre os pares, horizontalmente. Quando qualquer ameaça é 

detectada,  a  rigidez  da observação aumenta.  Em seguida,  os  elementos  perturbadores  são 

identificados e separados dos demais, para que não venham a contaminar o restante do grupo. 

Com isso, passa-se do controle do panóptico para o poder coercitivo:

Torna-se  claro  que  o  controle  do  comportamento  indesejável  através  do 
castigo é menos eficaz, afinal de contas, do que o controle através de reforço 
do  comportamento  desejável  mediante  recompensas,  e  que  o  governo, 
lançando  mãos  do  terror  funciona,  no  conjunto,  pior  do  que  o  governo 
realizado  pela  condução  não-violenta  do  ambiente,  e  dos  pensamentos  e 
sentimentos dos homens, das mulheres e das crianças, como indivíduos. A 
punição sustém temporariamente o comportamento indesejável, porém não 
elimina definitivamente a tendência da vítima em sentir-se bem ao agir desse 
modo.  Além  disso,  as  consequências  psicofísicas  do  castigo  podem  ser 
justamente  tão indesejáveis  como as  causas pelas  quais  um indivíduo foi 
castigado (HUXLEY, 1957, p. 7).

Em  1984 a organização social  é mantida quase exclusivamente pelo castigo e pelo 

receio  do  castigo.  Huxley  (Ibidem,  p.  8)  explica  que  no  Mundo  Novo,  o  castigo  não  é 

frequente e, de um modo geral  é brando – uma vez que o controle é realizado por aquilo que 

ele chama de manipulação não-violenta –, o que implica basicamente em condicionamento 

258 Bernard  é  psicólogo,  Helmholtz  é  professor  do Colégio  de  Engenharia Emocional,  Winston trabalha  no 
Ministério da Verdade e Montag é bombeiro.
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genético e psicológico. Huxley se aproxima mais das sociedades disciplinares de Foucault, ao 

defender que a coerção física é um meio menos eficaz de controle, pois não elimina o bem-

estar do contraventor ao realizar atividades ilegais ou anti-sociais. Trata-se, na sua lógica, de 

criar  recompensas  que  eliminem  o  bem-estar  da  contravenção.  Huxley  (Ibidem,  p.  23) 

prossegue  seu  raciocínio  na  direção  da  estandardização,  outro  ponto  que  caracteriza  as 

distopias. Ele explica que qualquer cultura em busca de eficiência ou em nome de quaisquer 

dogmas, tende a estandardizar os indivíduos. Isto é um ultraje contra a natureza biológica do 

homem, que é diversa e que faz com que, pela reprodução vivípara259, cada ser seja física e 

psicologicamente único. No Mundo Novo, este tipo de reprodução é banida, os sujeitos são 

tornados iguais em seus corpos e mentes e, justamente por isso, tornam-se também menos 

humanos. Mesmo com a uniformização altamente técnica e planejada, há alguma forma de 

vigilância. Em Admirável Mundo Novo não é possível identificar com clareza quem é vigia ou 

espião. Existe apenas um sentimento vago, como um sopro. Não notar a vigilância é uma das 

formas que o Estado Mundial encontra para não oprimir. Mas é sabido que, mesmo sendo 

sutil, ela paira como uma sombra sobre Bernard e Helmholtz:

– Psiu! – disse Bernard de repente,  e levou um dedo aos lábios; ficaram 
ouvindo. – Acho que há alguém na porta – murmurou. Helmholtz levantou-
se, atravessou o quarto na ponta dos pés, e num movimento rápido abriu 
completamente a porta. Naturalmente, não havia ninguém (HUXLEY, 1981, 
p. 97).

O emprego  do  termo  “naturalmente”  mostra  quão  exagerada  é  a  desconfiança  de 

Bernard.  Porém,  deve  haver  algo  que  a  justifique,  pois  Helmholtz  prontamente  salta  em 

direção à porta para averiguar a dúvida do amigo. São os comportamentos dissonantes de 

ambos que os tornam dignos de serem observados com mais proximidade. “Naturalmente” 

pode  também  indicar  que,  ainda  que  houvesse  alguém  espreitando,  o  vigia  não  seria 

imprudentemente  pego.  Em  função  da  sensação  que  não  se  comprova,  Bernard  fica 

constrangido e tenta se explicar: “– Desculpe-me – disse Bernard, sentindo-se e mostrando-se 

desagradavelmente ridículo. – Suponho ter os nervos um tanto excitados. Quando as pessoas 

suspeitam de você, você começa a desconfiar delas” (Ibidem). Este segundo trecho é bastante 

revelador.  Primeiro  por  explicitar  que  Bernard  é  alvo  de  suspeitas  e,  em decorrência,  de 

alguma forma de vigilância. E segundo por exprimir a lógica do panóptico nas sociedades 

disciplinares, que é a da observação mútua: quem é alvo da vigilância, também será vigia. 

Muitos julgavam que Bernard acabaria mal, “profetizando tanto mais confiantes porque eles 

259 Reprodução em que o embrião recebe alimento diretamente da mãe através da placenta. 
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próprios,  na ocasião oportuna,  eles próprios providenciariam para que não acabasse bem” 

(Ibidem, p. 195), de onde se apreende que o personagem seria denunciado por seus pares. 

Embora se assuste, porque sabia que cedo ou tarde seria punido, Bernard fica satisfeito 

–  num momento  inicial  –  por  ser  observado.  “A própria  ideia  da  perseguição  deixava-o 

alentado, antes era um tônico do que um depressivo” (Ibidem, p. 127). No fundo acreditava 

que não seria castigado, pois seus atos não eram tão importantes: “Simplesmente as pessoas 

não são transferidas por coisas simples como essas” (Ibidem). O personagem se refere às suas 

pequenas contravenções, como ficar sozinho, recusar-se a jogar e a participar das atividades 

coletivas, não usar o Soma e rejeitar o condicionamento. Ao longo do livro, percebe-se que 

qualquer  contravenção  deveria  ser  punida  para  a  manutenção  da  ordem social.  Isto  fica 

evidente nas acusações que o Diretor do Centro de Incubação dirige a ele, afirmando que, ao 

agir  de  modo  heterodoxo,  colocava  a  sociedade  em perigo,  e  acusando-o  de  abdicar  os 

privilégios  de ser um Alfa-mais e da confiança nele depositada (Ibidem, p. 185-186). Em 

síntese, acusava-o de subverter a ordem e a estabilidade e de conspirar contra a civilização 

(Ibidem, p. 186). Como consequência, ele merece ser punido. Diante da dor – e da estranheza 

em senti-la – de ser exilado como castigo, Bernard perde a coragem (Ibidem, p. 132).

Os tipos de punição aplicados no Mundo Novo também aparecem no uso de bombas 

de gás contra os selvagens (Ibidem, p. 135) e no tratamento dado aos Deltas quando John, 

com o apoio de Helmholtz, joga fora a ração de Soma que seria distribuída a eles e os incita à 

desordem. A forma de controlá-los consistia na aplicação de uma nuvem de Soma, música 

sintética e pistolas com analgésico (Ibidem, p. 261). Tudo para que os policiais chamados para 

conter a balbúrdia pudessem restabelecer a ordem. Depois de cuidar dos Deltas, o Sargento se 

dirige aos rebeldes, perguntando se viriam por bem ou se preferiam ser anestesiados (Ibidem, 

p. 262-263). A violência física não é utilizada como em  1984 e  Fahrenheit 451, mas está 

presente, tanto que existe a polícia, de onde se infere a possibilidade do exercício da força. O 

Selvagem, Helmholtz e Bernard são levados ao Dirigente Mundial que pune os dois últimos 

com o exílio, mas não antes de explicar como o regime funciona.

Mond  argumenta  que  uma  sociedade  livre,  formada  apenas  por  Alfas  seria 

profundamente  conflituosa  e  infeliz,  como  havia  mostrado  uma  experiência  realizada 

anteriormente260.  Para funcionar bem, o equilíbrio populacional  deveria  ser inspirado num 

iceberg, “oito nonos abaixo do nível da água, e um nono acima” (Ibidem, p. 272) e que a 

verdadeira  felicidade  estaria  entre  as  pessoas  das  classes  mais  baixas,  por  sua  leveza  e 

260 Para esclarecimentos, ver a nota 190.
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simplicidade infantil. Argumenta também que, do ponto de vista técnico, seria perfeitamente 

possível reduzir a jornada de trabalho de cada classe, mas isso não traria melhorias sociais, 

pelo  contrário,  geraria  inquietude,  ociosidade  e  maior  consumo  de  Soma.  Assim,  o 

desenvolvimento  tecnológico  em  algumas  áreas  é  deliberadamente  retardado  para  que  a 

estabilidade seja mantida. Este, aliás, é o objetivo geral dos dirigentes do Mundo Novo:

Não  queremos  mudanças.  Qualquer  mudança  é  uma  ameaça  para  a 
estabilidade.  Eis  outra  razão  pela  qual  somos  pouco  propensos  a  aplicar 
novas invenções. Toda descoberta no campo da ciência pura é subversiva 
potencialmente; por vezes, até mesmo a ciência deve ser tratada como um 
inimigo possível (Ibidem, p. 273).

Mesmo  esclarecidos  –  e  justamente  em  função  dos  argumentos  utilizados  –  os 

protagonistas não escapam da punição261. O comportamento deles perante suas penas é bem 

diferente.  Enquanto  Helmholtz  aceita  o  castigo  como possibilidade  de  ter  uma vida  mais 

interessante, Bernard fica “esvaziado por mil orifícios […]. Pálido, perturbado, humilhado e 

agitado” (Ibidem, p. 213). Ao saber que realmente não poderia escapar, chega a pensar em se 

vingar dos seus chefes, de Helmholtz e do Selvagem. Especialmente destes últimos262. Ele 

entra em colapso com a sentença e acusa os amigos, pedindo uma nova oportunidade para 

voltar ao convívio social. Ele os traí (Ibidem, p. 275) como Winston traí Júlia (ORWELL, 

2007). Não se conforma mesmo ouvindo o Dirigente dizer que o exílio era realmente uma 

recompensa, pois lá estava o mais interessante conjunto de homens e mulheres existente no 

mundo, já que todos os que desenvolveram um pouco de consciência haviam sido exilados 

(HUXLEY, 1981, p. 275). Helmholtz indaga por que, se achava tais locais tão interessantes, o 

Dirigente não iria para uma ilha. Mond explica que, perante a sua própria heterodoxia, fora 

convidado  a  escolher  e  optou pelo  poder,  por  manter  a  estabilidade  e  zelar  pelo  sistema 

vigente. Sua escolha fora social e transcende seus desejos particulares: “– Foi assim que eu 

paguei. Escolhendo servir à felicidade. A dos outros – não a minha. É uma sorte […] que haja 

tantas ilhas no mundo. Não sei o que faríamos sem elas” (Ibidem, p. 278), fazendo supor que 

há muito mais descontentes do que se pode imaginar.

No entanto, a felicidade é a tônica do regime político do Mundo Novo. A vigilância só 

pode ser tornada invisível, pelo sistema de recompensas e de prazer sob o qual vivem seus 
261 Bernard é punido pelas contravenções de que o Diretor do Centro de Incubação o incrimina e Helmholtz pela 

heterodoxia, pela recusa em fazer sexo e por um verso sobre a solidão lido em voz alta para os seus alunos  
(HUXLEY, 1981, p. 220). 

262 Não havia motivos reais para se vingar deles, além da raiva e confusão de Bernard ao ouvir a sentença do  
exílio. A este respeito, Huxley escreve que Bernard se revolta pois “uma das principais funções dos amigos é 
sofrer (de forma mais agradável e simbólica) os castigos que gostaríamos de infligir nos inimigos, mas somos 
incapazes de fazê-lo” (Ibidem, p. 218). 
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habitantes.  Sobre isso,  Foucault  (2006, p.  92-93)  afirma que “o poder não se sustenta  na 

repressão do desejo, mas apenas na medida em que ele for constitutivo do próprio desejo”. 

Esta  é  uma  das  características  da  disciplina.  O  poder  que  é  exercido  sem fazer  força  e 

oferecendo  recompensas  é  mais  eficaz  do  que  aquele  exercido  pela  violência.  Daí  os 

comentários de Huxley sobre a forma que o poder assume em Orwell. A punição é elemento 

de  um  sistema  de  gratificação  e  sanção  (FOUCAULT,  2004,  p.  149),  que  reforça  os 

comportamentos positivos e desencoraja os negativos, lógica que permite o condicionamento. 

Esta é a tônica de Admirável Mundo Novo e de Fahrenheit 451. Em 1984 este é também o 

caso de Parsons, que obedece cegamente em busca de aprovação e amor, e dos conflitos de 

Júlia, que descumpre a norma enquanto finge ser ortodoxa. Segundo Foucault (2003, p. 8), o 

conceito de repressão é inadequado para dar conta do que existe de produtivo no poder. Ao se 

definir  o poder pela repressão, tem-se uma concepção meramente jurídica,  a existência de 

uma lei que diz não, que força pela proibição. Esta é uma noção negativa e estreita de poder. 

Em termos foucaultianos, o poder é aceito não por negar continuamente, mas por permear, 

produzir coisas, induzir ao prazer, formar saberes e discursos. Isto não abole a necessidade de 

punição eventual. Pelo contrário, ela permanece subterrânea e obscura como forma de garantir 

os efeitos do poder nas mais diferentes situações.

12.2 Da vigilância e seus efeitos

Mencionou-se anteriormente que vigilância integral e o fim da privacidade são a base 

para a centralização do poder nas distopias e utopias. O controle total exige monitoramento 

das atividades individuais. O poder disciplinar busca adestrar os corpos e organiza a massa 

para utilizar integralmente suas forças. Daí que a catalogação vai ter o objetivo de diferenciar 

os  sujeitos  até  que se chegue às  particularidades  necessárias  para o desenvolvimento  das 

atividades realizadas para a manutenção do poder. Estas particularidades não significam livre 

exercício de subjetividade. Pelo contrário, a multidão é adestrada a partir da aglutinação dos 

elementos individuais, células que juntas formam o corpo social, de modo que nenhuma delas 

subsistiria  isoladamente  e  nem  o  corpo  sem  elas.  Nas  distopias,  o  poder  aparecerá  nos 
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menores procedimentos,  mas também nos “rituais majestosos da soberania ou aos grandes 

aparelhos do Estado” (FOUCAULT, 2004, p. 142).

No regime disciplinar a vigilância é hierarquizada, contínua e funcional (Ibidem, p. 

147),  obedecendo  a  objetivos  definidos.  Nas  distopias  o  propósito  do  poder  é  a  sua 

manutenção e a observação permanente dos sujeitos que a viabilizam. Efetivamente não é 

possível estocar ou manter o poder como uma propriedade. Ele funciona como uma máquina 

cuja operação mesma o produz, ou antes, reproduz efeitos de poder. A estrutura piramidal dos 

governos totalitários até permite a existência de um chefe ou líder, mas um olhar mais atento 

indica que a maquinaria  continuaria  funcionando sem sua presença.  O poder disciplinar  é 

sobretudo relacional, daí que o corpo do soberano perde importância e o poder deixa de ser 

“corporal” para ser “físico” (Ibidem). A visibilidade que o panóptico proporciona provoca 

efeitos de poder, pois permite analisar os sujeitos e subdividi-los, implicando no que Foucault 

(Ibidem, p. 146) denomina de multiplicidade calculada.

Em última instância, o que garante o funcionamento desta estrutura é a possibilidade 

de punição. Considerando-se o funcionamento do panóptico em termos utópicos, a punição 

não deveria acontecer. Na prática, contudo, são os castigos sofridos pelos sujeitos desviantes 

que lembram da presença do vigia na torre. Isto é, se alguém foi punido é porque foi visto. Os 

infratores são examinados em suas minúcias e divididos conforme a natureza de seus crimes. 

Neste  processo,  são,  pela  primeira  vez,  individualizados  quando  apartados  da  massa.  A 

punição  aponta  para  o  fato  de  que  a  estandardização  não  é  totalmente  eficaz,  pois  em 

detrimento dela há comportamentos que fogem à norma. Ela não objetiva causar dor, mas 

reabilitar os criminosos para a vida social e restabelecer a ordem ameaçada ou perdida. Trata-

se de um controle  normatizante  que combina  as técnicas  da hierarquia  que vigia  e  as da 

sanção que normaliza (Ibidem, p. 153). Para que sirva de exemplo, a punição é ritualizada e 

demonstra a capacidade de observação do poder, sua força e a verdade instituída. É a verdade, 

aliás, que torna a punição justa e correta dentro do que é estabelecido pela norma. A prisão e 

tortura de Winston, a sabatina e exílio de Bernard e Helmholtz e a perseguição espetacular de 

Montag ocupam esta função.

O indivíduo não é um outro do poder, mas seu efeito  (FOUCAULT, 2003, p. 183-

184). Por isso, as sanções só podem acontecer com a aplicação do poder ao indivíduo que este 

poder perpassa e constitui. Nas distopias, é o vigia quem entra em contato direto com aquele 

que será punido. Daí os pares: O´Brien-Winston, Mond-Selvagem, Bernard e Helmholtz e 

Beatty-Montag  e  a  relação  de  antagonismo-protagonismo  entre  eles.  Os  primeiros 
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representam o poder estabelecido e os segundos o escape da norma. Ambos se encontram no 

instante da punição, quando o vigia sai da torre e o vigiado sai da cela para ser castigado. Este 

é o momento de personalização do poder, que até então não existia enquanto rosto ou nome, 

passando  agora  a  ser  representado  pelos  antagonistas.  É  ainda  o  momento  em  que  o 

protagonista é interpelado e assume o seu papel de sujeito. Os conflitos que decorrem deste 

encontro  são  de  ordem pessoal,  pois  chamam os  indivíduos  aos  seus  lugares  no  sistema 

estabelecido.  O poder perde tempo tentando recuperar os protagonistas.  O´Brien explica a 

Winston que matá-lo não seria o problema, mas que melhor para o regime era recondicioná-lo 

e  deixá-lo  viver  amando  o  Grande  Irmão;  Mond  conversa  com  Bernard  e  Helmholtz  e 

esclarece a respeito da sua situação antes de enviá-los para o exílio; e Beatty dá a Montag a 

chance de se desfazer dos livros e corrigir seu comportamento antes atear fogo a sua casa. 

Os inspetores, por serem agentes do poder, são também agentes de constituição do 

saber, daí o conhecimento que têm dos protagonistas. Nas distopias, este conhecimento se 

converte  numa espécie de empatia.  Os antagonistas  não têm nada contra aqueles que vão 

punir,  muito  pelo  contrário.  É  possível  perceber  mesmo  que  eles  se  preocupam com os 

protagonistas  e  procuram dialogar  com eles.  Tudo isso,  obviamente,  dentro  da  norma.  O 

intuito do diálogo antagonista-protagonista  é a devolução dos protagonistas para a vida em 

sociedade ou seu afastamento completo. O inspetor poderá até compreender as dificuldades de 

ajuste social  que levaram o protagonista  até  ali,  mas não concordará nem será conivente, 

agindo duramente, conforme a regra imposta. O vigia é mero executor do poder que também o 

submete. Ambos, vigilante e vigiado são, em última instância, prisioneiros do panóptico que, 

como lembra Foucault  (2003, p. 218-219),  “é  uma máquina que circunscreve todo mundo, 

tanto aqueles que exercem o poder, quando aqueles sobre os quais o poder se exerce”. O autor 

completa afirmando que, nesta máquina, “ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são 

preponderantes  e  permitem  produzir  efeitos  de  supremacia”  (Ibidem,  p.  219).  O  castigo 

depende mais de quem cometeu o crime do que do executor da pena, pois não havendo pena 

não haveria necessidade de sanção. 

Os  antagonistas  realizam  a  dupla  tarefa  de  punir  e  recompensar.  Explicam que  a 

punição  é  necessária  para  corrigir  comportamentos  equivocados  dos  personagens,  mas 

também oferecem estímulos para que se recuperem. Isto fica bastante claro nas palavras de O

´Brien para Winston: “Não te preocupes, Winston; estás sob minha guarda. Há sete anos que 

te vigio. Agora chegou o grande momento. Eu te salvarei, eu te farei perfeito” (ORWELL, 

2007, p. 27 e p. 233) e na suposição deste de que a voz que lhe falava estas palavras era a  
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mesma voz de que ouvira dizer “tornaremos a nos encontrar onde não há treva”263 (Ibidem). 

Também há sete anos Winston via O´Brien como alguém com quem podia conversar264. Ele se 

sente acolhido e importante com a atenção que recebe do membro do Partido Interno, mesmo 

sendo torturado por ele: 

Nunca o estimara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas 
por ter parado a dor. Voltara a velha sensação de que no fundo não tinha 
importância que O´Brien fosse amigo ou inimigo. Era uma pessoa com quem 
se  podia  conversar.  Talvez  não  quisesse  ser  tão  estimado  quanto 
compreendido. O´Brien o torturava, levava-o à beira da loucura e, dentro em 
breve,  certamente  o mandaria  à morte.  Não fazia diferença.  Num sentido 
qualquer, que ia mais fundo que a amizade, eram íntimos; nalguma parte,  
embora  as  palavras  jamais  fossem ditas,  havia  um lugar  onde  poderiam 
encontrar-se e falar (Ibidem, p. 240). 

O isolamento dos protagonistas os deixa suscetíveis às investidas dos antagonistas. 

Mais do que isso,  a punição não é  percebida como um atentado pessoal,  mas como algo 

necessário  à  sociedade.  Não  há  nada  que  oponha  protagonistas  e  antagonistas  além  do 

comportamento desviante que acarreta a punição. 

– Dou-me a esta trabalheira contigo, Winston, porque vales a pena. Sabes 
perfeitamente  qual é o teu mal.  E sabes há muitos  anos,  embora lutasses 
contra o conhecimento. És mentalmente desequilibrado. Sofres de memória 
defeituosa.  És  incapaz  de  recordar  acontecimentos  reais  e  pensas  que  te 
lembras de outros, que nunca tiveram lugar. Felizmente, é curável. Não te 
curaste,  porque  preferiste  não  te  curar.  Não  te  dispuseste  a  fazer  um 
esforcinho.  Neste mesmo instante,  sei  que te agarras à tua doença,  sob a 
impressão de que é uma virtude (Ibidem, p. 234). 

O´Brien  declara  gostar  de  Winston,  embora  aponte  os  seus  erros  e  saiba  que  é 

necessário castigá-lo. Da mesma forma, Mond faz com Bernard, Helmholtz e o Selvagem, e 

Beatty com Montag. Em todos os casos a mão que pune é a mesma que afaga, o que evidencia 

o  mecanismo  de  punição-recompensa  mencionado  por  Foucault  e  Huxley.  A  primeira 

recompensa é a compreensão; a segunda, a  recuperação e reintegração à sociedade. Durante a 

tortura, O´Brien fitava Winston com curiosidade, sempre mantendo um ar de mestre que cuida 

de um aluno  peralta,  mas promissor (Ibidem, p.  236).  Mond e Beatty assumem o mesmo 

aspecto professoral, assim como demonstram interesse a respeito dos seus interlocutores. Os 

protagonistas  devem se  submeter  física  e  psicologicamente  aos  seus  algozes,  que  tentam 

controlar suas mentes e docilizar seus corpos. A tentativa só é bem sucedida em 1984. Em 

263 Winston havia sonhado com esta frase e imagina que ela tenha sido proferida por O´Brien, identificando-a 
sempre com ele. 

264 “Lembras-te de ter escrito no teu diário que não importava que eu fosse amigo ou inimigo, pois era ao menos 
uma pessoa que te compreendia e com quem se podia conversar? Tinhas razão. Gosto de conversar contigo. 
Tua mente me atrai. Parece-se com a minha, com a diferença de que és louco” (ORWELL, 2007, p. 246).
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Admirável  Mundo  Novo,  com  o  exílio  de  Bernard  e  Helmholtz,  nota-se  que  o 

recondicionamento não é importante nesta sociedade.  O desterro é, para Foucault (2003, p. 

273),  manifestação  da  ideia  de  que  entre  os  delinquentes,  existem  alguns  que  são 

irrecuperáveis  e  de  que  é  preciso,  de  uma  maneira  ou  de  outra,  eliminá-los.  Quanto  ao 

Selvagem, a civilização não surte os efeitos desejados e ele se suicida. Por sua vez, Montag 

foge para a floresta, o que evita sua execução pelo Sabujo.

A relação estabelecida entre  protagonistas  e antagonistas  é parte da forma como o 

poder  é  exercido.  O poder,  segundo Foucault  só circula  e  funciona  em cadeia.  Não está 

localizado nas mãos de ninguém, mesmo que assuma esta aparência.  Pelo contrário, é por 

meio da rede que pode ser percebido. Nas malhas do poder, os indivíduos estarão em posição 

de sujeição ou dominação, sofrendo suas ações ou exercendo-o. O poder não recai sobre os 

indivíduos, mas passa por eles. Esta relação será necessariamente desigual, já que “implica 

um em cima e um embaixo, uma diferença potencial” (FOUCAULT, 2003, p. 250). Para que 

o movimento de cima para baixo que esta diferença indica se realize, é necessário que haja 

uma capilaridade que permita a circulação do poder na rede. A forma do poder disciplinar é 

funcional e a hierarquia estabelecida com esta diferença potencial organiza relações, define 

papéis e distribuí poderes.  O exercício do poder em rede tem ainda outra consequência que 

permite a existência dos protagonistas nas obras distópicas: da mesma maneira que a rede das 

relações  de poder forma um tecido espesso que atravessa aparelhos  e  instituições  sem se 

localizar neles, os pontos de resistência perpassam “as  estratificações sociais e as unidades 

individuais” (FOUCAULT, 2006, p. 107). Isto significa que pode haver dissonância do poder 

estabelecido na rede até dentro dos micropoderes que o sustentam. 

Foucault  (2003,  p.  266)  discorda  do  caráter  ideológico  que,  para  Althusser,  os 

Aparelhos do Estado desempenham265. As instituições jurídicas que representam o poder não 

são o foco da pesquisa foucaultiana, mas as formas como ele se organiza via micropoderes. O 

exercício do poder é mais  complexo do que uma análise dos Aparelhos pode aparentar  a 

princípio. Porém, é neles que se tem a indicação de que um grupo ou indivíduo foi capaz de 

cristalizar e bloquear um campo de relações de poder, tornando-as imóveis pelo emprego de 

instrumentos  econômicos,  políticos  ou militares,  o  que  caracteriza,  segundo Foucault,  um 

265 Foucault (2003, p. 266) combate a noção de Aparelhos de Estado de Althusser pois ela, na sua opinião, não 
dá conta da imensidade de relações de poder exercidas entre os indivíduos nos diferentes aspectos de suas 
vidas e conforme os papéis sociais que desempenham a cada momento.  O poder dominante, que aparece 
representado no Estado, governo ou partido, é apenas externalidade do poder,  que para ser efetivamente 
conhecido deve ser analisado nas suas formas de sujeição, relações e estratégias, de onde decorre que que “é  
preciso estudar o poder colocando-se fora do Leviatã” (Ibidem, p. 186). 
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estado de  dominação.  “É lógico  que  em tal  estado as  práticas  de liberdade  não existem, 

existem apenas unilateralmente ou são extremamente restritas e limitadas” (Ibidem), daí o 

papel  opressivo que o Estado desempenha nas distopias.  O autor explica ainda que usa o 

termo poder para resumir a expressão  relações de poder, sem se referir necessariamente ao 

Estado, mas às relações humanas, quaisquer que sejam elas. Daí que as relações de poder são 

móveis, reversíveis e instáveis e podem ser encontradas em diferentes níveis e sob diferentes 

formas (Ibidem, p. 276) na medida em que os seus envolvidos interagem, submetem-se ou 

rebelam-se. A existência dos Aparelhos de Estado é apenas um sinal da assimetria do poder e 

não  sua  causa.  O  governo  só  é  possível  quando  o  Estado  conhece  suas  forças  e  busca 

aumentá-las constantemente, já que cada Estado se encontra em rivalidade permanente com 

outros  (Ibidem,  p.  307).  Por  isso  a  guerra  é  contínua  em  1984,  está  para  começar  em 

Fahrenheit 451 e permitiu o nascimento de uma nova ordem em Admirável Mundo Novo. 

Para  Foucault,  o  poder  se  expande  por  toda  a  sociedade,  assumindo  formas  mais 

próximas, mais regionais. Está investido em determinadas instituições, mas não circunscrito a 

elas, e infiltrado na vida cotidiana dos sujeitos, nas suas relações e mesmo no seu corpo. Tudo 

isto  caracteriza  o  micropoder.  O  exercício  do  poder  só  é  possível  se  os  sujeitos  forem 

minimamente livres. Se a sujeição for total, violenta e infinita, não haverá relações de poder. 

Mesmo  quando  estas  relações  são  absolutamente  desequilibradas  deve  haver  alguma 

liberdade. Daí advém a possibilidade de resistência intrínseca ao poder. Caso não houvesse 

ameaça de resistência, fuga, subterfúgios e estratégias de oposição, não haveria tais relações. 

Para o autor (Ibidem, p. 277).

Se há relações de poder em todo o campo social, é porque há liberdade por 
todo lado. Mas há efetivamente estados de dominação. Em inúmeros casos 
as  relações  de  poder  estão  de  tal  forma  fixadas  que  são  perpetuamente 
dessimétricas e que a margem de liberdade é extremamente limitada. 

Tanto  há certa  margem de exercício  de liberdade  nas  distopias,  que há rebeldia  e 

punição. O suicídio266 do Selvagem ilustra exatamente o que Foucault quer dizer. Quanto mais 

aberto é o jogo de dominações, mais atraente e fascinante ele se torna (Ibidem, p. 286). Por 

conta da noção de micropoder, o poder se torna eterno, como aparece nas distopias, por estar 

distribuído em toda a rede. Desse modo, nem a destruição de todos os Aparelhos de Estado 

faria desaparecer o sistema de poder, ou melhor,  os diferentes sistemas, que perpassam as 

sociedades. Para dar conta do nível micro do poder, Foucault realiza uma análise descendente, 

266 No caso do Selvagem, o suicídio é a decisão paradoxal de quem prefere deixar de existir a deixar de ser 
indivíduo.
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partindo do poder central, do Estado, mais exterior, para o poder instaurado nos patamares 

mais baixos e menos aparentes das relações sociais. A microfísica do poder de Foucault indica 

tanto uma mudança do nível de análise do poder quanto dos espaços em que tal poder pode 

ser percebido mais concretamente. Com a disciplina, nasce um poder maior do que o de todos 

os tiranos, justamente porque prescinde a tirania; está em toda parte. O filósofo Isaiah Berlin 

(1991, p. 24) se coloca na posição do poder e declara:

Como  conheço o  único  caminho  verdadeiro  até  a  solução  definitiva  dos 
problemas da sociedade, sei como conduzir  a caravana humana;  e já que 
você ignora o que sei, não lhe é permitido ter a liberdade de escolha, mesmo 
dentro  dos  limites  mais  estritos,  se  o  objetivo  deve  ser  alcançado.  Você 
afirma que uma determinada política poderá fazê-lo mais feliz, ou mais livre, 
ou  lhe  permitir  respirar;  mas  sei  que  você  está  enganado,  conheço  suas 
necessidades, as necessidades de todos os homens; e, se houver resistência 
baseada na ignorância ou na malevolência,  então ela  deve ser  vencida,  e 
centenas de milhares poderão perecer para tornar milhões felizes para todo o 
sempre.

Segundo este argumento, as alternativas ao poder e as possibilidades de rebelião são 

apenas  virtuais.  A  voz  do  poder  reverbera  pela  sociedade  e  lembra  a  todos  que  só  há 

felicidade no regime estabelecido. No caso das distopias, não há possibilidade de democracia 

e  nem  de  liberdade  de  escolha  simplesmente  porque  os  sujeitos  não  seriam  capazes  de 

reconhecer suas próprias necessidades de tão condicionados que estão. É a sociedade que as 

conhece e determina. Sendo social, é superior aos indivíduos, devendo ser respeitada. Com 

base neste argumento, a resistência será sistematicamente eliminada, desqualificada e acuada 

até ser vista como anormalidade, como loucura. Beatty fala disso quando explica que “todo 

homem é demente  quando pensa que pode enganar  o governo e a nós267” (BRADBURY, 

2007, p. 49) e que o hospício é o destino daqueles que insistem na sua demência. 

Mesmo assim,  Foucault  (2003, p.  249) entende que não há relações  de poder sem 

resistência.  A  resistência  não  pode  vir  de  fora  para  ser  real,  ela  é  interna  ao  poder, 

“compatriota” dele (Ibidem) e existirá onde o poder existe. Por isso, ela é como o poder, 

“múltipla e integrável a estratégias globais” (Ibidem). Foucault (Ibidem, p. 241) diz ainda que 

onde  existe  poder  existe  resistência.  A  resistência,  porém,  não  é  uma  substância,  não  é 

anterior ao poder que enfrenta, mas coextensiva e contemporânea a ele. Para se efetivar, é 

preciso que a resistência seja tão inventiva, móvel e produtiva quanto o próprio poder; que 

venha de baixo e que seja capaz de se distribuir estrategicamente em rede (Ibidem). Assim, é 

inerente a qualquer forma de poder uma força que lhe seja contrária. Se o poder é social e 

267 Beatty se refere aí à corporação dos bombeiros.
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historicamente  constituído  por  relações  distintas,  basta  modificar  estas  relações  ou  tornar 

intoleráveis  os efeitos do poder que as formas de resistência  se propagam para alterar  ou 

modificar o funcionamento do Aparelho de Estado (Ibidem, p.150). Para que isto aconteça é 

preciso que haja confrontamento, que a rede de informações seja forçada e um alvo designado 

(Ibidem, p.76). Na luta contra o poder, todos aqueles sobre quem o poder se exerce de forma 

abusiva  ou todos aqueles  que o reconhecem como intolerável  são rebeldes  em potencial, 

podendo agir contra ele por sua atividade ou passividade (Ibidem, p.77).

As  resistências  nas  distopias  serão  sempre  abafadas  para  que  o  sistema  funcione 

perfeitamente, ainda que estejam na sua constituição. O poder só existe em função de uma 

multiplicidade de focos de resistência que funcionam como seus adversários e que permitem 

confronto e conflito. As resistências, a espelho do poder, são distribuídas de modo irregular, 

havendo focos e pontos de acomodação (FOUCAULT, 2006, p. 103-105). No seio do poder 

são travadas  batalhas  e organizadas  estratégias  para sua manutenção.  O poder  não é algo 

estático,  embora  assuma  esta  aparência,  mas  permanece  em  constante  movimento.  Para 

manter-se como tal, sofistica suas técnicas, abafa divergências, estende-se sobre os corpos e, 

como  querem os  regimes  distópicos,  sobre  as  mentes  e  espíritos.  A  resistência  acontece 

porque as pessoas desejam o poder. Este é um dos argumentos que explicam o totalitarismo:

As  relações  entre  desejo,  poder  e  interesse  são  mais  complexas  do  que 
geralmente se acredita e não são necessariamente os que exercem o poder 
que têm interesse em exercê-lo,  os que têm interesse em exercê-lo não o 
exercem e o desejo de poder estabelece uma relação ainda mais  singular 
entre  o  poder  e  o  interesse.  Acontece  que  as  massas,  no  momento  do 
fascismo, desejam que alguns exerçam o poder, alguns que, no entanto, não 
se  confundem com elas,  visto  que  o  poder  se  exercerá  sobre  elas  e  em 
detrimento delas, até a morte, o sacrifício e o massacre delas; e, no entanto, 
elas desejam este poder, desejam que este poder seja exercido (Idem, 2003, 
p. 77).

 Foucault (Ibidem, p. 238) defende que um julgamento estético-moral do poder deve 

ser abandonado. Apenas olhando-o enquanto mecanismo, e não em termos de certo e errado, é 

possível compreender as distopias. Em essência, elas não são ruins. Correspondem apenas a 

um  arranjo  específico  da  sociedade  em  que  a  norma  é  suprema.  A  questão  é  que, 

considerando-se  os  sujeitos  –  e  não  apenas  células  –,  os  regimes  distópicos  serão,  por 

definição, opressivos. O poder é sempre o poder, confronto belicoso das forças (Ibidem, 2003, 

p. 175), relação contínua de dominação na qual “a repressão seria a prática, no interior desta 

pseudo-paz, de uma relação perpétua de força” (Ibidem, p. 175). O poder é onipresente não 

por ter  o privilégio da hegemonia e da unidade, mas porque se produz e reproduz a todo 
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instante em todos os pontos da sociedade e em todos os aspectos da vida social (Ibidem, p. 

102-103).  Está em todas as partes simplesmente porque vem de todas as partes.  Foucault 

(2006, p. 103) compõe sua descrição do poder até chegar à uma síntese: “O poder não é uma 

instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o 

nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada”. O Estado não 

é o ponto de partida para a análise foucaultiana de poder. De fato, muitas das relações de 

poder se dão fora dele. Nas distopias, contudo, o Estado aparece de forma bastante evidente 

exercendo seu papel coercitivo e regulador. Há, nos três Estados distópicos, um grande poder 

que se corporifica nos Aparelhos, mas que, sobretudo, depende da rede de micropoderes que 

se estende pelas sociedades para subsistir.

12.3 Morte e vida nos regimes distópicos

A  morte  não  é  o  objetivo  do  poder  disciplinar,  embora  eventualmente  possa  ser 

necessária.  Os  Estados  distópicos  zelam  pela  vida  das  suas  populações  como  forma  de 

assegurarem o seu poder, daí o emprego de técnicas de proximidade e controle (FOUCAULT, 

2006,  p.  100).  Efetivamente  é  apenas  sobre  a  vida  que  o  exercício  do  poder  é  possível. 

Foucault  (Ibidem,  p.  151)  afirma  que  a  morte  é  o  momento  que  escapa  ao  poder,  pois 

inviabiliza  qualquer  possibilidade  de  controle:  “ela  se  torna  o  ponto  mais  secreto  da 

existência, o mais privado”. É por isso que o suicídio pode ser considerado o pior dos crimes, 

pois é privado e pode alterar o equilíbrio da população (Ibidem). Estes argumentos explicam a 

sobrevivência  de Winston após seu recondicionamento,  o exílio  Bernard e Helmholtz  e  o 

potencial impacto do suicídio do Selvagem no Mundo Novo. A negativa de Mond em permitir 

que John seja exilado com seus companheiros,  prova que o seu corpo pertence ao Estado 

Mundial e deve ficar disponível para utilização como objeto de análise. O suicídio é a única 

forma de escapar desta intervenção. Para evitar que isto aconteça, os não-conformistas são 

punidos e recondicionados. Deve-se permitir, sempre que possível, a reintegração dos corpos 

à sociedade,  para que voltem à operar como células,  participando da economia do poder. 

Mesmo Montag só é ameaçado de morte pelo Sabujo depois que participa da morte-suicídio 

de Beatty. Antes disso ele recebe a oportunidade de se recuperar. Por não se esforçar, Montag 
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é considerado uma célula irrecuperável do corpo social, devendo ser eliminada para que não 

contamine as demais.

Em Huxley, tem-se que o controle sobre os sujeitos desde a sua concepção permite 

que sejam controláveis por toda vida.  Mas há algo de diferente nos três protagonistas:  O 

Selvagem nasce numa reserva, por isso fica fora do controle do Estado, Bernad é fisicamente 

diferente  dos  de  sua  classe  e  Helmholtz  mais  inteligente  do  que  deveria,  o  que  sugere 

distorções na forma como foram produzidos. Como castigo por seus desvios, são exilados. O 

poder disciplinar os mantém vivos, pois não é do seu interesse realizar esforços com suas 

mortes. Contudo, ir para qualquer uma das ilhas já representa uma forma de morte provocada 

pela exclusão da sociedade e anulação das células problemáticas. Ademais, as ilhas podem ser 

percebidas como extensões do panóptico. Os exilados têm liberdade, mas são vigiados pelo 

Estado Mundial, o que fica explícito quando Mond fala dos experimentos com os Alfa-mais. 

Procedimentos  violentos  apenas  colocariam  em  risco  a  estabilidade  do  Estado 

distópico, especialmente no caso de Admirável Mundo Novo em que felicidade e estabilidade 

são sinônimos268. Após ler 1984, Huxley (1957, p. 7) sugere que um retrato mais autêntico do 

futuro  não conteria  tanta  violência ou punição,  como aparece  em Orwell,  mas  a  punição 

branda que ele prevê. Sua crítica faz sentido do ponto de vista da disciplina, mas ignora que a 

Oceania e o Estado Mundial estão em momentos histórico-sociais diferentes e que o regime 

sem violência que ele propõe não é aplicável a 1984, onde se utiliza a força como forma de 

manter a ordem269. O Ingsoc dispõe da violência para punir os comportamentos desviantes 

como os de Winston, usando-os como exemplo  aos demais  e  ainda como escape para os 

impulsos violentos da população. 

Prazer e violência, porém, podem não ser tão antagônicos como parece. A violência 

não deixa de ser uma grande forma de prazer em 1984, como se a população vivesse sob uma 

hipnose sadomasoquista. Não há gozo maior que a dor para quem vive no regime do Grande 

Irmão, como evidenciado pelo frenesi orgástico que os Dois Minutos de Ódio, os filmes de 

guerra  ou a  execução pública  dos  soldados eurasianos provocam.  A violência  é substrato 

político,  provocando  adesão  ao  invés  de  revolta.  Não  há,  aliás,  espaço  para  o  não 

268 No Estado Mundial há um esforço sistemático em recompensar os indivíduos pelas menores coisas e anular a  
dor. O objetivo da vida é o bem estar de cada um. As células devem estar sempre bem para que o organismo 
funcione perfeitamente. Embora o foco de cada indivíduo seja o prazer e a diversão, todos deveriam pensar 
em termos coletivos,  não havia solidão ou privacidade,  desvios que poderiam ameaçar  a  integridade  da 
sociedade.

269 Deve-se lembrar que  Admirável Mundo Novo é um regime utópico do ponto de vista dos seus habitantes, 
enquanto  1984 é uma distopia explícita, como atesta a penúria em que vivem seus cidadãos, o estado de 
medo e a guerra constante. 
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conformismo em nenhuma da obras. A heterodoxia é o pior dos crimes. Ainda que produzam 

algum pensamento dissonante, os protagonistas não conseguem se livrar completamente do 

seu condicionamento e das contradições que ele implica. Bernard, por exemplo, oscila entre a 

não aceitação e o desejo de se enquadrar na sociedade,  coisa que ele sabe ser impossível 

mesmo com a fama trazida pelo Selvagem, pois ainda assim é discriminado por sua forma 

física.  Sua  motivação  é  absolutamente  pessoal,  quase  uma  birra  que  o  leva  a  agir  para 

contrariar o sistema.

Apenas o Selvagem está livre do condicionamento distópico. Seu comportamento não 

pode ser considerado desviante da norma, pois ele não a conhece. Mas a situação única de ter 

vivido  em uma Reserva e  de  ter  sido criado por  uma mãe civilizada  faz com que tenha 

características destes dois mundos e não seja compreendido em ambos. Por mais que seus atos 

sejam contrários ao regime, ele não pode ser punido, pois não cometeu desvio algum. Pelo 

contrário, o Selvagem é considerado exótico, recebe atenção dos homens, é desejado pelas 

mulheres e pode dispor de todas as benesses da civilização. O choque com a sua realidade e 

valores, faz com que ele se oponha àquela forma de vida, rejeite o consumo, o excesso de 

prazeres, a forma como a dor e a morte eram tratadas e a ausência de religião. A curiosidade 

que recai sobre ele o torna prisioneiro do Estado Mundial, daí o seu exílio voluntário no farol,  

a autoflagelação e, posteriormente, o suicídio. Antes de se matar, John agride e provoca dor 

em Lenina e nos outros civilizados, que imitam a autoflagelação numa orgia sadomasoquista 

liderada involuntariamente por ele, indicando novamente a relação ambígua entre dor e prazer 

nas distopias. 

Winston também acaba encontrando a morte no Ministério do Amor.  Não a morte 

física,  mas a morte  definitiva da sua subjetividade.  Sua trajetória  é exemplar,  pois vai da 

afirmação do Eu até sua aniquilação completa. Primeiro ele tenta recompor o mundo ao seu 

redor através das suas memórias, depois encontra em O´Brien e Júlia adeptos para a sua causa 

e chega a ter a ilusão, ainda que efêmera, de que o Partido pode ser destruído. Na sua jornada, 

descobre que, na verdade, O´Brien era o seu vigia e delator e que mesmo no único local onde 

julgava exercer livremente a sua subjetividade – no quarto do antiquário – era observado 

continuamente.  O laço  de  compreensão  que  Winston julga  ligá-lo  a  O´Brien  (ORWELL, 

2007, p. 27) mantém a relação entre ambos mesmo durante a tortura no Ministério do Amor, 

lugar onde não havia treva. O´Brien percebe os motivos do membro do Partido Externo e 

conduz sua reeducação. Não é uma questão pessoal, pois acima dela está a causa maior que é 

o Ingsoc, mas a tortura é pessoalizada pelo tipo de vigilância que O´Brien realiza: ela destaca 



248

Winston dos  demais,  traz  seus  desvios  para a  luz  e  o  redime através  da conversão,  num 

processo que não deixa de ser religioso. Winston vai da heresia ao amor ao Grande Irmão. 

Antes de ser pego pela Polícia do Pensamento, ele chega a imaginar que o lugar onde não 

havia treva era o futuro imaginário no qual o Partido não mais existiria (ORWELL, 2007, p. 

102). Tinha consciência de que seus atos eram irrevogáveis e que mais cedo ou mais tarde 

seria apanhado, como de fato acontece, revelando que o lugar sem treva não era uma fantasia 

do futuro, mas a realidade da prisão onde seria encarcerado e cuja luz devassaria seu corpo e 

mente. Como reflete ao conhecer O´Brien:

O que estava acontecendo era apenas o desenvolvimento de um processo 
iniciado muitos anos antes. O primeiro passo fora um pensamento secreto, 
involuntário,  o  segundo  fora  o  início  do  diário.  Passara  das  ideias  às 
palavras, e agora das palavras aos atos. O último passo era algo que teria 
lugar  no  Ministério  do  Amor.  Ele  o  aceitara.  O  fim  estava  contido  no 
começo.  Mas  era  assustador,  ou  mais  exatamente,  era  um prenúncio  de 
morte, como se estivesse menos vivo. Até mesmo falando com O’ Brien, um 
tiritar de frio se apossara do corpo de Winston, quando o significado das 
palavras calou em seu íntimo. Tivera a sensação de pisar na terra úmida de 
um túmulo, e não era consolo algum saber que o túmulo lá estava, à sua 
espera (Ibidem, p. 154). 

Cada uma das suas atividades, do diário ao engajamento à Fraternidade, passando pela 

relação com Júlia, precipitou-o na direção da Polícia do Pensamento e das celas eternamente 

iluminadas do Ministério, de onde não se podia fugir. A claridade e a presença das teletelas 

nas celas corporificam o panóptico. Até a punição e o recondicionamento se dão num local de 

vigilância total. O´Brien explica a Winston a importância deste processo e o motivo de mantê-

lo vivo:

Queres que diga por que foste trazido aqui? Para te curar! Para te salvar da 
loucura! Compreenderás, Winston, que ninguém, dos que trazemos a este 
lugar, sai de nossas mãos sem estar curado? Não estamos interessados nos 
estúpidos crimes que cometeste. O Partido não se interessa pelo ato físico; é 
com  os  pensamentos  que  nos  preocupamos.  Não  apenas  destruímos  os 
nossos inimigos; nós os modificamos (ORWELL, 2007, p. 241). 

O caráter didático da tortura implica em fazê-lo não só aceitar, mas amar o Ingsoc, 

introjetar  a  norma  e  não  apenas  cumpri-la  de  forma  racional  como  antes.  A  mera 

racionalidade torna o duplipensar falho, pois evidencia suas contradições.  O duplipensar é 

automático e instintivo: deve-se, não apenas pensar como o Partido, mas ser o Partido, agir 

como célula e parte do poder. 

Quando finalmente te renderes a nós, deverá ser por tua livre e espontânea 
vontade. Não destruímos o herege porque nos resista; enquanto nos resiste, 
nunca  o  destruímos.  Convertemo-lo,  capturamos-lhe  a  mente,  damos-lhe 
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nova forma. Nele queimamos todo o mal  e toda a alucinação; trazemo-lo 
para o nosso lado, não em aparência, mas genuinamente, de corpo e alma 
[…] Compreende isso antecipadamente. Havemos de te esmagar até o ponto 
de onde não se volta […] Tudo estará morto dentro de ti. Nunca mais serás 
capaz de amor, amizade, ou alegria de viver, riso, curiosidade, coragem, ou 
integridade. Serás oco.  Havemos de te espremer,  te deixar vazio, e então 
saberemos como te preencher (ORWELL, 2007, p. 243-244). 

Executar  Winston não  resolveria  o  problema  do pensamento  dissonante,  mas  pelo 

contrário,  evidenciaria  as  fragilidades  de  um  modelo  que  se  propõe  totalizante.  Daí  o 

investimento realizado para recondicionar o personagem. Ele teria mais valor vivo, de volta 

ao corpo social  e amando o Grande Irmão do que morto. Ademais, Winston serve, ao ser 

torturado, como uma espécie de laboratório do Ingsoc no qual ele prova seu poder e seus 

métodos. Apenas com a conversão completa do ideocriminoso, evidencia-se seu domínio total 

sobre mentes e corpos. O grande horror provocado por 1984 vai além da guerra e da violência 

generalizante. Do ódio ao amor incondicional ao grande Irmão; da paixão por Júlia à total 

indiferença. Winston morre, quando sua individualidade deixa de existir e nasce em seu lugar 

um partidário  ortodoxo  fervoroso,  que  se  emociona  ao  ver  o  grande  irmão  na  teletela  e 

acredita piamente em suas palavras.

No início da obra o maior temor de Winston é ser pulverizado, não se lembrar e nem 

ser lembrado. A morte física não o amedronta, mas sim a morte dos seus ideais, a angústia de 

saber  que  seus  pensamentos  não  serão  ouvidos  no  presente  ou  no  futuro.  Ao  tomar 

consciência disto ele tenta usar o seu tempo para deixar alguma marca, escrevendo o diário ou 

buscando outros não ortodoxos. O livro de Goldstein o consola pela sensação de lucidez – ele 

não é o único que pensa de forma heterodoxa –, pelo pertencimento a um grupo e pela ideia 

de perenidade. O livro permanecerá ainda que ele morra, seu ideal continuará vivo, mesmo 

que subterrâneo. Mas, a memória e a existência são justamente o que o Partido retira dele. 

Seus ideais são esvaziados e sobra o corpo inerte. O medo de Winston se concretiza e, agora 

morto,  ele  não poderá  deixar  nenhum rastro da sua vida  ou dos  seus  ideais.  A partir  do 

momento em que alguém é levado pela Polícia do Pensamento, esta pessoa deixa de existir, 

nunca  existiu,  aliás.  É  completamente  apagada  pela  prática  sistemática  do  duplipensar. 

Quando não reeduca, o Ingsoc vaporiza os heterodoxos, fazendo-os desaparecer sem deixar 

quaisquer rastros. Não há túmulos ou vestígios, nada que ateste a existência de quem quer que 

seja. Porém, a pulverização será sempre a última alternativa. Vale mais reconduzir o sujeito à 

sociedade e mantê-lo vivo, ainda que não necessariamente produtivo, como vemos com a 
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deterioração física do personagem. Despersonalizados o poder e os sujeitos, não há lugar para 

mártires de qualquer espécie. Orwell utiliza O´Brien para explicar o seu ponto de vista:

A primeira  coisa que deves entender é que neste  lugar  não há martírios. 
Leste a história das perseguições religiosas na Idade Média, quando havia a 
Inquisição. Foi um fracasso. Tinha por intuito erradicar a heresia, e por fim 
só consegui perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, surgiam 
milhares de outros […] Os homens morriam por se recusarem a abandonar 
as suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória pertencia à vítima e 
a vergonha ao inquisidor que a queimava. Mais tarde, no século vinte, houve 
os  chamados  totalitários.  Os  nazistas  alemães  e  os  comunistas  russos. 
Imaginavam ter aprendido com os erros do passado; sabiam, aos menos, que 
era preciso não fazer mártires. Antes de exporem suas vítimas ao julgamento 
público,  procuravam destruir-lhes  deliberadamente  a  dignidade.  Abatiam-
nos pela tortura e a solidão, até se transformarem em desprezíveis réprobos, 
confessando  o  que  lhes  fosse  posto  na  boca,  cobrindo-se  de  infâmia, 
acusando-se e abrigando-se atrás dos outros, choramingando misericórdia. E 
no entanto, apenas alguns anos mais tarde, a mesma coisa acontecia de novo. 
Os  mortos  se  haviam transformado  em mártires,  e  fora  esquecida  a  sua 
degradação […] Nós não cometemos erros desse gênero. Todas as confissões 
feitas aqui são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. E, acima de tudo,  
não  permitimos  que  os  mortos  se  levantem contra  nós.  Deves  deixar  de 
pensar que a posteridade te vindicará, Winston. A posteridade jamais ouvirá 
falar de ti. Serás totalmente eliminado da história (ORWELL, 2007, p. 241-
242). 

Evidencia-se  aí  o  pensamento  foucaultiano  e  a  transição  para  as  sociedades 

disciplinares. É necessário, declara O´Brien, eliminar o indivíduo e colocar em seu lugar a 

estrutura duradora do poder. Não basta arrancar uma confissão vazia de alguém, mas incutir 

um ideal, uma forma de saber específico. Os mortos não se levantarão contra o Ingsoc, pois 

não há mortos, mas apenas células vivas, sempre renovadas pela substituição. Winston prevê 

as punições que poderá sofrer,  mas acredita  que seria  capaz de passar  por elas,  já que o 

Partido não conseguiria atingir seus sentimentos:

Não sabia o que acontecia dentro do Ministério do Amor, mas era possível 
adivinhar:  torturas,  drogas,  delicados  instrumentos  que  registravam  as 
reações nervosas do paciente, e o desgaste gradual pela falta de sono, pela 
solidão, pelo interrogatório persistente. Pelo menos, seria impossível ocultar 
fatos. Podiam ser encontrados pela pergunta e arrancados pela tortura. Mas 
se  o  objetivo  era  não  tanto  continuar  vivo  como continuar  humano,  que 
diferença  poderia  fazer,  no  fim?   […]  Podiam  desnudar,  nos  mínimos 
detalhes,  tudo  quanto  houvesse  feito,  dito  ou  pensado;  mas  o  âmago  do 
coração,  cujo  funcionamento  é  um  mistério  para  o  próprio  indivíduo, 
continuava inexpugnável (ORWELL, 2007, p. 161). 

Embora  tudo o que imagine  se mostre  verdadeiro,  ele  não poderia  avinhar  que se 

tratava de meios e não de fins. O objetivo real de todo o trabalho realizado no Ministério do 

Amor era reintegrar os indivíduos. Tanto que as punições mais leves consistiam em trabalhos 
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forçados.  O saber  acumulado  pelo  Estado sobre os  ideocriminosos  se converte  em poder 

durante a punição. É conhecer o medo que Winston tem de ratos que permite que ele seja 

ameaçado com esses animais. Desde o antiquário os ratos o amedrontam. Seu uso na tortura 

final  é  plenamente  explicável  quando  se  sabe  que,  durante  todo  o  tempo  dos  encontros, 

conhecimentos sobre Winston e Júlia foram acumulados pela teletela oculta. O´Brien explica 

a Winston que a pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo (ORWELL, 2007, p. 

271), daí a necessidade de se estabelecer um controle constante. A situação extrema a que o 

personagem é levado está diretamente relacionada à capacidade do sistema de identificá-lo. 

Algo  semelhante  acontece  com  Montag  e  o  Sabujo.  O  cão  mecânico,  que  praticamente 

inexiste no início da obra, vai ganhando espaço paulatinamente. Este espaço se amplia junto 

com o medo que Montag tem dele.

A perplexidade e a dificuldade de Winston em entender o Partido aparecem desde o 

início, quando ele questiona: “compreendo como: não compreendo POR QUÊ” (ORWELL, 

2007, p. 80). O personagem julgava conhecer os métodos do Ingsoc – embora só o fizesse em 

parte – mas não entedia as suas razões. Posteriormente, O´Brien esclarece que o motivo do 

poder era o próprio poder. Segundo O´Brien a reintegração consistia de três etapas: “aprender, 

compreender  e  aceitar”  (Ibidem,  p.  249):  aprender  sobre  o  Partido,  compreender  seu 

funcionamento e aceitá-lo. O´Brien insiste com Winston, para saber se ele compreende aquilo 

que dizia, compreensão viabilizada pelo duplipensar.  Winston pensa no Livro de Goldstein: 

“Refletiu que ainda não aprendera o segredo final. Compreendia como; ainda não entendia 

por  que.  O  Capítulo  I,  como  o  III,  não  lhe  dissera  nada  que  já  não  soubesse;  apenas 

sistematizara o conhecimento que já possuía” (Ibidem, p. 209). 

Ao ser revelado que o livro fora produzido pelo Partido, cria-se a dúvida se de fato há 

um segredo a  ser  revelado  ou se a  leitura  seria  sempre  interrompida  pelo  Ingsoc  após a 

sistematização do conhecimento, que corresponde à aprendizagem mencionada por O´Brien. 

No livro, Winston encontra apenas a história do Ingsoc e suas ações, mas não os motivos. O 

poder em si aparece como única razão para o regime de Oceania. Conduzido por O´Brien, o 

leitor, assim como Winston, é capaz de compreender racionalmente o como e o por quê que 

movem o Partido.  Mas o poder  pelo poder  parece um motivo  sórdido, cabível  apenas  no 

universo distópico. À medida em que o seu corpo se deteriora pelo tempo de confinamento, o 

membro do Partido Externo é levado para níveis mais  profundos do Ministério do Amor, 

como se entrasse nas entranhas do Ingsoc. Sua tentativa de manter o coração intacto é vã 

diante das torturas físicas e psicológicas a que é submetido. Embora tente resistir, Winston 
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confessa  crimes  que  não  cometeu,  como  atos  terroristas  e  o  assassinato  da  esposa.  Não 

importa mais a verdade, como afirma O´Brien, mas a verdade do Partido. 

A  realidade  “está  dentro  da  cabeça”  (ORWELL,  2007,  p.  253),  não  precisa  se 

configurar como factualidade, sendo manipulável. Diante da impossibilidade de mudar isso, 

apenas sobreviver importa. Os ideais nobres de Winston se esfacelam por causa da dor. Não 

lhe resta nem o espaço do crânio270, refúgio da sua liberdade. A dor é a única verdade que 

encontra,  o  que  confirma  as  palavras  de  O´Brien:  “o  progresso  em nosso  mundo  será  o 

progresso no sentido de maior dor” (Ibidem, p. 255). Da dor nasce a devoção ao Ingsoc, o 

ufanismo cego e a capacidade de modificar o real conforme os desejos do Partido. O´Brien 

diz ainda que “o verdadeiro poder, o poder pelo qual temos de lutar dia e noite, não é o poder 

sobre as coisas, mas sobre os homens” (Ibidem, p.254). Este poder faz Winston finalmente 

aceitar  que dois mais  dois não são quatro,  mas cinco ou três,  ou qualquer  outro número, 

conforme o Partido queira, não restando nenhuma de suas crenças. A dor e o medo o fazem 

duvidar da própria lógica matemática. Apenas quando abandona o empirismo, suas vivências 

e  ideias  é  que  Winston  pode  aceitar  o  Ingsoc.  A  recuperação  é  lenta  e  dolorosa,  mas 

necessária. Culpa dele mesmo estar ali, pois não controlara a sua mente e não se condicionara 

a duplipensar. Somente durante a tortura, é recondicionado e passa a pensar como o Partido. 

Ele é, de fato, o único dos protagonistas distópicos que se converte:

Capitulara;  não  havia  dúvida.  Na  realidade,  percebia  agora  que  estivera 
pronto a capitular muito antes de tomar essa decisão. Desde o momento em 
que  se  encontrara  no  Ministério  do  Amor  –  e  mesmo  durante  aqueles 
minutos  em que ele  e  Júlia  haviam esperado,  inermes,  as  ordens da voz 
férrea da teletela – percebera a frivolidade, a inutilidade da sua tentativa de 
levantar-se contra o poder  do Partido [...]  Não podia mais  lutar  contra  o 
Partido. Além disso, o Partido tinha razão. Devia ter: como poderia enganar-
se o cérebro imortal coletivo? (Ibidem, p. 264). 

Como previsto e como ele mesmo sabia que iria acontecer, capitula. Winston morre 

exatamente no momento em que seus ideais e promessas são deixados para trás. Converte-se 

ao Partido quando abandona Júlia, oferecendo-a em seu lugar para a tortura com os ratos da 

sala 101. Antes disso, com o corpo em frangalhos,  mas ainda raciocinando,  ele consegue 

mantê-la consigo na fantasia da Terra Dourada. Júlia, por ser a coisa mais preciosa que ele 

270 “Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos. Ali também, em letras minúsculas porém nítidas,  
liam-se  as  mesmas  frases;  do  outro  lado  a  cabeça  do  Grande  Irmão.  Até  do  dinheiro  aqueles  olhos  o  
perseguiam [...] Adormecido ou desperto, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na 
cama – não havia fuga. Nada pertencia ao sujeito com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do 
crânio” (ORWELL, 2007, p. 28).
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possuía, é a única que pode ser sacrificada na tortura final271. Desfeito o pacto com ela e a 

promessa de que se manteriam íntegros por seu ideal, Winston morre. Tomado pela dor, ele 

não  consegue  preservar  o  seu  espírito  e  se  torna  oco,  passível  de  ser  preenchido  pelos 

princípios  do Partido.  No momento  em que oferta Júlia,  ele  começa a seguir  a lógica do 

Ingsoc, desumaniza-se e age apenas orientado por seu instinto de sobrevivência. A dor assume 

daí em diante um caráter fundamental na sua vida, que até então tivera como refrigério a 

memória carinhosa da mãe e os encontros com Júlia. Da dor ele renasce, pronto para viver na 

sociedade oceânica:

Assim,  exatamente  nove meses  depois de ser  preso no bairro dos proles, 
Winston renasce para a vida em sociedade. É novamente o mês de abril e,  
mesmo tendo decorrido apenas um ano, a transformação que se desenvolveu 
na consciência do protagonista pode ser vista em relação apenas simbólica 
com a beleza da estação das flores. Ao encontrar-se novamente com Júlia, o 
diálogo não ultrapassa os limites da mútua confissão: “– Eu te traí – disse ela 
sem rodeios. – Eu te traí - disse ele também (Ibidem, p. 279). 

Pela conversa, apreende-se que Júlia passa pelo mesmo processo. Falam serenos e sem 

ressentimentos. A traição fora necessária. Winston é reduzido a um fantasma do que era e o 

encontramos no final do livro sentado no mesmo Café Castanheira onde havia encontrado os 

detratores do Partido, única prova das mentiras do Ingsoc. Agora ele mesmo estava rendido. 

Bebia Gim Vitória e olhava as teletelas, parado em frente a uma partida de xadrez inacabada. 

A partida não acabaria  nunca, já que ele fora vencido. Restava apenas amar cegamente o 

Grande Irmão, ser feliz nos braços do Partido e adorar tudo que viesse dele. A bela fantasia da 

Terra  Dourada  fora  substituída  pela  lembrança  dos  corredores  brancos  do  Ministério  do 

Amor, local da sua epifania.

Winston,  imerso  num  sonho  bem-aventurado,  não  reparou  quando  lhe 
encheram  o  copo.  Já  não  corria  nem  dava  vivas.  Estava  de  volta  ao 
Ministério  do  Amor,  tudo  perdoado,  a  alma  branca  de  neve.  Estava  na 
tribuna  dos  réus,  confessando  tudo,  implicando  todos.  Ia  andando  pelo 
corredor  de  ladrilhos  brancos,  com  a  impressão  de  andar  ao  sol, 
acompanhado por um guarda armado. Por fim penetrava-lhe o crânio a bala 
tão esperada (ORWELL, 2007, p. 284). 

O Ingsoc apresenta um novo ideal de ser humano, com corpos dóceis e obedientes à 

norma. Isto é o que quer também o Estado Mundial e o governo de Fahrenheit 451. Trata-se 

de uniformizar os pensamentos e criar uma realidade única. Apresentada apenas uma forma 

de  verdade não há alternativas  além do repouso na ortodoxia.  Nas três  obras,  durante  as 

271 Ao ver O´Brien aproximar a gaiola com os ratos Winston implora: “Faze isso com Júlia! Faze isso com Júlia! 
Comigo não! Júlia! Não importa o que faças a ela. Arranca-lhe a cara, desnuda-lhe os olhos. Não comigo! 
Com Júlia! Comigo não!” (Ibidem,  p. 273).
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punições,  os  algozes  se  empenham  em  doutrinar  os  protagonistas,  explicando-lhes  a 

precariedade  dos  seus  ideais  e  do  seu  desejo  de  mudança.  Não  há,  como  fica  evidente, 

necessidade alguma de mudança, considerando-se que o poder está assegurado. De fato, é um 

impulso na direção da utopia que move os governos nas distopias literárias, seu objetivo será 

invariavelmente a unidade, a permanência e a perfeição, daí o condicionamento, a norma e a 

punição: 

As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça. A 
nossa funda-se no ódio. Em nosso mundo não haverá outras emoções além 
do medo, fúria, triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo mais, tudo. Já 
estamos liquidando os hábitos de pensamento que sobreviveram de antes da 
Revolução [...] Quando formos onipotentes, não teremos mais necessidade 
de ciência. Não haverá mais distinção entre a beleza e a feiura. Não haverá 
curiosidade,  nem  fruição  do  processo  da  vida.  Todos  os  prazeres 
concorrentes  serão  destruídos.  Mas  sempre...  não  te  esqueças,  Winston... 
haverá a embriaguez do poder, constantemente crescendo e constantemente 
se tornando mais sutil. Sempre a todo momento, haverá o gozo da vitória, a 
sensação de pisar um inimigo inerme (ORWELL, 2007, p. 255). 

Não é o caso de abordar o poder pelo lado interno, perguntando “o que tem o poder e o 

que pretende, ou o que procura aquele que tem o poder” (FOUCAULT, 2003, p. 182). Não 

adianta, e isso se aplica diretamente ao estudo das distopias, questionar porque alguns querem 

dominar, o que procuram e quais suas estratégias. O que importa é como funciona a sujeição 

dos corpos, dos gestos e dos comportamentos que este mesmo poder proporciona. Não faz 

sentido compreender  “por que”, mas sim “como” o poder é exercido272, pois o centro do 

poder é um local vazio,  ocupado virtualmente por indivíduos ou grupos durante um certo 

tempo. O poder, como finalidade em si mesmo, é móvel e circulante. Nas três obras, o futuro 

corresponde  a  uma  extensão  ou  melhoria  do  presente  e  depende  da  ampliação  e  da 

sofisticação das  tecnologias  do poder  e da supressão das  subjetividades.  Como lembra  O

´Brien “o verdadeiro poder, o poder pelo qual temos de lutar dia e noite, não é o poder sobre 

as coisas, mas sobre os homens” (ORWELL, 2007, p. 254-255). 

A mera obediência não basta: “O poder reside em infligir dor e humilhação. O poder 

está em se despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se entender” 

(Ibidem). Ainda na teorização sobre o poder que aparece em 1984, O´Brien explica que “é-

nos intolerável que exista no mundo um pensamento errôneo, por mais secreto e inerme que 

272 “Ao invés de perguntar como o soberano aparece no topo, tentar saber como foram constituídos, pouco a 
pouco, progressivamente, realmente e materialmente os súditos, a partir da multiplicidade dos corpos, das 
forças, das energias, das matérias, dos desejos, dos pensamentos, etc. Captar a instância material da sujeição  
enquanto  constituição  dos  sujeitos,  precisamente  o  contrário  do  que  Hobbes  quis  fazer  no  Leviatã” 
(FOUCAULT, 2003, p. 182-183).
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seja.  Nem  mesmo  no  instante  da  morte  podemos  admitir  um  desvio”  (Ibidem,  p.  243). 

Winston  não  podia  incorrer  em  qualquer  pensamento  não  ortodoxo  assim  como  John, 

Helmholtz,  Bernard e Montag. A este último, por exemplo,  não foi facultado o direito de 

manter sua pequena biblioteca, por mais oculta que ela fosse. O segredo não deveria jamais 

existir.  Nas sociedades  panópticas,  absolutamente tudo tem de ser declarado,  o que inclui 

desejos,  pensamentos  e  mesmo  temores.  O  pensamento  autônomo  é  uma  ameaça  a  ser 

continuamente  combatida.  A  imagem de  Winston  debilitado  representa  a  impossibilidade 

desta forma de pensamento: “Estás apodrecendo. Estás caindo aos pedaços. Que és tu? Um 

saco de lixo. Agora volta-te e olha-te de novo no espelho. Vês aquela coisa te olhando? É o 

último homem. Se és humano, a humanidade é aquilo” (ORWELL, 2007, p. 260). 

A humanidade  do personagem é  reduzida  a  frangalhos.  Talvez  por  isso  Bradbury 

ofereça a Montag a fuga para a floresta. Ao escolher a liberdade, o bombeiro perde a esposa, 

sua casa é incendiada e até as suas roupas são deixadas pelo caminho para escapar do Sabujo. 

Destituído de tudo aquilo que poderia representar humanidade e civilização ele pode ter a 

autonomia que tanto deseja na floresta. Ele é o único dos protagonistas que encontra, ainda 

que parcialmente aquilo que busca.  Mas nenhum dos três  alcança completamente os seus 

anseios.  A  liberdade  é  a  utopia  destes  personagens  e  a  distopia  aparece  na  forma  da 

obliteração  do  ego273,  como  sugere  Orwell  (Ibidem,  p.  189),  do  controle  e  da  punição. 

Bradbury (2007, p. 76) também tenta esclarecer sobre o poder estabelecido e os motivos da 

sua manutenção.  No seu argumento  é  a  formação  da massa  e  a  eliminação de quaisquer 

diferenças que permitirá ao poder se manter. Os livros foram proibidos, mas, antes mesmo 

que isto acontecesse,  as pessoas pararam de comprá-los. Os pensamentos individuais e as 

minorias  perturbadoras  tornaram-se  paulatinamente  incômodas.  Sob  o  argumento  de  que 

quanto mais mercados houver, menos se controla a controvérsia, restaria apenas um único 

mercado e um único pensamento. Contudo, isto não acontece à força, pela coerção contínua, 

mas espontaneamente: 

A  coisa  não  veio  do  governo.  Não  houve  nenhum  decreto,  nenhuma 
declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não! A tecnologia, a 
exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças 
a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz, você pode ler 
os quadrinhos,  as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais 
(Ibidem). 

273 “Na Oceania a filosofia dominante é o Ingsoc, na Eurásia o Neobolchevismo e na Lestásia é conhecida por 
uma palavra chinesa traduzida por Adoração da Morte, mas que significa Obliteração do Ego” (ORWELL,  
2007, p. 189). Orwell não se aprofunda neste conceito, mas pode-se entender “obliteração do ego”, como 
anulação, destruição ou morte do ego.
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Beatty faz o relato acima. Mais adiante, explica que para evitar que os homens fossem 

politicamente infelizes, não poderiam ser apresentados a eles dois lados de uma questão para 

resolver. As pessoas não deveriam se preocupar com nada, nem com a guerra, nem com a 

avidez do governo por impostos, mas apenas em ser felizes (Ibidem, p. 79). Os elementos 

dissonantes, os que não conseguissem a felicidade, desapareceriam aos poucos. Este é o caso 

de Clarisse, que repentinamente some. Em dado momento, Beatty revela que ela está morta, 

explicando que este era o melhor destino para ela, uma moça anti-social, que acabaria sendo 

infeliz por insistir em saber o por quê das coisas (Ibidem). O desejo de ser livre, de pensar e 

agir  por si são parte da demência de Montag.  Sua  curiosidade é considerada um erro por 

Beatty, embora lhe pareça natural. Para sanar esta curiosidade, cada bombeiro poderia ficar 

com alguns  livros  por  um dia  para  conhecê-los;  caso  não os  queimasse  neste  prazo,  ele 

mesmo  seria  queimado  (BRADBURY,  2007,  p.  81).  Qualquer  tipo  estorvo,  aliás,  seria 

queimado, daí que Montag seria também eliminado desta forma: “de modo limpo, rápido, 

seguro; nada de restos que apodreçam mais tarde. Antibiótico, estético, prático” (Ibidem, p. 

141). Também em nome da limpeza e da eficiência do processo, o Sabujo é colocado para 

persegui-lo  (Ibidem,  p.  146).  O  bombeiro  escapa,  mesmo  assim  encontram  um  “novo 

Montag” (Ibidem, p. 178), uma vítima qualquer para sacrificar e mostrar a todos a punição 

exemplar  que aguarda os  rebeldes.  Quando ele  é  morto,  as tevês  anunciam que “a busca 

terminou, Montag está morto; foi reparado um crime contra a sociedade” (Ibidem, p. 179) e é 

esta noção de “crime contra a sociedade” que motiva as punições nas distopias.

O  pensamento  dissonante  e  que  merece  ser  vigiado  pertence  ao  outro.  Todas  as 

energias do poder distópico vão se concentrar em identificar o inimigo e separá-lo da massa. 

O  isolamento  tem  a  intenção  de  alertar  para  a  existência  de  um  inimigo  público  a  ser 

combatido  e  exemplificar  as  punições  que  ele  pode sofrer.  Para que  isto  seja  possível,  é 

necessário desumanizar o inimigo. Winston passa por este processo antes de ser recuperado 

pelo  Partido,  como  também  acontece  com  os  soldados  eurasianos,  com  Bernard,  ao  ser 

incriminado, e com Montag, quando se torna foragido. Desumanizado, o sujeito deixa de ser 

um membro da sociedade e vira o outro, o inimigo público. Os regimes totalitários encontram 

no outro a encarnação de tudo o que é contrário e reforçam o seu status ao combatê-lo. 

Para Adorno e Horkheimer (2006, p. 154) a demonização do outro corresponde a uma 

falsa projeção. Os autores tratam desta questão ao analisarem o anti-semitismo, que afirmam 

ser o oposto da mimese genuína, a imitação da natureza que o mito proporciona. Explica-se: a 

mimese “transpõe o interior prestes a saltar para o exterior e caracteriza o mais familiar como 
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algo de hostil” (Ibidem). Trata-se de um recalque que, segundo os autores, é típico do império 

da técnica no qual os indivíduos “que não se satisfazem nem econômica nem sexualmente, 

têm um ódio sem fim; não admitem nenhum relaxamento, porque não conhecem nenhuma 

satisfação” (Ibidem, p. 142). Este parece ser o caso dos habitantes de Oceania. O recalque 

aparece também em Fahrenheit 451, com a imersão de Mildred no prazer dos medicamentos, 

da família e do entretenimento histérico e no Mundo Novo com o do sexo compulsivo e a 

soma-relaxação, prazeres que parecem não satisfazer completamente e por isso são buscados 

sem cessar. 

O outro provoca estranheza e incômodo porque, na verdade, representa as fissuras que 

ameaçam o poder instituído. Representa também os medos mais íntimos do indivíduo que, 

ignorante disso, enxerga-o como algo absolutamente exterior, que provoca estranhamento. O 

soldado  eurasiano  é  o  outro  dos  habitantes  de  Oceania;  Goldstein  é  o  outro  do  Grande 

Irmão274. Tudo nesta figura é forjado para imitar de forma grotesca o líder do Ingsoc: a cara 

grande de  judeu,  os  balidos  de  ovelha  e  os  gestos.  Goldstein  é  absolutamente  mimético. 

Adorno e  Horkheimer  (2006,  p.  154-155)  concordam com o  fato  de  que  a  alteridade,  o 

estranho, enfim, o outro, torna-se aquilo que, sendo a um só tempo o mais exterior e mais 

íntimo, não permite que o ego delirante se reconheça. Nos regimes totalitários, a figura do 

líder  assume  o  papel  catalisador,  permitindo  a  identificação  coletiva.  Todos  não  apenas 

adoram o líder, como se confundem com ele. É nesta figura, encarnação da própria sociedade, 

que eles se satisfazem e realizam suas ambições. Nela projetam seus egos, o que reforça a 

homogeneidade entre os indivíduos. 

Todos os corpos se concentram naquele corpo maior, seja o Grande Irmão ou o Ford. 

Este  é  um  dos  motivos  que  tornam  a  família,  as  memórias  individuais  e  a  solidão 

dispensáveis.  A busca  pela  diferença,  por  ser  o  outro,  faz  com que Winston,  Helmholtz, 

Bernard, o Selvagem e Montag sejam considerados insanos. A rebelião é insana não só por 

seus  propósitos,  mas  também  porque  os  rebeldes  são  solitários;  dificilmente  encontrarão 

concordância em qualquer parte. O afeto entre Winston e Júlia, John e Lenina, a amizade 

entre os protagonistas de  Admirável Mundo Novo e o encontro de Montag com Clarisse e 

depois com Faber e os homens da floresta, justamente por sua raridade, indicam a importância 

das relações entre os indivíduos. O´Brien reclama que Winston prefere ser lunático por não 

querer  se submeter,  que não consegue enxergar  a soberania do Partido  (ORWELL,  2007, 

274 Toma-se este paralelismo de Adorno e Horkheimer (2006, p. 152-153) que afirmam ser o judeu é o outro do 
alemão.
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p.237). O preço disto é sua sanidade. Preço, aliás, que todos pagam. Os protagonistas são 

considerados loucos por representarem a diferença e o desajuste. São excluídos, deixam de 

circular socialmente e sua palavra é anulada275. O louco é apenas portador de outra espécie de 

verdade, de um saber que não se identifica com o poder, mas que, por constituir ameaça, deve 

ser punido. O´Brien, Mond e Beatty não discordam de seus oponentes; apenas explicam que a 

sua forma de saber não é válida naquele momento histórico. A heterodoxia implica em formas 

diferentes de saber. Cabe ao poder combatê-las, propondo um modo único de pensar. 

275 Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: “pode ocorrer  
que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo 
testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato […]”  (FOUCAULT, 1996, p. 10-11). 
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13 UTOPIA DO CORPO X DISTOPIA DO PRAZER

As distopias literárias abordam o sexo como uma síntese dos regimes que descrevem. 

O Estado estende seus braços sobre todos os aspectos da vida cotidiana, sobre o trabalho, as 

relações e os corpos. Contudo, para que seja exercido, mascara-se sua operação nos níveis 

mais íntimos da sociedade, como é o caso da sexualidade. O corpo é, de fato, instância última 

e primeira do poder distópico. Última porque o poder central o reivindica como seu domínio e 

primeira porque ele é ponto de partida deste mesmo poder, tornado material somente através 

dos sujeitos e dos seus corpos. Do conjunto dos corpos, as populações nascem, crescem ou 

diminuem; é da sua saúde que depende a saúde do corpo social. Foucault (2006) argumenta 

que os discursos sobre a sexualidade, assim como as tecnologias de controle e classificação 

relacionados a ele,  constituem dispositivos do biopoder que coloca o corpo sob cálculo e 

observação. O sexo foi, nas sociedades ocidentais, normatizado e normalizado para que os 

Estados pudessem controlar os indivíduos, o que acontece de duas formas: regulamentando-se 

as práticas reprodutivas e classificando-se o sexo por meio destas práticas. Assim, ele servirá 

ou não para a reprodução, o que garante estabilidade populacional, sendo considerada toda 

atividade sexual fora dos padrões estabelecidos imoral ou patológica. Em adição, limitam-se 

os indivíduos tolhendo o caráter lúdico do sexo e, com isso, as possibilidades de escape do 

poder central. Tais argumentos valem para as sociedades que calam sobre o tema ou para as 

permissivas. 

Em 1984, o sexo, fora do casamento e longe da função reprodutiva é explicitamente 

proibido,  assim como mencioná-lo.  Isto  não impede que Winston pense em sexo, que se 

encontre furtivamente com prostitutas e mesmo que tenha uma amante, Júlia, sua parceira não 

apenas na cama, mas também no desejo de escaparem do poder opressor e de se rebelarem, 

ainda que na intimidade e no segredo da alcova. Em Fahrenheit 451, Montag e Mildred não 

têm filhos e parecem absolutamente assexuados. Simplesmente, não são apontados quaisquer 

motivos para fazerem sexo. A relação com a esposa é de comodismo e depois de conhecer 

Clarisse  de  desconforto.  A moça  não é  sua  amante,  na  verdade nenhum desejo corpóreo 

aparece nesta obra. A regulação do sexo mostra que o corpo deve ser preservado de doenças, 

que não se pode desperdiçar energias com paixões malsãs e, sobretudo, que os indivíduos não 

devem ser programados por genes defeituosos, permanecendo na “pureza nobre de uma saúde 

perfeita” (SFEZ, 2000, p. 64). Em Admirável Mundo Novo a situação se inverte: não é o sexo 
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que é combatido, mas sua ausência. Nesta sociedade ele não desempenha nenhuma função 

reprodutiva, já que os sujeitos são clonados e gerados em úteros artificiais276, é meramente 

elemento  de  entretenimento  e  de  congregação  social.  Não  é  tratado  como  tabu,  não  há 

relacionamentos estáveis e todos de uma determinada classe são estimulados a relacionar-se 

com seus iguais277. Fixar-se por muito tempo em um único parceiro ou abster-se de sexo são 

consideradas práticas desviantes, imorais e, por isso, altamente condenáveis. 

Há uma dicotomia fundamental nas distopias. Busca-se em cada uma delas a utopia do 

corpo,  seu  controle  e  a  saúde  perfeita278 (SFEZ,  1996).  O  organismo  é  tratado  como 

instrumento, objeto útil a funções biológicas e sociais que permitem controle, durabilidade e 

reprodução. Por outro lado, o indivíduo não pode dispor de si para o prazer. Seja na realização 

do ato sexual ou na abstinência, seu corpo não lhe pertence, pois faz parte do Ser Maior. Nisto 

consiste a distopia do prazer, que é absolutamente regulado. O Estado e as formas de poder 

que  aparecem  nestas  obras  devem  ser  desmontadas,  analisadas  nas  suas  técnicas 

infinitesimais,  fenômenos  e  orientações.  Foucault  (2003)  percebe  o  poder  como sendo 

composto destas partes, o que ao invés de fragmentá-lo, amplia a sua força. Para que tal poder 

seja exercido são criados saberes279 nas menores instâncias da vida. O sexo ganha importância 

porque o poder disciplinar está nos corpos e a disciplina tem como efeito adestrá-los e regular 

as populações.  A disciplina  está vinculada também ao desejo de empregá-los como força 

produtiva, tornar os sujeitos aptos para o trabalho, convertê-los em objetos dóceis e ao mesmo 

tempo fortes para o exercício de suas atividades. 

Funda-se uma anatomia política do corpo humano, pois o controle está relacionado ao 

conhecimento técnico  e à construção de um poder-saber que orienta  os discursos sobre o 

corpo280 e  sobre  o  sexo.  Passa-se  do  direito  de  morte  para  o  poder  sobre  a  vida e  suas 

276 Os sujeitos são produzidos em série com o emprego de técnicas de engenharia genética. Não há reprodução 
no sentido tradicional  e,  sob este ponto de vista,  o sexo seria  desnecessário,  ainda que desempenhe um 
importante papel social. Os óvulos são fertilizados in vitro e os fetos gestados em úteros artificiais, frascos ou 
garrafinhas, como também são chamados.

277 O livro trata apenas de relações heterossexuais, embora mencione o homossexualismo como comportamento 
sexual  desviante,  comum  no  passado  por  causa  da  repressão.  Em  1984 também  há  referência  ao 
homossexualismo como um dos desvios de conduta anteriores à Revolução. Mais abrangentemente, pode-se 
dizer que em todas as distopias estudadas as relações são exclusivamente heterossexuais. 

278 O termo aparece no capítulo final de Assim falou Zaratustra de Nietzsche e se aplicaria ao homem novo que, 
liberto do dilaceramento vida/morte constitutivo da existência, atingiria a imortalidade e, por conta disto, não 
precisaria mais de Deus, da moral e da metafísica. “Na realidade, esse 'super-homem' – pois é preciso chamá-
lo pelo nome – estaria isento de defeitos como de aflições” (SFEZ, 2000, p. 22).

279 “O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi possível constituir um saber sobre o corpo, foi através 
de um conjunto de disciplinas militares e escolares. É a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um 
saber fisiológico, orgânico” (FOUCAULT, 2003, p. 148-149).

280 Para que o controle da população seja exercido há um desenvolvimento maior das estatísticas e dos saberes 
médicos. Tais saberes permitem que se controle e averígue o corpo nas suas minúcias, fluídos, sangue, fezes,  
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dinâmicas. Daí que atua sobre conjuntos, sobre grupos, sobre os processos orgânicos, o que 

inclui fecundidade, nascidos vivos, saúde da população, mortandade, tempo de vida, e mesmo 

sobre a taxa de suicídios,  uma vez que a vida não pertence unicamente aos sujeitos, mas 

vincula-se aos interesses  estratégicos  do poder.  Não há o Estado Mundial,  o Ingsoc ou o 

presidencialismo de Fahrenheit 451 sem as populações que os sustentam, que servem de força 

de trabalho e que se reproduzem em função dos seus desejos, planos e necessidades.

O corpo pode ser melhorado e manipulado. Ele é foco de um poder laico, que não 

apenas é incapaz de responder a questão do ser e de sua existência, mas que também necessita 

do físico, destituído de alma para exercer seu domínio.  O organismo humano não é visto 

como morada provisória de uma alma imortal,  mas como sua origem. Existe-se porque o 

corpo existe, daí o pavor de deixá-lo envelhecer, perecer e morrer. Só há a vida e o mundo dos 

vivos, devendo o corpo durar o máximo possível, quiçá ser imortal281. Esta é a nova utopia. 

Em adição, o corpo sem defeitos e duradouro permite que a força produtiva seja melhor e útil  

por mais tempo. Na utopia do biopoder,  que é necessariamente tecnológica, os corpos são 

vistos como artefatos, o que objetiva não mais o real e a natureza, mas uma sobrenatureza 

(SFEZ, 2000, p. 104); daí que o homem será restaurado na sua perfeição por sua própria mão 

industriosa (Ibidem, p. 179). 

Como  desdobramento,  o  indivíduo  deixa  de  ser  relevante,  suplantado  pelo  corpo 

social. A morte importa apenas por significar a extinção de corpos condicionados, pois cada 

novo ser representa um investimento de recursos. Para os habitantes do Mundo Novo, o todo 

supera  as  partes  e  cabe  às  crianças,  novos  corpinhos,  substituírem  os  velhos  assim  que 

atingirem idade produtiva. Tudo é muito natural e, embora a vida seja longa, saudável e cheia 

de prazeres, o fim não deve ser lamentado. Em Fahrenheit 451 a morte é tratada também com 

certo desdém. Embora em 1984 não se fale da morte natural, mas apenas da vaporização ou 

dos fuzilamentos, é evidente que, além do Grande Irmão, ninguém é imortal. O indivíduo dá 

lugar ao grupo e, nas sociedades distópicas, todos são convertidos em números, clones, corpos 

que se pode repor e melhorar, sendo sua existência temporária e contingencial. O terror que o 

Selvagem, Winston e Montag têm da morte e da doença não deve existir. Ao avisar a John 

menstruação,  ejaculação  e  nos  indicativos  externos  da  saúde  de  uma  população  e  do  seu  potencial 
reprodutivo. Busca-se com o auxílio da medicina um corpo purificado, que possibilite a existência de uma 
sociedade limpa e sadia (FOUCAULT, 2003, p. 271). Nasce com o biopoder a utopia da saúde perfeita. 
Viver longamente e de forma saudável se torna um imperativo.

281 Por detrás da noção de saúde perfeita e da imortalidade há, segundo Sfez (2000, p. 32), certo milenarismo: na  
Nova Jerusalém, no Reino de Deus, todos são imortais, aliás, a noção mesma de imortalidade se desfaz, já  
que o conceito de vida, conforme o concebemos, é profundamente alterado. O fato é que a saúde perfeita e a 
própria imortalidade são temas típicos das utopias, onde vive-se muito, bem e, se possível, para sempre.
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que a morte de Linda é inevitável, a enfermeira do hospital onde ela estava internada282 se 

surpreende  com o  seu  desespero.  O que  haveria  de  lamentar,  sendo  o  fim corriqueiro  e 

sabendo-se que o corpo social sobreviverá? Para ela, Linda era mais uma, o leito vinte; para o 

Selvagem, era sua mãe, alguém insubstituível. 

Embora atue sobre a população,  o biopoder não é exercido em massa.  Trata-se de 

aplicar a cada indivíduo uma coerção sem folga e infinitesimal sobre seus gestos, movimentos 

e o que houver de menor e de mais específico nas suas ações (FOUCAULT, 2004, p. 117). 

Foucault denomina a disciplina como a anatomia política do detalhe (Ibidem, p.119), daí sua 

preocupação não só com as minúcias do corpo, mas com a organização rigorosa do tempo e 

do espaço.  No bom emprego  do organismo disciplinado  nada deve  ficar  ocioso  ou inútil 

(Ibidem,  p.  128).  A  disciplina  organiza  os  diversos  fragmentos  para  formar  um  tempo 

composto, assim, é possível majorar forças pela combinação calculada dos corpos individuais 

e utilizar desde suas forças específicas até multiplicidades mais complexas. Mede-se o tempo 

nas distopias e cobra-se pontualidade dos personagens e sistemas. Foster se impacienta com a 

demora de Lenina e com a falta de pontualidade do Foguete Vermelho (HUXLEY, 1981, p. 

87) e Bernard teme o seu atraso na reunião comunal. Montag também evita chegar atrasado ao 

trabalho.  Em 1984 a teletela desperta os empregados dos escritórios pontualmente às sete e 

quinze,  poucos  minutos  depois  começa  a  educação  física  (ORWELL,  2007,  p.  33)  e 

posteriormente as atividades coletivas. 

O corpo é reflexo da sociedade. Quanto mais consolidado o biopoder, mais saudável e 

longa será a vida dos sujeitos. Em Admirável Mundo Novo, a forma bela e esguia de Lenina, a 

perfeição e o brilhantismo intelectual de Helmholtz,  contrastam com a pequena estatura e as 

estranhas  proporções  de Bernard.  Winston,  com sua  figura  franzina  e  debilitada  reflete  a 

sociedade que o oprime, enquanto a robustez de Montag é a expressão do fogo que consome 

os livros. As imperfeições físicas que tanto incomodam Bernard são culpa de um relaxamento, 

ou erro nas tecnologias que o constituíram. Em Montag, a cor da tez, a força, o brilho no 

olhar,  a  fuligem  sobre  a  pele,  tudo  indica  que  é  bombeiro283.  É  atlético  e  seu  corpo 

condicionado  permite  que  o  trabalho  seja  exercido  com destreza,  como indicam as  mãos 

282 O hospital era um retiro que oferecia aos moribundos “todo o conforto moderno” (HUXLEY, 1981, p. 243). 
“–  Tentamos  –  explicou  a  enfermeira  que  recebera  o  Selvagem  à  porta  –  criar  aqui  uma  atmosfera 
completamente agradável, qualquer coisa de intermédio entre um hotel de primeira classe e um palácio de  
cinema perceptível”.

283 Os bombeiros eram “homens cujo rosto era bronzeado por mil fogos reais e dez mil fogos imaginários, cujo  
trabalho corava suas faces e deixava seus olhos febris” (BRADBURY, 2007 p. 48), faces cor de óxido de 
zinco (Ibidem, p. 60).



263

hábeis  que  acendem isqueiros  instintivamente284.  O corpo  de  Winston  foi  destruído  pelas 

condições duras de vida. Aparenta mais idade do que realmente tem por conta das rugas no 

seu  rosto,  que,  além disso,  é  arranhado e  machucado  por  sabão barato  e  lâminas  velhas 

(ORWELL, 2007 p. 5-6). As pernas estão cheias de varizes e ele é magro, moldado por uma 

dieta  à  base  de  tabaco,  pão  escuro  e  gim  sintético285.  Sua  fragilidade  reflete  ainda  o 

sedentarismo do trabalho,  em detrimento  dos  exercícios  que o Partido exige.  Passa horas 

sentado num cubículo, realiza apenas a ginástica obrigatória, move o corpo durante os Cinco 

Minutos de Ódio ou participa raramente de atividades e esportes comunais. Seus contrapontos 

são a silhueta esguia de Júlia, de vinte e sete anos, cintura fina e gestos atléticos, e o corpo 

forte e grande de O´Brien, que além do biotipo e da posição superior parece, aos olhos de 

Winston, bem mais inteligente e sagaz que seus pares. Do mesmo modo, pode-se dizer que o 

oposto de Montag é Clarisse. O sorriso feroz ostentado pelo bombeiro e por “todos os homens 

chamuscados e repelidos pelas chamas” (BRADBURY, 2007, p. 15) contrasta com o rosto 

curioso, delicado e branco como leite da moça (Ibidem, p. 17).

O controle populacional é questão intrínseca ao sexo. O problema dos nascimentos e 

infância  aparece recorrentemente nas obras utópicas e distópicas.  Em ambas são as novas 

gerações,  ou  antes,  a  quantidade  e  qualidade  dos  novos  seres,  importantes  para  o  poder. 

Montag se assusta ao perceber que “há gente de mais” no mundo: “somos bilhões e isso é 

excessivo. Ninguém conhece ninguém” (BRADBURY, 2007 p. 29). Em  Admirável Mundo 

Novo também comenta-se a superpopulação quando Mond deixa claro que antes da Era Ford 

havia bilhões de pessoas. Em ambos os casos, uma perspectiva malthusiana coloca o controle 

populacional como essencial para a sobrevivência das sociedades e para a sua estabilidade286. 

O totalitarismo,  que incide sobre os corpos, age desde antes do nascimento;  controla-se a 

reprodução com o propósito de estabelecer a quantidade ideal de pessoas. Para formar o bom 

organismo, a concepção deve ser perfeita, normal e saudável. A anatomia e o sexo dos pais 

são normalizados e orientados para que as crianças nasçam dentro dos padrões físicos que a 

sociedade exige. Trata-se de garantir a sobrevivência do Ser Maior. É por isso que a esposa de 

284 Por  conta  disso,  Montag  deve  reeducar  seu  corpo  quando  passa  a  se  questionar  sobre  a  profissão. 
Curiosamente,  as  mesmas  mãos  hábeis  em  acender  isqueiros  ou  atirar  livros  à  fogueira,  também  se 
mostraram capazes de roubá-los e escondê-los.

285 Winston segundo a sua descrição: “Tenho trinta e nove anos. Tenho uma esposa de que não posso me livrar.  
Tenho varizes. E cinco dentes postiços” (ORWELL, p. 116).

286 Esta relação entre estabilidade e controle de natalidade aparece desde More e se evidencia nas utopias do 
século XIX como as de Prudhon, Saint-Simon e Fourrier, nas quais casamento, família e hereditariedade são 
controlados.  Na  ausência  de  tecnologias  de  controle  de  natalidade,  a  abstenção  do  sexo aparecia  como 
medida  exclusiva  para  resolver  o  problema  do  desequilíbrio  populacional,  tanto  que  para  Proudohn  a 
fidelidade conjugal é uma medida de justiça e o adultério é alta traição contra a sociedade.
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Winston  insiste  em ter  filhos  ou  que  a  Sra.  Bowles  justifica  a  necessidade  de  ser  mãe. 

Relaciona-se a instituição familiar à salvação da sociedade, já que passam por ela a saúde das 

crianças e o controle de natalidade (FOUCAULT, 2006, p. 160). 

Filhos  são  uma  desgraça  (BRADBURY,  2007,  p.  122),  mas  necessários.  1984 

radicaliza a lógica de organização da procriação. Sabe-se que a abstinência sexual é desejada. 

Há uma ideia geral de que a reprodução humana pode ser melhorada e que logo o sexo será 

desnecessário,  embora  o  Estado  não  tenha  resolvido  ainda  este  problema.  Todos  os 

casamentos  eram autorizados  pelo Partido e  o propósito  dos casais  deveria  ser  de a  total 

diligência e o dever. Caso houvesse o menor indício de afetividade ou desejo sexual, a união 

seria negada. Winston fora casado por apenas quinze meses. Há nove ou dez anos, nos seus 

cálculos,  havia  se  separado de  Katharine  por  não  conseguirem ter  filhos287.  Segundo sua 

descrição, ela era imbecil e reproduzia fielmente as palavras do Ingsoc. Ele deixa claro que, 

não fosse o sexo, não conseguiria ter vivido com a mulher. Porém ela não compartilhava do 

seu gosto:

Assim que a tocava, a esposa parecia se encolher e enrijecer. Abraçá-la era o 
mesmo que cingir uma marionete. E o estranho era que, mesmo quando ela o 
apertava contra o seu corpo, ele tinha a impressão de que o repelia com todas 
as suas forças. Era a rigidez dos seus músculos que dava aquela impressão. 
Deixava-se ficar de olhos fechados, sem resistir, nem cooperar, apenas se 
submetendo. Embaraçava extraordinariamente, e tornava-se horrível depois 
de  algum  tempo.  Entretanto,  ele  suportaria  viver  com  ela,  se  pudessem 
combinar manter o celibato. Mas foi a própria Katharine que recusou esse 
arranjo.  Disse  que  deviam gerar  um filho,  se  possível.  De  modo  que  o 
exercício continuou a ter lugar uma vez por semana, regularmente, sempre 
que não fosse impossível. Ela chegava a lembrá-lo pela manhã, como uma 
tarefa que devia ser feita à noite e não podia ser esquecida. Por sorte, não 
houve filho, e por fim ela concordou em suspender as experiências, pouco 
depois, separaram-se (ORWELL, 2007, p. 68).

Em Fahrenheit 451 o problema não é a prática sexual em si, mas as relações humanas, 

em  especial  a  relação  homem-mulher,  expressa  pelo  silêncio  incômodo  entre  Montag  e 

Mildred e o frescor das conversas dele com Clarisse. Ainda que praticamente não haja contato 

físico com a jovem, Montag se vê desnudado por ela, que parece conhecê-lo mais do que ele a 

si mesmo.  No Mundo Novo, apenas nas reservas dos selvagens havia reprodução vivípara, 

casamento e família (HUXLEY, 1981, p. 131-132). Na visita a uma dessas reservas, Lenina se 

espanta  ao ver  uma  mãe amamentando seu filhinho.  Linda lamenta  ter  tido um bebê e  a 

animalidade desta situação. Não aceitava que John a chamasse de mãe, mesmo assim justifica 

os laços afetivos que desenvolve com ele por  filho ser sua única companhia na reserva. Ela 
287 O divórcio era proibido, mas a separação era incentivada caso não houvesse filhos (ORWELL, 2007, p. 68).
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não  compreendia  como  havia  engravidado  mesmo  seguindo  o  treinamento  malthusiano 

(Ibidem, p. 150) e achava uma loucura que na reserva não houvesse tal treinamento. Julgava 

também insanos o matrimônio e a monogamia. Considerando-se um certo padrão de saúde 

físico-mental, a família não é apenas desviante, mas suja:

O lar era tão sujo psíquica quanto fisicamente. Psiquicamente, era uma toca 
de coelho, um monturo, fervente de atritos da vida apertada e amontoada, 
enfumaçado  pelas  emoções.  Que  intimidades  sufocantes,  que  relações 
perigosas,  insanas,  obscenas entre os membros do grupo familiar! A mãe 
criava seus filhos (seus filhos...) como maníaca, parecia uma gata em cima 
dos  filhotes,  mas  uma  gata  que  pudesse  falar,  que  pudesse  dizer:  “Meu 
filhinho, meu filhinho”, muitas e muitas vezes. “Meu filhinho e, oh! Oh! Em 
meus seios as mãozinhas, a fome e esse indizível prazer doloroso. Até que ao 
final meu filhinho adormece (HUXLEY, 1981, p. 61)

Segundo  Mustafá  Mond,  a  família  seria  a  origem  de  toda  loucura  e  perversão 

existentes no período anterior à Era Ford, por isso havia sido abolida.  Era ainda fonte de 

desequilíbrio e doenças:

Mãe, monogamia, romance [...] Não admira que esses pobres pré-modernos 
fossem  loucos,  perversos  e  miseráveis.  Seu  mundo  não  lhes  permitia 
sanidade mental, a virtude e a felicidade. Com as mães e as amantes, com as 
proibições que não estavam condicionados a obedecer, com as tentações e os 
remorsos solitários, com todas as doenças e a infindável dor que os isolava,  
com a incerteza e a pobreza – estavam condenados aos sentimentos fortes. E 
presa  dos  sentimentos  fortes  (e  fortes  principalmente  na  solidão,  no 
desesperador isolamento individual), como poderia ser estável? (Ibidem, p. 
65).

 A monogamia é  considerada egoísta  e desnecessária.  Fanny recrimina Lenina  por 

passar  algum tempo  saindo apenas  com Foster288.  Não havia  quaisquer  motivos  para  que 

quisesse  manter  poucos  parceiros,  pois  era  uma  moça  popular  (Ibidem,  p.  83).  Bernard 

julgava que Lenina era tratada por seus colegas como uma posta de carne, “e o pior é que ela 

mesma se considera carne” (Ibidem,  p.  78).  Ele  a desejava,  embora  se sentisse preterido. 

Mesmo assim, quando ela aceita um encontro, Bernard teria preferido que a noite dos dois não 

tivesse  terminado em sexo;  queria  experimentar  o  efeito  da contenção  dos  seus  impulsos 

(Ibidem, p. 122), o que ela considera um absurdo. Diante da insistência dele em saber o que é 

paixão Lenina  lembra  que “quando o indivíduo sente,  a  comunidade  vacila”  (Ibidem).  O 

impulso reprimido é visto como nocivo enquanto o bem-estar da saciação dos desejos é bem-

288 A este respeito, Fanny alerta: “realmente acho que você deve ter cuidado. É uma prática bem condenável sair 
assim com um só homem repetidamente.  Aos quarenta ou trinta e cinco, não seria tão mau” (HUXLEY, 
1981, p. 64). 
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vindo289. Para Bernard sentir algo novo era amadurecer; tornar-se adulto exigia algo mais do 

que a cópula, do que “ir para a cama como recém nascidos” (Ibidem).

 Para que todos sejam preservados das emoções (Ibidem, p. 67-68), a distância entre 

desejo e saciedade não deve existir. “O impulso reprimido explode e transborda em torrentes 

de sentimento, paixão, quase loucura: depende da força da corrente, da altura e da resistência 

do dique” (Ibidem). É a violência do rio que encontramos no Selvagem. John tinha ciúmes da 

mãe e não compreendia que a promiscuidade era civilizada, por isso odiava todos os homens 

que  a  visitavam290.  Ressentia-se  ainda  por  sua  amada  na  juventude  ter  se  casado.  Linda 

considerava tudo uma bobagem; em países civilizados um rapaz não precisava de tanto para 

ter uma moça. O amor de John por Lenina era espiritual; ele se envergonhava por desejar a 

jovem. Ela, por sua vez, sentia-se frustrada por não ter ido para cama com ele e por perceber 

que o Selvagem a evitava. Os dois são incompatíveis: ela não compreende o amor que os 

arrebata e ele contém seu desejo. O Selvagem não se julga digno dela, admira sua beleza, mas 

acha a sua promiscuidade nociva e degradante. Cada vez que Lenina se oferece ele se retraí;  

ele quer se casar, enquanto ela, mesmo sofrendo, cumpre o seu papel social entregando-se a 

outros homens. 

O  desejo  reprimido  de  ambos  explode  em duas  cenas  de  violência.  Na  primeira, 

Lenina se despe e beija John, que a agride pelo comportamento lascivo. Depois, quando ela o 

encontra no farol, o Selvagem se atira sobre a moça e põe-se a chicoteá-la. Em vão, ela tenta 

fugir  diante  de  uma  plateia  sedenta  por  violência.  Ao invés  de  sentirem-se  repelidas,  as 

pessoas são atraídas pela dor e bradam: “tortura, luxúria, tortura” (Ibidem, p. 319-310). A 

sociedade do Mundo Novo, com sua assepsia e pseudo-racionalidade, entrega-se a uma orgia 

sadomasoquista291. Frustrado com a promiscuidade de Lenina, John a espanca e espanca a si 

mesmo. Todos o seguem, batendo-se uns nos outros em busca da consumação do prazer, da 

fusão. A perversão aí não é a abstinência do sexo, mas o orgasmo coletivo ampliado pela dor. 

289 Isso acontece desde a concepção: se o embrião tem fome, ele é alimentado por sangue artificial; se o bebê 
chora, imediatamente é acudido por uma enfermeira com a mamadeira de secreção externa (HUXLEY, 1981, 
p. 67-68). 

290 Amava  a  mãe e  o  ciúmes  que  sentia,  assim como seu  desejo  de  exclusividade  sobre  ela,  poderiam se 
enquadrar perfeitamente na categoria freudiana – como lembra Mustafá – do Édipo. Certa vez, atacara Popé,  
amante de Linda, ao vê-los nus na cama (Ibidem, p. 165). 

291 “Atraídos pela fascinação do horror e da dor e impelidos interiormente pelo hábito, pelo desejo de comunhão, 
que seu condicionamento implantara tão profundamente, começam a imitar os gestos do Selvagem, batendo 
uns nos outros enquanto o Selvagem vergastava sua própria carne rebelde, ou aquela encarnação roliça da 
torpeza, que se torcia nas urzes a seus pés. – Morra, morra, morra... – O selvagem continuou a gritar. De 
repente  alguém  começou  a  cantar  'Orgia-bugia'  e,  num momento,  todos  pegaram o  refrão  e,  cantando, 
começaram a dançar. 'Orgia-bugia', girando e girando, batendo uns nos outros em compassos de seis-oito. 
'Orgia-bugia'” (Ibidem, p. 309-310).
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Envergonhado  por  seus  atos,  o  Selvagem  se  mata.  Ele  não  pôde  suportar  a  culpa,  sua 

suscetibilidade  ao prazer  e  à civilização.  A dor que nunca se fez sentir  no Mundo Novo 

provoca  uma  nova  intensidade  de  sentimentos,  um  novo  prazer.  Sade  na  sua  crítica  ao 

iluminismo aparece aí completamente: não há prazer mais libertino que o da dor. 

Discursos  de  verdade  sobre  o  sexo  são  instaurados  e  circulam.  Verdades 

institucionalizadas norteiam suas práticas e os prazeres que dele decorrem em cada episteme 

(FOUCAULT, 2003 p. 158). A verdade sobre o sexo não é meramente a do gozo, mas a da 

ciência  que explica,  qualifica e  hierarquiza suas práticas  (Ibidem,  p.  227).  A redução das 

práticas sexuais, sua denominação e a criação de normas e modelos que as conduzam seria o 

que Foucault  (Ibidem, p. 232) denomina de miséria  sexual.  O  poder penetra  e controla  o 

prazer cotidiano, provocando efeitos de recusa, bloqueio e desqualificação, mas também de 

incitação. Para isso, os enunciados, expressões e palavras sobre o sexo são controlados. As 

distopias são bastante ricas em exemplos desta forma de policiamento. Em 1984 nem o termo 

sexo é abertamente utilizado. A esposa de Winston refere-se ao ato com duas expressões. 

Uma é “fazer um filho” e a outra é “nosso dever ante ao partido” (ORWELL, 2007, p. 68). O 

controle dos vocábulos associados ao sexo aparece também em Admirável Mundo Novo, só 

que pelo tabu em torno dos termos relacionados à concepção vivípara. As palavras relativas à 

família, em especial pai e mãe, são consideradas obscenas. 

Ao  encontrar  Thomas  e  revelar-lhe  que  John  é  seu  filho,  Linda  provoca 

constrangimento e gargalhadas. Ela fala dos horrores de ser mãe e usa esta palavra obscena 

diante de todos. Ao chamá-lo de pai, John provoca risos. Pai não era tão indecente como mãe,  

pois  não  estava  diretamente  associada  à  repugnância  de  uma  gestação,  era  simplesmente 

grosseiro, uma inconveniência mais escatológica que pornográfica (HUXLEY, 1981, p. 189). 

Na visita ao Centro de Incubação e Condicionamento, os estudantes coram ao escuterem a 

palavra “pais”, pois eles “ainda não tinham aprendido a delimitar a distinção significativa, 

mas muitas vezes ligeira, entre a obscenidade e a ciência pura” (Ibidem, p. 46). Mais adiante 

Mond tenta explicar como era viver em família: 

– Procurem compreender o que significava ter uma mãe vivípara. 
De  novo essa  palavra  obscena,  mas  dessa  vez  nenhum deles  pensou em 
sorrir. 
– Procurem imaginar o que significava viver com a família. 
Procuraram; mas é evidente que sem o menor sucesso [...]
Lar, lar – alguns quartos exíguos e sufocantes, habitados por um homem, 
uma mulher periodicamente grávida, um bando de meninos e meninas de 
todas  as  idades.  Sem  ar,  sem  espaço;  uma  prisão  sem  condições  de 
esterilidade; escuridão, doença, mau cheiro.
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(A evocação feita  pelo Dirigente  era  tão viva que um dos rapazes,  mais 
sensível que os outros, ficou pálido com a simples descrição e estava a ponto 
de ter náuseas) (Ibidem, p. 59-60).

Em contrapartida,  o termo orgia é absolutamente recorrente. Seu uso é comum, pois 

representa  a  entrega  ao  Ser  Maior  nos  Rituais  de  Solidariedade292.  A  fusão  dos  corpos 

destituídos de egos e de paixões representa a sociedade ideal, na qual todos dependem entre 

si. A sensação provocada pelo sexo coletivo é de ordem, calma e benevolência. Ao término 

dos rituais ficam o êxtase e o encantamento, “mas sem conteúdo de agitação ou excitação – 

porque estar excitado ainda é estar insatisfeito” (Ibidem). Seu objetivo não é a luxúria, mas a 

integração  num transe, numa epifania provocada pelo sexo e pelo Soma. Todos são um e, 

neste contexto, a orgia faz parte de um discurso sexual positivo. A família não tem espaço em 

tal  ordem por  suas  relações  endógenas,  egoístas  e  dolorosas.  Sendo um grupo dentro  da 

sociedade, impede a fusão de todos. No campo dos desejos, sua existência gera uma série de 

interdições e supressão de prazeres. É uma instituição que provoca nojo e asco. A família não 

é ainda considerada obscena em  1984. Winston fala da sua com carinho293, não é local da 

doença ou do desvio, mas do amor incondicional:

A  lembrança  de  sua  mãe  magoava-lhe  o  coração  porque  ela  morrera 
amando-o,  numa  época  em  que  ele  era  criança  e  egoísta  demais  para 
corresponder-lhe  e  porque,  de  certo  modo  que  ele  não  recordava,  ela  se 
sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele via que 
tais coisas não mais podiam acontecer. Hoje o que havia era medo, ódio, dor, 
porém nenhuma dignidade de emoção (ORWELL, 2007, p. 32).

 Winston recorda ainda de um velho que, embora ligeiramente bêbado, sofria de uma 

dor genuína e insuportável. Dor tamanha que o álcool não seria capaz de aplacar, algo “que 

não tinha perdão nem remédio, acabara de suceder” (Ibidem, p. 33), pareceu-lhe que “morrera 

no bombardeio alguém que o velho amava, uma netinha talvez” (Ibidem). A família será, na 

memória  de  Winston,  sempre  fonte  de afeto.  Montag  também a associa  a  algo  bom.  Ao 

lembrar da luminosidade da face de Clarisse ele a compara com um momento terno que teve 

com sua mãe:

292 No ritual descrito, a taça do amor com o Soma passa de mão em mão e cada participante ao sorver um gole  
repete  a  frase:  “Eu  bebo  pelo  meu  aniquilamento”  (HUXLEY,  1981,  p.  108).  As  luzes  do  Orfeão 
Comunitário  Fordson,  onde  acontece,  tornam-se  mais  escuras  e  avermelhadas  à  medida  que  o  ritual 
prossegue, até ficarem numa “obscuridade fetal cor de sangue” (Ibidem, p. 113), momento em que todos se 
dividem nos divãs dispostos em círculo na sala.

293 Sua mãe era “alta, imponente, meio calada, de movimentos vagarosos e magnífico cabelo claro”. Do pai 
lembrava-se vagamente, “era moreno e magro, vestia sempre roupas escuras, bem postas”, sapatos de solas  
finas e usava óculos. Ambos exemplares de um mundo anterior à existência do Grande Irmão,  tragados,  
segundo Winston, nos “grandes expurgos” de 1950-60. Ele tinha também uma irmã, “um nenezinho fraco, 
sempre calado, de olhos grandes e vigilantes” (ORWELL, 2007, p. 31) 
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Certa vez, quando criança, durante uma queda de energia, sua mãe havia 
encontrado  e  acendido  uma  última  vela  e  houve  um  breve  instante  de 
redescoberta,  de  uma  iluminação  tal  que  o  espaço  perdera  suas  vastas 
dimensões  e  se  fechara  aconchegante  em torno deles,  mãe  e filho,  a  sós 
(BRADBURY, 2007, p. 19).

O bombeiro não sofre propriamente, mas lamenta o fim da família como a conhecera e 

se alegra por saber que Clarisse tinha pais e um tio com quem conversava (Ibidem, p. 23). Ele 

assume para ela que gostaria de ter filhos, embora este não fosse o desejo de sua mulher 

(Ibidem, p.43). O personagem se revolta com as amigas de Mildred que valorizam mais a 

família virtual do que a real. A Sra. Bowles resume o prazer de ter filhos a mera semelhança: 

“às vezes eles se parecem com a gente, e isso é gostoso” (Ibidem, p. 120). Além disso, as 

crianças não eram um estorvo tão grande assim, pois ficavam na escola nove dias seguidos. 

Para  a  Sra.  Phelps  ter  filhos  seria  sempre  uma  desgraça.  Ambas  colecionam casamentos 

(Ibidem, p. 122) e falam dos seus ex-maridos e maridos sem amor. Montag, ao expulsá-las, 

dirige-se à Sra. Bowles da seguinte forma:

–  […]  Vá para  casa  e  pense  no  seu  primeiro  marido,  de  quem você  se 
divorciou, e no seu segundo marido, morto em um acidente de carro, e no 
seu terceiro marido, prestes a estourar os miolos. Vá para casa e pense nos 
dez abortos que você fez, vá para casa e pense nisso e, também, nas suas  
malditas cesarianas e nos filhos que sentem ódio mortal de você (Ibidem, p.  
126).

Depois ele discute com a esposa sobre os parentes virtuais. Eles eram a família dela, 

que se mantinha entretida ao longo dos dias com suas conversas e conflitos (Ibidem, p. 61-

62). Ao ser questionada sobre o papel da família, Mildred responde apenas que se diverte com 

as pessoas da parede,  “elas me contam coisas:  eu rio,  eles  riem” (Ibidem,  p.92).  Montag 

discorda, a família virtual não é capaz de amá-la (Ibidem, p. 97), e posteriormente lamenta ao 

ver a mulher  ir  embora,  pois sabe que ela  irá esquecê-lo em breve (Ibidem, p. 140).  Em 

Fahrenheit 451 e em 1984, evidencia-se que a família é útil para a sociedade ao possibilitar 

sua perpetuação, mas os laços afetivos em que ela implica perdem a importância já que o 

Estado assume a educação. Na obra de Orwell esta situação é ainda mais complicada, pois os 

filhos podem denunciar seus pais ao Partido, afastando-os de si e, dependendo das acusações, 

condenando-os até mesmo à morte.
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13.1 Corpo como local do poder

Em Admirável Mundo Novo, o corpo é reflexo da saúde perfeita. Vive-se muito, com 

juventude,  vigor  e  saúde.  Atividades  físicas  são  estimuladas  e  corpos  jovens,  belos  e 

pneumáticos, para usar a expressão de Huxley, provocam um desejo sexual moderado, pois 

será  invariavelmente  saciado.  Dentro  da  perspectiva  de  que  “cada  um pertence  a  todos” 

(HUXLEY, 1981, p. 63), o corpo não é um bem privado, pois está à disposição do prazer 

coletivo  e  do  trabalho.  Não  há  vergonha  nem  pudor:  rapazes  e  moças  olham-se 

mutuamente294, as pessoas participam dos Rituais de Solidariedade e trocam de parceiros com 

naturalidade. Em 1984 a nudez tem um caráter revolucionário. Winston, para além dos seus 

desejos reprimidos, consegue perceber isto:

A moça do cabelo escuro vinha ao encontro dele,  atravessando o campo. 
Com o que pareceu a Winston um único movimento, ela arrancou as roupas 
e atirou-as desdenhosamente para o lado. Tinha o corpo alvo e macio, mas 
não lhe despertou desejo; na verdade, mal o olhou. O que possuía naquele 
instante era admiração pelo gesto com que atirara as roupas de lado. Com 
sua  graça  e  displicência  parecia  aniquilar  uma  cultura  inteira,  todo  um 
sistema de pensamento, como se o Grande Irmão, o Partido e a Polícia do 
Pensamento  pudessem  ser  lançados  ao  nada  por  um  gesto  simples  e 
esplêndido (ORWELL, 2007, p. 33).

Este gesto pertencia a tempos antigos, que não podia alcançar. O corpo era, como tudo 

ao seu redor, território do Partido. Sabemos que há um cuidado com as crianças,  que são 

fortes e ativas295. Contudo, os racionamentos constantes de alimentos, o consumo de produtos 

sintéticos,  os  invernos  e  a  guerra  envelhecem  precocemente  os  habitantes  de  Oceania  e 

debilitam sua saúde. Winston sofria de acessos de tosse ao se abaixar ou levantar (Ibidem, p. 

24 e 33)296. O incômodo com o corpo reaparecia invariavelmente a cada manhã nas aulas de 

Educação Física que aconteciam diante das teletelas. A atividade era conduzida por uma moça 

magricela, porém musculosa (Ibidem, p. 33), imagem do vigor e do condicionamento físico 

pretendidos pelo Ingsoc, que Winston julga inatingíveis diante das reais condições de vida.

294 A moças tinham o hábito de se olhar e conversam sobre seus corpos nos vestiários. Curiosamente,  estes 
locais são divididos por sexo, possivelmente como forma de ordenação social. O vestiário feminino é “um 
caos ensurdecedor de braços, seios e roupas íntimas” (HUXLEY, 1981, p. 59) por onde Lenina e as outras 
moças circulam. 

295 O filho do Parsons é descrito como “um menino bonito de uns nove anos, cara de brigão” (ORWELL, 2007, 
p. 24).

296 A tosse “esvaziava-lhe os pulmões de tal forma que só podia recomeçar a respirar deitando-se de costas e 
aspirando fundo uma porção de vezes. As veias tinham inchado com o acesso de tosse, e a variz ulcerada  
começou a coçar” (Ibidem, p. 33).
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 Percebia o mesmo aspecto decadente nas outras pessoas. O Parsons “era um homem 

gorducho mas ativo, de estupidez paralisante” (Ibidem, p. 23), atarracado, de estatura média, 

com cabelo claro e cara de rã. Aos trinta e cinco anos já criava rolos de gordura no pescoço e 

na  barriga,  embora  seus  movimentos  fossem alertas  e  infantis  (Ibidem,  p.  57).  Cheirava 

sempre a suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza da sua vida (Ibidem, p. 24). 

A Sra. Parsons também era envelhecida e, embora devesse ter uns trinta anos, tinha uma cara 

gris,  incolor e insignificante, cabelo ralo e pele encarquilhada (Ibidem, p. 22 e 25).  Poucas 

figuras  contrariam a lógica de Winston sobre a  decadência  dos  habitantes  de Oceania.  O 

Grande Irmão é o principal exemplo do corpo perfeito segundo o Ingsoc: era um homem de 

uns  quarenta  e  cinco  anos  com  um  espesso  bigode  preto,  traços  rústicos  e  atraentes, 

eternamente jovem. Aproximavam-se do seu biotipo o Syme, com pescoço musculoso e boca 

grande (Ibidem p. 55)  e  O´Brien, “um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto 

grosseiro, engraçado, brutal” (Ibidem, p. 13). Winston ressalta o contraste entre a seriedade de 

O´Brien e seu físico de pugilista, além dos seus gestos que “se alguém ainda pensasse em 

velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século dezoito oferecendo a caixa de rapé” 

(Ibidem). Katharine também parece bela: “era uma moça alta, de cabelos claros, muito ereta, 

de esplêndidos movimentos. Tinha rosto ousado, aquilino, que se poderia chamar nobre até se 

descobrir não haver praticamente nada por trás dele” (Ibidem, p. 68). Observando as pessoas, 

Winston percebe o poder que incide nos corpos, na sua conformação física:

Tornou a olhar em volta na cantina. Quase todo mundo era feio, e seria feio 
ainda que se vestisse direito, em vez de usar o macacão do partido. Do outro 
lado do salão,  sozinho numa  mesa,  um homem mirrado,  que parecia  um 
besouro, tomava uma xícara de café, os olhinhos atirando dardos suspicazes 
para um lado e outro. Como era fácil, pensou Winston, acreditar que o tipo 
físico considerado ideal pelo Partido – rapazes altos e musculosos, donzelas 
de  grandes  seios,  louras  viçosas  queimadas  de  sol,  alegres  –  existisse  e 
mesmo predominasse. Na verdade, até onde podia julgar, a maioria na Pista 
N° 1, era de gente miúda, morena e mal favorecida. Era curioso que aquele 
tipo  de  escaravelho  proliferasse  nos  ministérios:  homenzinhos  tronchos, 
ainda  moços  e  já  obesos,  de  perninhas  curtas,  movimentos  rápidos, 
assustados, faces gordas e inescrutáveis, de olhos minúsculos. Era o tipo que 
parecia florescer melhor sob o domínio do partido (Ibidem, p. 61).

A submissão  ao  poder  e,  mais  do  que isso,  a  adequação  a  ele,  eram notadas  nos 

corpos;  estavam  nos  seus  gestos,  comportamentos  e  ações.  Tudo  poderia  denunciar  os 

habitantes da Pista N° 1, a qualquer momento sua tensão latente poderia se traduzir em um 

sintoma visível. 
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A  menor  coisa  poderia  denunciá-lo.  Um  tique  nervoso,  um  olhar 
inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho – tudo que sugerisse 
anormalidade ou algo de oculto. De qualquer forma, uma expressão facial 
imprópria [...] era em si uma infração punível. Em Novilíngua havia até uma 
palavra para caracterizá-la: chamava-se facecrime (Ibidem, p. 63).

Os gestos curtos do Parsons, dos homens escaravelhos do Miniver e mesmo o vigor de 

Syme, O´Brien e Júlia, apenas recordam que a vigilância é onipresente e, por isso, os sujeitos 

não deveriam se deixar trair por suas posturas. No Mundo Novo, os corpos não são tão mais 

livres do que em Oceania, embora o controle sobre eles seja sutil, sendo a saúde perfeita e a 

libertinagem obrigatórias.  A desinibição  se  inicia  na  infância  quando  meninos  e  meninas 

brincavam nus (HUXLEY, 1981, p. 53). Lenina, como Júlia e Katharine, era uma moça muito 

bonita,  apesar  da  lupo  e  dos  olhos  vermelhos,  provenientes  de  horas  de  trabalho  como 

enfermeira nos escuros túneis de decantação. Seu sorriso era rubro, “uma fileira de dentes cor 

de  coral”,  adornada  por  uma  boca  vermelha,  e  seus  joelhos  bronzeados  pelos  jogos  e 

diversões ao ar livre. Henry a descreve como encantadora ou pneumática (Ibidem, p. 38 e 86). 

Ao contrário de Júlia e Katharine que por sua beleza são exceções, no Mundo Novo moças 

como Lenina eram comuns conforme as especificações de cada classe. Huxley descreve a ela 

e a Fanny como “soberbos exemplares de mulheres” de carne firme, tagarelas e animadas. Os 

homens, não eram menos atraentes, Helmholtz, por exemplo tinha, “[...] constituição forte, 

peito amplo, ombros largos, maciço e no entanto de movimentos rápidos e elásticos. O pilar 

redondo e vigoroso que era o seu pescoço sustentava uma cabeça bem feita. Os cabelos eram 

escuros  e  ondulados,  as  feições  fortemente  marcadas”,  robusto,  aparentava,  em  cada 

centímetro, ser um Alfa-Mais (Ibidem, p. 93). Era, além disso, campeão nos jogos e amante 

infatigável, “dizia-se que tivera seiscentas e quarenta mulheres em menos de quatro anos” 

(Ibidem,  p.  94)  e  outras  tantas  moças  não  paravam de  lhe  fazer  “promessas  deliciosas” 

(Ibidem). Havendo homens assim, a imperfeição era quase intolerável297. Lenina se incomoda 

de  lembrar  dos  defeitos  dos  seus  parceiros.  O  próprio  Henry  é  descrito,  mais  por  suas 

imperfeições do que por seus pontos positivos, porém, dentro de uma perspectiva mais ampla 

de saúde perfeita, isto não é tão importante se considerados seu vigor e aparência jovem.

Alto e um tanto magro mas empertigado, o Diretor avançava sala adentro. 
Tinha o queixo alongado dentes grandes e proeminentes,  que seus lábios 
apenas encobriam quando ele não estava falando. Velho, moço? Trinta anos? 
Cinquenta? Cinquenta e cinco? Era difícil dizer. Ademais, não se levantava a 
questão;  nesse  ano  de  estabilidade,  632  d.F.,  a  ninguém  ocorreria  essa 
pergunta (Ibidem, p. 25)

297 Mesmo com seus defeitos físicos, ao elevar seu status social com a presença do Selvagem, Bernard começa a  
ter mais mulheres à sua disposição (HUXLEY, 1981, p. 195 e 203).
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A idade real em de 600 d.F não importa, há apenas a infância, a juventude e depois a 

morte, bem cuidada em hospitais e precedida por um breve período de decadência, abastecido 

por generosas doses de Soma. A senilidade não existe, daí que a pergunta “quantos anos tem o 

diretor?” não faz sentido. Mond afirma que a vitória sobre a velhice é um dos elementos de 

estabilidade social do Mundo Novo (HUXLEY, p. 79). Com o uso de hormônios gonadais, 

transfusões de sangue e sais de magnésio, todos os estigmas fisiológicos da velhice foram 

abolidos, sendo possível manter as características físicas e mentais por toda vida (Ibidem). A 

este respeito afirma-se:

–  No  trabalho,  na  diversão  –  aos  sessenta  as  forças  e  os  gostos  são  os 
mesmos que aos dezessete [...] – Atualmente – eis o progresso – os velhos 
trabalham, copulam, não têm tempo, não lhes sobra tempo do prazer, nem 
um momento para sentar e pensar (Ibidem, p. 80).

Os habitantes do Mundo Novo desconheciam a decadência do corpo. Lenina se choca 

ao ver um velho índio caminhar trêmulo e seminu pela reserva (Ibidem, p. 140-141). Rosto 

enrugado, boca chupada e sem dentes, pelos e cabelos brancos, corpo curvado e magro eram 

desconhecidos para ela. O choque de Lenina aumenta quando ela encontra Linda, imagem da 

decrepitude:  gorda com os dentes podres ou em falta,  carnes moles e flácidas,  bochechas 

caídas, olhos injetados de sangue, malcheirosa, unhas negras e coberta de pústulas (Ibidem, p. 

151). Alquebrada e com o rosto manchado ela parecia “um estranho e terrível monstro pré-

histórico” (Ibidem, p. 187). De certa forma, o seu corpo é tão feio quanto seria o da Sra. 

Parsons se ela vivesse no Mundo Novo. Embora seja jovem, ela apresenta um aspecto velho e 

seu corpo, assim como o de Linda, foi castigado pelo parto,  pelo cuidado extenuante dos 

filhos e por condições duras de vida. Talvez por isso que em Fahrenheit 451, Mildred e a Sra. 

Phelps (BRADBURY, 2007, p. 120) não desejem crianças e a Sra. Bowles tenha optado por 

ter seus dois filhos por cesárea298. O condicionamento no Mundo Novo fazia com que toda 

alusão  à  sujeira,  à  doença,  à  deformidade  ou  à  velhice  fosse  considerada  repulsiva299 

(HUXLEY, 1981, p. 171). Além disso, os civilizados cultivavam a ideia de que “um médico 

todo dia, a doença afastaria” (Ibidem, p. 227) e tinham completo asco a quaisquer ferimentos 

298 “ – Eu não diria isso – disse a sra. Bowles. –  Eu tive dois filhos, de cesariana. Não há por que passar por toda 
aquela agonia por causa de um bebê. O mundo precisa se reproduzir, a raça precisa prosseguir. Afora isso,  
duas cesarianas fizeram o que era preciso, com certeza. Ah, o meu médico disse: 'Não há necessidade de 
cesariana, a sua bacia é saudável, tudo está normal'. Mas eu fiz questão.  –  Com ou sem cesariana, filho é 
uma desgraça; você perdeu o juízo – disse a sra. Phelps” (BRADBURY, 2007, p. 120).

299  A este respeito há dois versos hipnopédicos significantes: “civilização é esterilização” (HUXLEY, 1981, p. 
140) e “a limpeza é vizinha da fordileza” (Ibidem).
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e doenças.  A obra de Huxley é rica na menção a drogas300.  Para cada questão de ordem 

fisiológica  há  uma  prescrição  específica.  Fármacos  e  procedimentos  médicos  aparecem 

também em  Fahrenheit 451. Quando Mildred é apresentada, está fria e estirada na cama e 

Montag percebe caído ao seu lado um pequeno frasco com pílulas para dormir301. Para cuidar 

da overdose da esposa, ele liga para uma emergência médica e é atendido por dois técnicos:

Tinham duas máquinas. Uma delas deslizava para dentro do estômago da 
pessoa como uma naja preta descendo por um poço retumbante, procurando 
toda água antiga e o tempo morto ali acumulados. Ela tragava a substância 
verde que fluía para o alto num lento fervilhar. Será que beberia a escuridão? 
Sugaria todos os venenos acumulados ao longo dos anos? Ela se alimentava 
em silêncio, com um som ocasional de sufocação interna e busca cega. Tinha 
um Olho.  O operador  impessoal  da  máquina  usando um capacete  óptico 
especial, podia contemplar a alma da pessoa que ela estava drenando [...] A 
operação como um todo não era distinta da escavação de um canteiro no 
quintal. A mulher na cama não era mais que uma dura camada de mármore 
que eles tivessem atingido (Ibidem, p. 27).

O procedimento é automático e bastante simples, tanto que o técnico “ficava em pé, 

fumando um cigarro” (Ibidem).  “A outra máquina era operada por um sujeito igualmente 

impessoal usando um jaleco marrom-avermelhado à prova de manchas. Essa máquina drenava 

todo o sangue do corpo e o substituía por sangue e linfa frescos”. O bombeiro se assusta com 

a impessoalidade dos operadores que cobram “cinquenta pratas” e se referem ao trabalho 

como “colocar a porcaria na maleta” (Ibidem, p. 28). Montag pergunta ainda por que eles não 

são  médicos,  ao  que  explicam  que  para  casos  como  estes  médicos  não  são  necessários, 

“bastam  dois  biscateiros  que,  em  meia  hora,  resolvem  o  problema”,  sendo  a  máquina 

suficiente para resolver os nove ou dez casos de  “mais um que estourou a tampa de um vidro 

de pílulas” (Ibidem) que eles atendiam por noite. 

O controle sobre o sexo evidencia que os sujeitos não são donos dos seus corpos, mas 

que, pelo contrário, submetem-no a um controle central. O grande questionamento seria então 

por que eles permitem que seus corpos sejam objetos do poder. Não se trata de uma mera 

permissão, mas da adesão total às formas de controle, de fazer parte dele, por uma série de 

300 As moças férteis tomavam Substitutos de Gravidez, Corpus Luteum, Ovarina Fresca e Extrato de Glândula 
Mamária  (Ibidem, p.  61-62).  A função disso era mantê-las  em perfeito  estado hormonal,  ainda que não 
reproduzissem. O tratamento começa aos dezenove. Há ainda uma série de outros remédios mencionados 
como substâncias gonodais e chicletes de testosterona, além do sangue artificial, das vacinas que os embriões 
recebem e das secreções externas dadas aos bebês como substitutas do leite humano.

301 Ele nota que pela manhã havia trinta capsulas e que agora o frasco estava sem tampa e vazio (BRADBURY, 
2007,  p.  26).  O uso de  remédios  para  dormir  ou de  outras  pílulas  é  bastante  comum; Mildred  oferece  
aspirinas quando Montag acorda adoentado e insiste que ele as tome ainda que não queira (Ibidem, p. 66). 
Mesmo o bombeiro toma remédios para dormir, embora se assuste com a frequência e a quantidade ingeridas 
por sua esposa.
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conceitos adquiridos ao longo da vida.  Uma justificativa para esta adesão seria a verdade 

(num sentido de poder-saber) produzida sobre o sexo e que circula nos discursos sobre ele. A 

sexualidade foi cuidadosamente encerrada para se converter em objeto do poder. Deixa de ser 

assunto doméstico e passa a ser orientada pelo poder central, pelo emprego dos discursos de 

verdade (médica, científica, moral, etc) que se produzem sobre ela. O sexo é  normalizado e 

tornado ilegítimo ou, quando de interesse, reinserido na lógica do poder, da produção e das 

relações sociais. Numa sociedade como a de  Admirável Mundo Novo, o sexo faz parte da 

rotina. As crianças têm aulas de Sexo Elementar (HUXLEY, 1981, p. 49) e são incentivadas a 

realizarem  jogos  sexuais.  A  naturalidade  destes  jogos  contrasta  em  600  d.F  com  a  sua 

proibição no passado. Causa surpresa saber que mesmo aos adolescentes a sensualidade era 

interditada, ficando limitados a “um pouco de auto-erotismo e homossexualidade às ocultas” 

(Ibidem, p. 56). Consideravam-se terríveis os resultados desta sexualidade, tolhida até cerca 

dos  vinte  anos.  A  naturalização  do  sexo  contrasta  com  a  sua  interdição  e  com  o 

estabelecimento de locais periféricos para a emergência do prazer:

O rendez-vous e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância: a prostituta, 
o  cliente,  o  rufião,  o  psiquiatra  e  sua  histérica  [...]  parecem terem feito 
passar, de maneira sub-reptica, o prazer a que não se alude para a ordem das 
coisas que se contam; as palavras, os gestos , então autorizados em surdina, 
trocam-se nesses lugares a preço alto  (FOUCAULT, 2006, p. 9).

Somente nos espaços marginais é que o sexo não institucionalizado tem acesso ao real 

e à verdade, mas circunscrito a ilhas, onde os sujeitos escapam, sob os olhos atentos do poder 

que tolera na impossibilidade de reprimir totalmente. Este é o caso de Winston ao relacionar-

se furtivamente com a prostituta Prole302.  O narrador explica que, embora fosse proibido, o 

Partido se inclinava a aceitar e até incentivar a prostituição303, “para dar saída aos instintos 

que não podiam ser totalmente suprimidos” (ORWELL, 2007, p. 66).  Fazer sexo com uma 

inferior não acarreta grandes punições, o veto efetivo recaía sobre o sexo não conjugal com 

mulheres vinculadas ao Partido304. Mas, embora esse crime fosse invariavelmente confessado 

pelos criminosos políticos, era difícil imaginar que de fato acontecesse. 

O objetivo do Partido não era simplesmente impedir que homens e mulheres 
criassem lealdades difíceis de controlar. Seu propósito real, não declarado, 
era roubar todo o prazer ao ato sexual. Não só o amor como o erotismo eram 

302 Os bairros onde os Proles viviam, “pululavam de mulheres prontas a se entregarem”(ORWELL, 2007, p. 66).
303 Não se impunha este puritanismo sexual aos Proles. A promiscuidade não era punida e o divórcio permitido 

entre  eles.  Rapazes  ávidos  perseguiam  moças  em  plena  floração  e  de  lábios  grosseiramente  pintados. 
Winston não podia fazer isso com Júlia, o que lhe causava inveja.

304 “A mera luxúria não tinha maior importância,  contanto que fosse furtiva e sem alegria,  e só envolvesse  
mulheres de uma classe submersa e desprezada. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do  
Partido” (Ibidem, p. 66-67).
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o inimigo, tanto dentro como fora do casamento. Todos os casamentos entre 
membros do Partido tinham que ser aprovados por um comitê nomeado para 
esse  fim e  –  embora  o  princípio  jamais  fosse  claramente  declarado  –  a 
permissão  era  sempre  recusada  se  o  casal  desse  a  impressão  de  haver 
qualquer  atração  física.  O  único  fim  reconhecido  para  o  casamento  era 
procriar filhos para o partido. A cópula deveria ser considerada uma pequena 
operação, ligeiramente repugnante como um clister. Isto tampouco era dito 
em voz alta, mas de modo indireto era ensinado a cada membro do Partido 
desde a infância. Havia até organizações como a Liga Juvenil Anti-Sexo, que 
advogava o completo celibato para ambos os sexos (Ibidem, p. 67).

A proibição do sexo entre Winston e Júlia torna-o mais prazeroso para os amantes. O 

sexo  sem função  reprodutiva  constitui-se  foco  de  luxúria  e  resistência.  A conjunção  dos 

corpos, o gozo, irrita o Ingsoc por não ser controlável e por criar possibilidades de escape. É 

reduzido então a tal  mutismo que, o simples falar nele ou sobre ele constitui  transgressão 

deliberada (Ibidem, p. 12), daí a necessidade de confissão e expiação da culpa, como aparece 

no relato que Winston faz em seu diário do encontro com a prostituta. 

Ela estava parada perto de uma porta, sob um lampião que mal iluminava o 
lugar. Tinha um rosto jovem, com pintura espessa. Foi realmente a pintura 
que me chamou atenção, pois era branca como uma máscara, e os lábios 
muito vermelhos, brilhantes. As mulheres do partido nunca se pintam. Não 
havia  ninguém mais  na  rua,  nem teletela.  Ela  disse  dois  dólares  e  eu... 
(Ibidem, p. 65).

Além da maquiagem a prostituta usava um perfume ordinário, porém muito atraente, 

porque nenhuma mulher do Partido usava. Só as Proles usavam perfume. Para ele, aquele 

cheiro trazia à mente o ato sexual (Ibidem, p. 66). O cenário do encontro, a cozinha de um 

porão, também é absolutamente marginal.  Winston escreve em seu diário: “Ela atirou-se na 

cama e, imediatamente, sem qualquer preliminar, da maneira mais grosseira e horrível que 

pode imaginar, levantei-lhe a saia” (Ibidem, p. 69). O que exige confissão é a repugnância que 

Winston sente, especialmente após constatar os riscos da experiência, a carência provocada 

pelas restrições que o Partido impõe e a aparência da mulher: “Era preciso escrevê-lo, era 

preciso confessá-lo” (Ibidem, p. 70), tratava-se de uma velha, com fios brancos e sem dente 

algum. Escrevera tudo,  mas “a terapia  não dera resultado.  Continuava,  mais  forte do que 

nunca, o desejo de berrar obscenidades a plenos pulmões” (Ibidem). 

As  sexualidades  marginais  proliferam,  são  ampliadas  e  reverberam em função  do 

poder,  pois  ele  as  mantêm  e  dá  sentido  à  sua  existência.  Se  não  houvesse  interesse  em 

controlá-las, não haveria desvios e, não havendo desvios, não haveria necessidade de controle. 

Escapar  faz,  segundo Foucault  (2006,  p.  75),  parte  da  natureza  do  sexo,  da  sua  energia, 

“porque seu poder  casual  é,  em parte,  clandestino”.  Logo,  perigo e  interdição  são fontes 
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contínuas de prazer. Winston se controla; a escapada com a mulher Prole fora a primeira em 

dois anos ou mais. O protagonista se ressente do Ingsoc e da impossibilidade de ter “ter uma 

mulher própria, em vez de recorrer a essas aventuras sórdidas com intervalo de vários anos” 

(ORWELL, 2007, p. 69), mas uma mulher com desejos como os dele, não como Katharine e 

seu  corpo  branco  “congelado  para  sempre  pelo  poder  hipnótico  do  partido”  (Ibidem). 

Despertar o desejo dela seria perverter a lógica instituída.

O êxito  do Ingsoc consistia  em  matar  o  instinto  sexual  ou,  se  não fosse  possível, 

distorcê-lo e torná-lo indecente. A repressão constitui, segundo Foucault (2006, p. 9), ligação 

entre  poder,  saber  e  sexualidade  e  só  pode  ser  rompida  a  um  preço  razoável,  que  é  a 

transgressão das leis, suspensão das interdições, irrupção da palavra e da restituição do prazer 

ao real. Quando se reprime o sexo, há uma tendência em exagerá-lo com palavras explícitas e 

práticas  consideradas imorais.  A sexualidade explode na surdina,  de maneiras  perversas e 

absurdas (Ibidem, p. 44). Isto aparece na orgia sádica descrita em Admirável Mundo Novo. 

Frente a negação da dor, o sexo irrompe como violência. Foucault (2006, p. 55) tenta explicar 

o sadismo quando afirma que o sexo em Sade é norma e considera que o crescimento das 

perversões e das sexualidades desviantes é produto direto da interferência de um tipo de poder 

sobre os corpos e seus prazeres.  Em função disto,  define-se o que é patológico ou não e 

delimita-se o que seria o sexo higiênico e asséptico com finalidades reprodutivas, como queria 

Katharine. Para que a população cresça de forma saudável, são eliminadas as taras. Assim, 

não é apenas no relacionamento físico com Júlia que Winston sente prazer, seu gozo está 

também em romper com a verdade instituída sobre o sexo em Oceania. 

Se o poder vigente incide sobre o sexo, é no próprio sexo que estarão contidas as 

possibilidades  de  resistência.  Ela  acontecerá  na  abstenção  ou  no  ato,  no  silêncio  ou  na 

confissão, no prazer, na pornografia, na apropriação luxuriosa do corpo, na concepção e em 

tudo aquilo que for, de acordo com a situação, desviante. Os protagonistas distópicos têm 

plena  consciência  disto,  Montag  o  sabe  quando  passeia  com  Clarisse  ou  quando  critica 

abertamente  as  posturas  das  amigas  da  sua  esposa  em  relação  à  maternidade.  Bernard, 

Helmholtz e o Selvagem também, quando se recusam a ter relações sexuais. Assim como 

Winston e Júlia, quando buscam o prazer para fugir do Partido. A forma como Winston a vê 

muda desde o momento em que ela consegue lhe passar o bilhete com a frase “eu te amo” 

(ORWELL, p. 105).  Antes disso ele se sentia inferior a ela, jovem e bonita, mas com a faixa 

rubra da Liga Juvenil Anti-sexo, amarrada à cintura. “Eu te odiava”, diz ele,“queria te violar e 

depois te assassinar. Há duas semanas, pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma 
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pedra” (Ibidem, p. 117), tudo isso motivado pela interdição do seu desejo. A pesar da libido, 

na primeira vez em que viu Júlia nua, ele se ateve à face sardenta e no leve sorriso de ousadia 

dela (Ibidem, p. 121). Para além do sexo, a nudez era a primeira etapa da revolução íntima 

deles, tanto que ele não se excita305 imediatamente, mas contempla o encontro e se satisfaz 

com transgressão. Ele questiona se Júlia já fizera isso antes, ela replica que sim, muitas vezes, 

sempre com membros do Partido. Winston não se decepciona, pelo contrário “oxalá tivessem 

sido  centenas...  milhares”  de  vezes.  “Tudo  quanto  cheirasse  a  corrupção  lhe  enchia  de 

ardentes esperanças [...] tudo para acabar com seu culto da severidade, da autonegação, tudo 

para debilitá-lo, miná-lo” (Ibidem):

–  Escuta. Quanto mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes?
–  Perfeitamente.
–  Odeio a pureza, odeio a virtude. Quero que todos sejam corruptos até os 
ossos. 
–  Gostas de fazer isto? Não me refiro a mim, somente. Gostas da coisa em 
si?
–  Adoro! 

Era exatamente o que ele esperava ouvir. Não somente o amor de uma pessoa, mas o 

instinto, o desejo simples e indiscriminado era a força que permitiria a derrocada do Ingsoc. 

Fazer o que é ilegítimo é rebelar-se; descumprir as ordens do Estado é minar lentamente suas 

orientações.  O mesmo acontece em  Admirável Mundo Novo na relação de John e Lenina, 

sendo que esta se  baseia na abstenção deliberada e contenção do desejo.  A repressão auto-

imposta excita ambos e leva seu relacionamento ao limite. Mesmo a restrição mais radical, do 

que quer que seja, não exila o sexo das sociedades, mas aproxima-o do poder. É na revolução 

que  as  práticas  sexuais  ilegítimas  se  inserem:  a  contravenção  é  a  explosão  do 

descontentamento contra o poder que submete e agride o sujeito. A relação sexual e o prazer 

em  1984 são tão revolucionários quanto o amor platônico de John e Lenina em Admirável  

Mundo  Novo.  O sexo caminha  de  um extremo  a  outro.  Na  primeira  obra  a  revolução  é 

corporificada na volúpia, na juventude e na beleza. Esta seria a utopia em um sistema onde o 

sexo é restringido e negado. Já na segunda, a utopia é o amor platônico, este é subversivo. 

Embora os discursos sobre o sexo reverberem por toda a sociedade, é na exclusividade, na 

monogamia e na abstenção que a revolução está presente. 

305 “O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face e...sim! Ela virou o rosto e 
ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço, e o chamava de querido, amado, 
bem-amado. Winston puxou-a para o chão, ela não resistiu permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse.  
Mas a verdade é que não tinha outra sensação física exceto a do mero contato” (ORWELL, 2007, p. 117).
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As brechas são fornecidas pelos próprios regimes de poder. “Censura sobre o sexo?”, 

pergunta Foucault (2006, p. 29). Pelo contrário, constitui-se uma aparelhagem para produzir 

mais discursos sobre ele, que surgem e funcionam dentro de uma economia própria. Mesmo 

dentro  do  controle  disciplinar,  multiplicam-se  os  discursos  sobre  o  sexo,  as  técnicas,  os 

aparelhos inventados para se falar dele e fazê-lo falar. Parte-se, com isso, da censura para a 

incitação dos discursos: “Falar tanto de sexo, organizar tantos dispositivos insistentes para 

fazer falar dele, mas sob estritas condições, não é a prova de que ele permanece secreto e que 

se procura, sobretudo, mantê-lo assim?” (Ibidem p. 41). Dizendo-se sim ao sexo, diz-se não 

ao poder (Ibidem, p. 171). Ainda que dono deste risco, o crime tem propósitos nobres, trata-se 

de “trocar a vida inteira pelo próprio sexo, pela verdade e a soberania do sexo” (Ibidem, p. 

170), trocar a vida inteira por uma verdade que não é definida pelo poder, mas construída 

pelos indivíduos em suas vivências, emoções e prazer.  O corpo dos protagonistas distópicos 

não  é  um  objeto  passivo.  A  revolução,  que  exige  um  novo  regime  e  novas  formas  de 

comportamento, passa por ele.  A este respeito, Huxley cita Sade306, que formula a ideia das 

revoluções feitas no próprio corpo.

Sade  considerava-se  o  apóstolo  da  revolução  verdadeiramente 
revolucionária, além da mera política e da economia – a revolução individual 
de  homens,  mulheres  e  crianças,  cujos  corpos  doravante  se  tornaram 
propriedade sexual comum a todos e cujas mentes deveriam ser purgadas de 
todas as decências naturais, de todas as inibições laboriosamente adquiridas 
na civilização tradicional (Ibidem, p. 16).

A  grande  revolução  observada  por  Huxley307 e  Foucault,  perceptível  também  em 

Bradbury e Orwell, é a revolução do corpo, do seu posicionamento, das suas formas e usos 

sociais. Para Huxley (1981, p. 19-20), o amor à escravidão foi instaurado como resultado de 

uma revolução profunda e pessoal nas mentes e corpos. Ele evidencia isto ao lembrar que:

As pessoas que governam o Admirável Mundo Novo podem não ser sensatas 
(no sentido que se pode chamar de absoluto da palavra); mas não são loucas 
e seu fim não é a anarquia, e sim a estabilidade social.  É para realizar a  
estabilidade  social  que  levam  a  cabo,  por  meios  científicos,  a  última  e 
pessoal revolução realmente revolucionária (Ibidem).

Esta é a mesma revolução à qual Foucault  se refere na transição para o biopoder. 

Apenas a contrarrevolução da qual o corpo é protagonista poderá libertar o indivíduo, pois ele 

é espaço último de domínio, controle, luta e, como consequência, de revolta e contravenção. 

306 Sade, aliás, é mencionado diversas vezes por Foucault, assim como por Adorno e Horkheimer na sua crítica 
ao iluminismo.

307 “Por enquanto estamos na primeira fase do que talvez seja a penúltima revolução. Sua fase seguinte pode ser 
a guerra atômica” (HUXLEY, 1981, p. 16).
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O sexo não se restringe à mera estimulação mecânica, orientada segundo finalidades sociais – 

reprodutivas ou não – mas pode ser forma de escape e subversão da ordem social.  Neste 

sentido, a atividade sexual ou sua abstinência implicam necessariamente em riscos. Para que 

estes riscos sejam evitados, deve-se seguir os discursos e os saberes instituídos sobre o sexo. 

As modalidades sexuais consideradas corretas dependem destes saberes e discursos; o que não 

for incluído neles é considerado desviante, impróprio e, justamente por isso, condenável. As 

práticas sobre o corpo e mesmo a noção de corpo advêm de saberes e discursos específicos. 

O significado do corpo vai além da sua materialidade e se inscreve no campo das 

ideologias  e da comunicação,  em função dos usos atribuídos a ele e das formas como os 

sujeitos se expressam.  São corpos vivos e produtores de novas vidas, dotados de energias e 

paixões que podem atrapalhar ou não a dinâmica do poder. De fato, ao tratarem do sexo, os 

autores  distópicos  estão  se  referindo  à  forma  mais  intima  de  expressão  dos  sujeitos.  No 

segredo da alcova, ou rompendo este segredo, os sujeitos se expressam, comunicam-se entre 

si ou mandam mensagens para o poder central. Certamente, trata-se de uma perspectiva pouco 

recorrente nos estudos de comunicação, mas que faz sentido dentro das noções de micropoder 

e biopoder. Tal consideração é tecida, pois seria inocente, ainda que este trabalho seja focado 

nas  relações  entre  poder  e  comunicação,  supor  que  o  poder  depende exclusivamente  das 

mídias, das estruturas e processos comunicacionais, quando diversas formas de comunicação 

relevantes para sujeitos e sociedades ocorrem fora destas estruturas.
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14 A CIDADE DISTÓPICA COMO CONSTRUÇÃO UTÓPICA

A descrição da arquitetura e do espaço urbano é recorrente nas utopias e distopias. 

Admirável  Mundo Novo,  1984  e  Fahrenheit  451 operam em continuidade  com a tradição 

utópica ao retratarem as cidades como capazes de moldar o caráter dos sujeitos, transmitindo 

princípios morais e comportamentos através da arquitetura e da forma de ocupação espacial 

ideal, noção que aparece desde  A República. O modelo platônico de cidade é retomado por 

More na  Utopia. A intervenção humana não se dá, neste caso, apenas nas cidades mas na 

própria configuração do país em ilha308. More descreve apenas a capital Amaurot e explica 

que todas as outras cidades seguem o mesmo projeto urbano309.  A cidade que ele cria opõe-se 

à Londres de sua época: é rigidamente planejada e a organização de prédios e ruas respeita 

princípios racionais. Semelhantemente, a Cidade do Sol, de Campanella, segue uma geografia 

radial,  evocando o sol  e  os  princípios  de união  e  convergência  que deveriam orientar  os 

sujeitos310.  No século  XVIII  os  ideais  iluministas  fundam novas  ordens  urbanas  utópicas, 

como é o caso do falanstério de Fourrier311. A cidade converte-se no espaço da revolução da 

qual o urbanismo e a arquitetura fazem parte (MENEGUELLO, 2001, p. 183-184). Embora 

focados nas edificações, os autores utópicos não descuidam do ajardinamento e de locais ricos 

em sombras e verde, tanto como forma de produzir conforto térmico, como numa tentativa de 

integração com a natureza,  mesmo dominando-a. O controle da natureza via arquitetura e 

paisagismo é, em última instância, o controle das paixões da alma, como defende Rousseau na 

Nova  Heloísa e no Contrato Social (SFEZ, 2000, p. 95).

308 A Utopia é concebida artificialmente pelo rei Utopos, que por seu engenho separa o trecho de terra que liga o 
país do continente como forma de manter o seu povo isolado dos demais. Ele o faz por temer que o influxo 
de  outras  sociedades,  com  todos  os  seus  vícios  e  mazelas,  desestabilize  as  instituições  utopianas,  tão 
perfeitas, mas tão frágeis (MIGUEL, 2007, p. 76).

309 Ao todo, na Ilha de Utopia existem cinquenta e quatro cidades. More usa a cidade platônica como referencial 
primordial.  Amaurot é perfeitamente simétrica e regular,  as moradias  têm todas dois andares  e possuem 
jardins nos fundos. Por força de um sorteio, os moradores devem se mudar de dois em dois anos para outras 
casas. Como não há propriedade privada e o mobiliário é sempre o mesmo, não é necessário levar nada além 
dos bens pessoais para as novas residências.

310 Em  torno  da  cidade,  sucessivas  muralhas  retratavam  todo  o  conhecimento  da  comunidade  através  de 
desenhos utilizados para a educação das crianças. Além da muralha, sete torres, cada uma recebendo o nome 
de  um  planeta  a  protegiam;  também  contava,  como  em  Utopia,  com  um  mercado  central  para  trocas  
comunais. Este modelo de cidade chegou a ser empregado na reurbanização de Palmanova, na Itália e no 
projeto da Cosmópolis de Médici (Ibidem, p. 183). 

311 Para o autor, o falanstério deveria ser construído em um país plano, como Amberes, Leipzig ou Orleans,  
cobrindo uma légua quadrada, que seria ocupada por uma associação de mil e quinhentos a mil e seiscentos 
habitantes. Vale ressaltar que o número de moradores do Falanstério coincide com unidade de habitação de 
Le Corbusier formulada no século XX (MARTINS, 2007, p. 194). 
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O século XIX dá ainda mais ênfase à relação entre a organização espacial e revolução 

social. Ela é herdeira do socialismo e critica a degradação do espaço urbano. Em oposição aos 

bairros periféricos decadentes, a construção de cidades operárias aparece como nova utopia. 

Este é o caso de New Harmony de Owen, fundada na primeira metade do século312. A utopia 

de Owen é uma resposta à precariedade das moradias operárias. Em lugar da imundice e da 

doença, o ambiente seria harmonioso, limpo e claro. Anos depois, Cabet tenta fundar a Icária-

Esperança313 seguindo preceitos semelhantes. Na transição deste século para o XX, as utopias 

urbanas  correspondem a projetos  mais  palpáveis,  com a efetivação das cidades  operárias, 

construídas ao redor de centros industriais314. Já no século XX, e partindo do behaviorismo 

como proposta, pode-se mencionar o projeto urbano de Skinner, em Walden II, que antecipa a 

questão  da  sustentabilidade,  além  de  tratar  da  distribuição  dos  assentamentos  humanos 

conforme  as  atividades  econômicas  e  a  capacidade  de  cada  região,  respeitando  suas 

características sócio-ambientais. 

Independentemente da época, as cidades utópicas apresentam em comum a ideia de 

modificação do homem pela  modificação do espaço.  Com a diferença  que,  se  as  utopias 

renascentistas  são realizadas  em locais  remotos  e  imaginários,  as utopias  iluministas  e  as 

seguintes acontecem em sítios já conhecidos, que devem ser ocupados ou reocupados. Este é 

o caso da Londres de Morris (2007) em News from Nowhere. A cidade descrita é, em termos 

arquitetônicos, a mesma do século XIV, só que melhorada315, de forma que a utopia do tempo 

se dá rumo ao passado (MENEGUELLO, 2001, p. 187)316. Para os habitantes, a relação não só 

312 Na cidade ideal de Owen, haveria um espaço central com cozinha, refeitório, escolas, gabinetes de leitura e 
local para culto. Ao redor desta estrutura ficariam os alojamentos para os casados, com quatro cômodos para 
casais e duas crianças. Em uma das extremidades, a enfermaria, e na outra, um alojamento para forasteiros e 
visitantes.

313 Seus  planos  esbarraram  no  pequeno  número  de  habitantes,  o  que  inviabilizou  a  ideia  de  fundar  uma 
metrópole utópica num terreno adquirido em Illinois.

314 Estas experiências foram vistas como ingênuas à posteriori, mas serviram como referência para o urbanismo 
ao longo do século XX, influenciando propostas como a de Le Corbusier (La Ville Radieuse) e a Bauhaus.

315 O narrador é conduzido pelo barqueiro Dick, pelas águas surpreendentemente limpas do Tâmisa – utopia que, 
de fato, só se concretiza no início do século XXI. Na Londres de News from Nowhere, que se passa no ano de 
1953 na primeira edição da obra e em 2003 nas edições posteriores,  não havia mais pobres,  o trabalho 
tornara-se prazeroso e a propriedade privada fora abolida. Em termos urbanísticos, além do rio limpo, havia 
espaços comuns e pontes mais belas que a Ponte Vecchio em Florença. A arquitetura da nova-velha Londres 
unia, segundo o narrador,  as qualidades do gótico da Europa do Norte, com algo dos estilos sarraceno e 
bizantino. Esta obra leva em consideração a preservação do patrimônio histórico, embora as utopias aqui 
mencionadas proponham, de um modo geral, a criação de novas cidades.  

316 Amaurot de More e Bensalém de Bacon, são exemplos de cidades utópicas que evocam a antiguidade não 
apenas em termos arquitetônicos, mas também no vestuário e nos objetos. Nas formas de organização social 
das utopias, mesmo das iluministas e socialistas, parece ocorrer, como afirma Meneguello (2001, p. 2), “uma 
'marcha para trás', num retrocesso irrefreável que pode chegar ao próprio Jardim do Éden como a primeira 
utopia humana”. A recuperação do passado aparece também em O contrato social  de Rousseau (1981), na 
evocação hipotética que o autor faz da vida dos grupos humanos antes que tal contrato seja realizado.
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com o espaço, mas com os outros sujeitos conduz a uma tentativa de autoconservação perante 

a ameaça da impessoalidade que a grande cidade provoca e que transforma a tudo e a todos 

em massa. Como consequência, a cidade é o espaço da perda de identidade, da anomia, da 

racionalidade e da solidão, em contraposição ao campo ou à natureza,  que preservariam a 

essência dos homens.

As  construções  distópicas  refletem o  desejo  de  grandiosidade  do  poder  totalitário. 

Segundo Cavalcanti-Brendle (2003, p. 79) a cidade dos ditadores é não apenas monumental, 

mas  obsessivamente  gigantesca.  Cenário  cuidadosamente  projetado  para  impressionar  as 

massas, mostrar a nova ordem política e o poder dos líderes: 

O padrão  dos  regimes  totalitários  é  uma  grotesca  cosmética  urbana.  Sua 
arquitetura,  de  proporções  gigantescas,  é  anacrônica,  carregada  de 
historicismos e convertida em símbolos políticos de poder, força, autoridade, 
vitória e, na maioria dos casos de instrumentos de auto-glorificação (Ibidem, 
p. 78).

A arquitetura totalitária é iconoclasta, por tentar destruir todas as imagens e símbolos 

relativos aos períodos anteriores e implementar não apenas a sua visão de mundo, mas seu 

próprio  mundo,  através  das  construções.  Celebra-se  uma nova ordem política,  busca-se  a 

grandiosidade e cultua-se o líder continuamente usando-se os espaços e as simbologias que 

eles fundam. O ditador torna a urbe palco para rituais políticos inéditos e, para viabilizar os 

seus  projetos,  realiza  um processo  radical  de  destruição  planejada  ou  deixa  a  cidade  ser 

destruída pela guerra ou pelo tempo, colocando no lugar das edificações antigas, novas em 

escala monumental “para simbolizar o poder, glória, pompa, prestígio, grandeza e autoridade 

desses líderes ou de seus regimes” (Ibidem, p. 79-80), a lembrança do terror estatal deveria 

estar em todas as partes. Isto aconteceu com Hitler317, Mussolini e Stalin. Hitler considerava a 

arquitetura arma política e elemento de propaganda do Estado (Ibidem, p. 81). Por isso, a 

Germânia,  projetada por Speer teria proporções amplas e um apelo clássico, recordando o 

triunfo do país e da raça ariana. A cidade lembraria os feitos de Hitler pela eternidade, daí que 

tudo evoca a vitória e a sua imagem, fórmula imitada tanto em 1984 com o Grande Irmão, 

quanto em Admirável Mundo Novo com Ford. 

As belas construções totalitárias prestam-se também a ocultar fatos atrozes, os mesmos 

de que Adorno e Horkheimer (2006) falam ao relacionar  civilização e barbárie. O  padrão 

317 A velha Berlim deveria  ser  posta a  baixo.  O nascimento da Germânia exigiria  a  demolição  de mais  de 
cinquenta e dois mil edifícios berlinenses e para executar este trabalho até mesmo a destruição provocada 
pela guerra era bem-vinda. Como resultado, seria levantada uma cidade melhor urbanizada e com imensos  
prédios.
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estabelecido é o de uma grotesca cosmética urbana, constituída por uma arquitetura de amplas 

proporções,  anacrônica,  carregada  de  historicismos  e  convertida  em  símbolo  de  força, 

autoridade,  vitória  e  servindo  de  instrumento  de  autoglorificação  do  líder  instituído 

(CAVALCANTI-BRENDLE, 2003). O cenário é arbitrariamente planejado para impressionar 

a massa e mantê-la presa entre grandes paredes e edifícios. Tudo é hiperbólico e se refere ao 

ditador  e  à  ordem  política  que  ele  corporifica.  Nada  do  período  anterior  ao  regime  é 

preservado, os prédios antigos deverão ser destruídos conforme seus desejos e a sociedade 

não participa do processo de planejamento urbano. Não há memória possível, nem nostalgia, 

apenas os escombros silenciosos de uma cidade pretérita, fantasma de outros tempos que não 

deve, sob nenhuma hipótese, existir.

Exceto  em  Fahrenheit  451 em  que  não  há  pistas  sobre  como  são  as  construções 

públicas, as cidades distópicas coincidem com a descrição das cidades dos ditadores, erigidas 

ao longo do século XX. Com a ressalva de que nas obras de Bradbury e de Orwell o processo 

de edificação dos  espaços públicos  não está  ainda acabado,  pois é  sabido que em algum 

momento as construções poderão ser modificadas pela guerra. É bastante possível que haja o 

mesmo desejo de Hitler em relação à Berlim: deixar que se destrua a urbe para que dos seus 

escombros seja feito algo novo. Posicionando as distopias numa linha do tempo imaginária, 

espera-se  que  da  destruição  da  Londres  de  1984 surja  a  moderna  e  de  altos  prédios  de 

Admirável Mundo Novo. A cidade decadente de Orwell é sintoma do poder totalitário. A ruína 

é absolutamente proposital e o caos necessário para deixar o terreno limpo para as construções 

vindouras.  A  urbe  que  oprime,  sem  saída,  pontuada  por  grandes  prédios,  materializa  o 

totalitarismo e o panóptico: o poder está em toda parte, o homem em lugar nenhum e não há 

saída possível. 

A Mansão Vitória, onde Winston e a família Parsons vivem, é o retrato da deterioração 

das habitações dos membros do Partido Externo. Um casarão antigo transformado em cortiço, 

cujos  espaços  são  divididos  e  organizados  pelo  Ingsoc  conforme  as  necessidades  dos 

indivíduos, ou antes, necessidades que podem ter. Prova disto é o minúsculo apartamento de 

Winston, que se torna tolerável apenas pela existência involuntária da reentrância onde ele se 

esconde.  As  habitações  dos  Proles  são  ainda  mais  precárias  e  claustrofóbicas.  Em 

contrapartida, a de O´Brien é ampla e bem conservada e o elevador funciona. Tudo parece 

novo e tem uma nostalgia burguesa que Winston vagamente percebe. Na Mansão Vitória, o 

“saguão cheirava  a  repolho  cozido  e  a  capacho  de  trapos”,  o  fundo da  área  comum era 

adornado  com um cartaz  colorido,  grande  demais  para  exibição  interna,  com o rosto  do 
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Grande Irmão (ORWELL, 2007, p. 5). Winston subia até o seu apartamento, no sétimo andar 

de  escada.  Havia  elevador,  mas  se  no  passado  ele  raramente  funcionava,  agora,  com  a 

eletricidade  desligada  durante  o dia,  era  impossível  utilizá-lo (Ibidem).  De acordo com a 

divisão dos  espaços,  sobrava para cada família  ou indivíduo318 poucos cômodos sujos,  de 

paredes carcomidas, sem calefação adequada ou qualquer infraestrutura, tanto que Winston é 

frequentemente chamado pela Sra. Parsons para consertar a pia da cozinha (Ibidem, p. 23). 

Observando o cenário precário em que vive, o personagem busca um tempo que teria sido 

melhor:

Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se 
Londres  sempre  tivera  aquele  aspecto.  Haviam  existido  sempre  aquelas 
apodrecidas  casas  do  século  dezenove,  os  flancos  reforçados  com 
espequepes de madeira,  janelas  com remendos  de cartolina e  os  telhados 
com chapa de ferro corrugado, e os muros doidos dos jardins crescendo em 
todas as direções? E as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava 
no ar e o mato crescia à deriva sobre os montes de escombro; e os lugares 
onde as bombas haviam aberto crateras maiores e tinham nascido sórdidas 
colônias  de  choças  de  madeira  que  mais  pareciam galinheiros?  Mas  era 
inútil, não conseguia se lembrar: nada sobrava de sua infância, exceto uma 
série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo 
e eram quase inteligíveis (Ibidem, p. 7).

Ele se questionava se teria sido sempre assim, tetos baixos e paredes sujas pelo contato 

de inúmeros corpos e cadeiras maltratadas. No refeitório, comia em mesas de metal tão juntas 

que se tornava impossível não tocar os outros, as superfícies eram gordurentas, havia sujeira 

em cada frincha e um cheiro azedo no ar. Também nos locais de trabalho, o espaço era exíguo 

e precário, assim o incômodo permanecia sempre, onde quer que ele estivesse. Trabalhava 

num cubículo (Ibidem, p. 12) e depois almoçava na cantina quente, cheia e ruidosa (Ibidem, p. 

106), aliás tudo era tão lotado e vigiado que nunca era possível estar a sós com alguém. Em 

oposição à realidade, o ideal do Partido era assustadoramente grandioso:

O ideal criado pelo Partido era enorme, terrível, luzidio – um mundo de aço 
e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes –, uma nação de 
guerreiros  e  fanáticos  [...]  A  realidade  eram  cidades  caindo  em  ruínas, 
escuras,  onde  o  populacho subnutrido  perambulava  com sapatos  furados, 
vivendo  em  remendadas  casas  do  século  dezenove  sempre  cheirando  a 
repolho  e  latrinas  de  mau  funcionamento.  Parecia  ter  uma  visão  vasta  e 
arruinada, uma cidade de um milhão de latas de lixo (Ibidem, p. 75). 

A Londres do Ingsoc não era mais do que um labirinto sujo e escuro (Ibidem, p. 83), 

escombros assaltados aqui e acolá pela visão monstruosa dos edifícios públicos construídos 

318 “O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston, e lúgrebe de outra maneira. Tudo tinha um aspecto 
pisado, amassado, como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento” (ORWELL, 2007, p. 23).
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após a revolução, estes sim grandes e bem conservados. Dos prédios anteriores à Revolução, 

restavam algumas igrejas,  mas Winston mal  podia identificá-las  em meio  ao caos.  Numa 

praça, ele circunda uma coluna com a estátua do Grande Irmão fitando os céus e percebe que 

em frente a ela havia outra com um homem a cavalo que supunha ser Oliver Cromwell. É com 

pálido prazer que localiza a igreja de São Martinho, cujos sinos cantavam “me deves três 

vinténs” como na modinha que recorda (Ibidem, p. 111). Depois, já no quarto do antiquário, 

ele vê a ilustração de uma casa que lhe parecia familiar. Júlia explica que era a Igreja de São 

Clemente dos Dinamarqueses, também citada na música (Ibidem, p. 141). Winston indaga ao 

proprietário do estabelecimento sobre sua localização:

– É isso, perto do Foro. Foi bombardeado em... há muitos anos. Era uma 
igreja antigamente. Chamava-se são Clemente dos Dinamarqueses. – O 
homem  sorriu  com  ar  de  desculpa,  como  quem  dissesse  algo 
ligeiramente ridículo e acrescentou: – Laranjas e limões, dizem os sinos 
de São Clemente (Ibidem, p. 97).

Repetindo a letra tinha a ilusão exata de ouvir os sinos de uma cidade perdida que 

ainda deveria existir em algum lugar, disfarçada e esquecida (Ibidem, p. 99). Mas são poucas 

as  memórias  da  Londres  anterior  à  revolução  que  ele  consegue  recompor.  Resta-lhe  a 

arquitetura recente, sem nenhuma beleza além das proporções impactantes. Afora o tamanho, 

os prédios novos prestavam-se a funções utilitaristas. Nas paredes do cubículo onde Winston 

trabalha, por exemplo,  havia três orifícios319 para o descarte de materiais inconvenientes, de 

modo que não houvesse qualquer chance de recuperação posterior (Ibidem, p. 39). Estes tubos 

seguiam por labirintos invisíveis, que Winston não sabia como funcionavam senão em termos 

gerais  (Ibidem,  p.  41).  No trabalho,  o  personagem podia  apenas  sair  do  cubículo  para  o 

refeitório, para os Minutos de Ódio ou para ir ao toalete (Ibidem, p. 103). Se internamente 

eram claustrofóbicos, externamente as proporções eram colossais.  Os prédios públicos são 

imensos,  tanto  em  1984  quanto  em  Admirável  Mundo  Novo.  Como  visto,  este  padrão 

arquitetônico não só representa o poder mas tem a pretensão de ser funcional, acumulando 

diversas  tarefas  no  mesmo  espaço  para  otimizar  recursos.  O  utilitarismo  orienta  as 

construções distópicas, não a fruição estética. Esta arquitetura reflete o conceito de Indústria 

Cultural e o ocaso da arte nas sociedades modernas, ademais é também a noção de construção 

em massa  que determina  as  características  dos  prédios,  que  parecem ser  estereotipados  e 

repetitivos, tanto como forma de uniformizar os indivíduos segundo sua classe e ocupação 

319 À direita do falaescreve um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas, à esquerda, um maior para 
jornais e no meio, bem ao alcance do seu braço, havia uma grande abertura retangular protegida por uma  
grade de arame (ORWELL, 2007, p. 39).
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social  –  como  propõem  a  uniformidade  das  cidades  utópicas  e  dos  projetos  de  cidades 

operárias – quanto como para orientar racionalmente as construções e o uso dos espaços.

O  Ministério  da  Verdade  continha  três  mil  aposentos  sobre  o  nível  do  solo  e 

correspondentes ramificações no subsolo. Havia outros edifícios semelhantes, tão altos que do 

telhado da Mansão Vitória podia-se avistar todos ao mesmo tempo. “Eram as sedes dos quatro 

Ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo” (Ibidem, p. 8). O Ministério 

do Amor era um edifício atemorizante,  uma pirâmide sem janelas, impossível  de entrar – 

exceto  para  aqueles  que exerciam funções  oficiais  –,  atravessado por  labirintos  de arame 

farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras, além de ser vigiado por guardas com cara 

de macaco e fardas negras (Ibidem). A enorme pirâmide, “[…] era forte de mais, não podia 

ser tomada de assalto.  Mil bombas-foguete não a  deitariam por terra” (Ibidem,  p.  28).  O 

Ministério parecia ainda mais assustador quando visto de dentro, efeito provocado por seus 

corredores imensos de paredes e rodapés brancos: “tudo imaculadamente limpo. Era de dar 

medo. Winston não se lembrava de ter visto um corredor cujas paredes não fossem marcadas 

da sujeira de corpos humanos” (Ibidem, p. 163). A assepsia e a ordem incomuns espantavam 

o personagem. Um mundo tão branco e limpo só poderia ser o do Partido e apenas ao entrar 

nas suas entranhas ele percebe que eram distintas de tudo o que já vira. 

Em  Admirável  Mundo Novo,  os  prédios  eram igualmente  imensos,  não  apenas  os 

públicos; as moradias também estavam situadas em edifícios altíssimos. Nesta distopia tudo é 

novo e moderno, as coisas velhas são banidas. Uma das poucas referências às construções 

antigas é a Abadia de Westminister, reformada e convertida em salão de danças e o Big Ben 

que se mantinha de pé, agora como Big Henry (HUXLEY, 1981, p. 106). Um dos edifícios 

mais  baixos  mencionados,  além  da  Abadia  e  do  relógio,  é  o  Centro  de  Incubação  e 

Condicionamento, prédio “atarracado e cinzento de apenas trinta e quatro andares” (Ibidem, p. 

23), sobre a entrada principal estava afixado o nome do centro e, num brasão, os lemas do 

Estado  Mundial:  Comunidade,  Identidade,  Estabilidade  (Ibidem).  A  pequena  estatura  é 

compensada pela imensidão dos espaços.  A Sala de Enfrascamento tinha duzentos e vinte 

metros de comprimento, duzentos de largura e dez de altura (Ibidem, p. 32) e quatro mil salas  

(Ibidem,  p.  56).  Havia  também  um  local  amplo  no  andar  térreo,  a  Sala  de  Fecundação 

(Ibidem,  p.  23)  que dava  para  o norte.  Era  “fria  apesar  de  todo o verão  do exterior  das 

vidraças  e  do  calor  tropical  da própria  sala,  uma fina  luz  insistente  brilhava  nas  janelas, 

procurando com avidez alguma figura [...] mas encontrando apenas as louças e metais gelados 

e brilhantes de um laboratório” (Ibidem). Tudo ali parecia fantástico e morto, exceto os tubos 
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amarelos  do microscópio  em que havia  uma substância  rica e  viva.  No centro  do prédio 

situava-se um terraço quente e claro, de onde se via o céu luminoso e os helicópteros que 

passavam (Ibidem, p. 85). Os outros edifícios também dispunham de grandes espaços e salas 

imensas como no Orfeão Comunitário Fordson. No andar térreo, havia um auditório amplo 

para as cerimônias do Dia de Ford e outro para os Cantos Comunitários. Em cima, à razão de 

cem em cada andar, distribuíam-se as sete mil salas que os Grupos de Solidariedade usavam 

em seus serviços quinzenais (Ibidem, p. 106). 

As construções eram imensas, como os prédios do Estúdio de Cinema Sensível, que 

cobriam sete hectares e meio (Ibidem, p. 88). Os Escritórios de Propaganda e a Escola de 

Engenharia Emocional estavam instalados num só edifício de sessenta andares. No subsolo e 

nos andares inferiores ficavam as oficinas gráficas e os escritórios dos três grandes jornais de 

Londres (Rádio Horário, Gazeta dos Gamas e Espelho dos Deltas). Depois vinham vinte e 

dois andares ocupados pelos os Escritórios de Propaganda pela Televisão, pelo Filme Sensível 

e pela Voz e Música Sintética. Acima havia laboratórios de pesquisa e câmaras acústicas; os 

dezoito andares superiores eram ocupados pela Escola de Engenharia Emocional (Ibidem, p. 

92). Imensa era também a fábrica de Secreções Internas e Externas, com vinte andares, e o 

conjunto do Crematório de Slough, descrito como majestoso, ponto de referência com suas 

quatro chaminés  iluminadas  por holofotes  e encimadas  por  luzes  de segurança  vermelhas 

(Ibidem, p. 99-100). Torres imponentes e iluminadas são frequentes na descrição de Huxley, 

como é o caso do Orfeão Comunitário, um prédio “gigantescamente belo” (Ibidem, p. 106):

Iluminado por refletores os trezentos e vinte metros de mármore branco de 
Carrara  sintético  brilhavam numa  incandescência  de  neve  sobre  Ludgate 
Hill;  em cada um dos quatro cantos de sua plataforma de helicóptero um 
imenso T reluzia rubro em contraste com a noite,  e das bocas de vinte e  
quatro grandes trombetas de ouro soava uma música sintética solene.

Voando nos helicópteros podia-se ver Londres pequena abaixo, os enormes edifícios 

de telhado plano convertidos em “camadas de cogumelos geométricos surgindo entre o verde 

de parques e jardins. No meio deles, um fungo mais alto, mais esguio como uma haste, a torre 

Charing-T erguia-se para o céu,  um disco  brilhante  de concreto”  (Ibidem,  p.87),  um dos 

pontos mais altos da cidade, local de observação meteorológica, lançamento e aterrissagem de 

foguetes (Ibidem, p. 196), e o hospital de Park Lane para Moribundos, uma torre de sessenta 

andares revestidos de cerâmica amarela clara (Ibidem, p. 243), ou a formidável torre de vidro 

cor de rosa do Centro de Abortos em Chelsea (Ibidem, p. 150) de que Linda se lembra e que 
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tanto contrasta com os casebres diminutos da Reserva  (Ibidem, p. 137). Havia também a torre 

Lupton, que ficava perto de Eton:

Em Eton aterrissaram no terraço da Escola Superior. No lado oposto do pátio 
da escola, os cinquenta e dois andares da Torre Lupton brilhavam alvos ao 
sol. A Escola à esquerda e, à direita, o Coro Escolar Comunitário erguiam 
seu  volume  venerável  de  cimento  armado  e  vidro-vita.  No  centro  do 
quadrilátero estava a velha e estranha estátua de aço cromado de Nosso Ford 
(Ibidem, p. 199).

Este trecho é relevante, pois, além da descrição da torre, aparecem os materiais que a 

constituem – cimento armado e vidro-vita – e uma estátua de Ford em aço cromado que a 

adorna.  Apenas  de helicóptero,  saindo da cidade,  via-se outro padrão  de edificações.  Era 

possível  encontrar  as  áreas  para  a  prática  de  esportes.  “Florestas  de  torres  de  Estafeta 

Centrífuga”  despontavam entre  as  árvores  (Ibidem,  87),  daí  que  mesmo em sítios  menos 

urbanizados, destacava-se a intervenção humana. Nos locais mais afastados também viam-se 

fábricas, como a de Secreções Internas e Externas, os edifícios do Clube de Golfe, os enormes 

barracões das Castas Inferiores e as casas menores, reservadas aos membros as castas Alfa e 

Beta que habitavam as regiões vizinhas.

Tanto  em  1984  quanto  em  Admirável  Mundo Novo,  a  arquitetura  é  comunal,  dos 

espaços públicos e utilitária. O poder se faz nela presente de forma solene, nas suas grandes 

dimensões  e  pelo  uso  de  materiais  nobres.  Os  edifícios  são  o  próprio  Estado  feito  em 

concreto, aço e vidro. Cabe aqui outra consideração a respeito destes prédios. Amaral (2005, 

p. 4) argumenta que a “cidade é um elemento do triunfo distópico que está presente na maior 

parte  dos  textos  de ficção científica”.  Os instintos  destruidores  nestas  obras se  dirigem à 

cidade, que representa tanto o poder que a oprime, quanto os indivíduos que circulam por suas 

artérias, criando um emaranhado entre espaços, prédios monstruosos e sujeitos (Ibidem). Em 

Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451 a cidade não é descrita como tenebrosa320. Mesmo o 

sendo em 1984, ela é muito mais cúmplice do protagonista do que vilã, pois, apenas em meio 

à multidão que os despersonaliza, o relacionamento entre Winston e Júlia evolui. A cidade 

oferece a eles seus becos escuros como esconderijo e permite, pelos prédios antigos que ainda 

permanecem de pé, que ele tente reconstituir sua história. Amaral (Ibidem, p. 6) prossegue 

afirmando que a cidade sombria, constituída por dejetos e objetos de outras épocas em meio à 

tecnologia representa o fracasso da razão. Os resquícios do passado misturam-se, em 1984 às 

grandes  construções  do  Ingsoc,  sendo  ainda  possível  reconhecer  Londres,  mesmo  que  a 

320 Para Amaral  (2005),  no caso da literatura  cyberpunk,  a cidade é uma espécie de vilã por sua atmosfera 
tenebrosa e pelo clima de tensão e medo que provoca.
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cidade não seja a mesma de outrora. Não há mapas possíveis para Winston, mas um mapa 

afetivo que ele vai construindo através da memória. Dentro deste contexto, a cidade aparece 

como elemento definidor e central da existência humana (Ibidem, p. 6), característica comum 

também a Fahrenheit 451 quando Montag, até então insensível à contemplação, percebe o seu 

entorno. O espaço distópico é propício à solidão,  embora os sujeitos vivam cercados pela 

multidão. É justamente a dissolução que a massa provoca e a racionalidade das relações que 

torna a todos solitários. 

Os  espaços  públicos  nas  distopias  não  são  propícios  à  socialização,  nem  ao 

aprofundamento das relações ou ao exercício da subjetividade. Nas três obras isto aparece em 

níveis diferentes.  Em 1984 os prédios ou são amplos  e frios ou decadentes,  não havendo 

conforto  em  lugar  algum.  Em  Admirável  Mundo  Novo,  tudo  é  confortável  e  feito  para 

favorecer as relações imediatas sem, contudo, proporcionar intimidade. Há salões de dança, 

restaurantes  espaçosos  e  campos  para  os  esportes  coletivos,  mesmo  as  residências  são 

preparadas para que se recebam visitas, mas não há quaisquer referências à vida doméstica. 

Fahrenheit 451 apresenta um panorama semelhante; os locais públicos e as residências são 

feitos para fomentar relações superficiais, nas quais as pessoas convivem e se divertem juntas, 

mantendo-se, contudo, perfeitamente estranhas umas às outras. Nos três casos há uma ideia de 

movimento,  na  qual,  pelo  desconforto  ou  pela  busca  de  diversão,  todos  se  locomovem 

continuamente  como  nômades,  sem  a  possibilidade  ou  a  necessidade  de  se  fixarem  em 

qualquer ponto. A avidez por deslocamentos aparece com maior ênfase em Fahrenheit 451, 

embora no Mundo Novo a população também se movimente com frequência para a prática de 

esportes e passeios. Bradbury (2007) chega a chamar as pessoas de “refugiados da gasolina”:

Impaciência. Rodovias cheias de multidões que vão pra cá, pra lá, a toda 
parte, a parte alguma. Os refugiados da gasolina. Cidades se tornam motéis, 
as populações em surtos nômades, de um lugar para o outro acompanhando 
as fases da lua, vivendo esta noite no quarto onde você dormiu hoje ao meio-
dia e eu a noite passada (Ibidem, p. 75).

Talvez por isso não haja descrições tão detalhadas dos locais. Fundamentalmente, não 

é preciso pensar nos espaços físicos se a ideia é que todos permaneçam em movimento, em 

trânsito.  Isto  explica  também  a  nostalgia  de  Clarisse  em  relação  às  casas  antigas,  onde 

simplesmente era possível ficar. Seu tio  contara sobre um passado em que havia alpendres 

para que as pessoas pudessem sentar em cadeiras de balanço para conversar ou pensar. Este 

era considerado o tipo errado de vida social (Ibidem, p. 82). Não havia mais alpendres nas 
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casas agora, apenas fachadas insípidas. Ao constatar isso, Montag recorda de uma conversa 

com Clarisse:

O que foi que Clarisse havia dito naquela tarde? “Nenhum alpendre. Meu tio 
diz que geralmente existiam alpendres. E as pessoas às vezes se sentavam ali 
à  noite,  conversando quando queriam conversar,  caladas  nas  cadeiras  de 
balanço,  só  se  balançando  quando  não  queriam  conversar.  Às  vezes 
simplesmente ficavam ali sentadas, pensando, refletindo. Meu tio diz que os 
arquitetos eliminaram os alpendres porque não tinham um bom aspecto. Mas 
meu tio diz que isso não passava de racionalização; o verdadeiro motivo, 
escondido por baixo, podia ser o de que não queriam as pessoas sentadas 
daquele jeito, sem fazer nada, balançando nas cadeiras. Conversando; esse 
era o tipo errado de vida social. As pessoas conversavam demais. E tinham 
tempo para pensar. Por isso acabaram com os alpendres. E com os jardins 
também. Quase não há mais jardins nos quais sentar. E olhe para a mobília,  
não há mais cadeiras de balanço. Elas são confortáveis de mais. Vamos fazer 
as pessoas se levantarem e correrem (Ibidem).

Todos tinham que correr, nos carros ou nos trens pneumáticos subterrâneos (Ibidem, p. 

16) sempre e continuamente, não restando tempo para quaisquer elucubrações. Os arquitetos 

retiram não só  os  alpendres  e  as  cadeiras  de  balanço,  mas  também os  jardins.  Bradbury 

elimina a própria arquitetura, resumindo-a às quatro paredes para sustentar os telões. Livings 

de paredes lisas em casas sem varandas ou jardins, nada mais. Clarisse se espanta com este 

mundo sem nada para contemplar. Ela julga que os motoristas que passavam correndo nas 

estradas não mais sabiam o que era grama ou flores, justamente por nunca terem parado para 

observá-las. Eles sabiam apenas que uma mancha verde era um gramado, uma mancha cor-de-

rosa, um roseiral, manchas brancas, casas, e manchas marrons, vacas. Tudo eram manchas e 

velocidade, nada além disso, a tal ponto que, certa vez, seu tio fora preso por dois dias por 

trafegar a sessenta por hora numa rodovia (Ibidem, p. 20). O vazio que as descrições dos 

prédios  em  Fahrenheit  451 deixa  é  ocupado  pela  mobilidade  dos  corpos  que  inibe  o 

pensamento e a solidão.

14.1 A cidade como espaço de poder disciplinar

Para Foucault (2003, p. 155) geografia e arquitetura são estratégicas e estão envolvidas 

em disputas de poder. Em todos os lugares nas sociedades disciplinares o poder está expresso, 

como é o caso dos hospitais, escolas, casernas e fábricas, espaços onde a racionalidade da 
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estruturação física se estende sobre os corpos e pela forma como os sujeitos interagem entre si 

e  com  os  Aparelhos  que  os  regulam.  A  arquitetura  e  o  urbanismo  apenas  expressam 

fisicamente  a  norma,  a  disciplina,  a  hierarquia,  o  controle  do  tempo  e  dos  corpos.  As 

construções são pensadas para que o poder alcance a todos e mantenha certa população viva 

conforme dita o biopoder:

A  localização  dos  diferentes  bairros,  sua  umidade,  sua  exposição,  o 
arejamento total da cidade, seu sistema de esgotos e de evacuação de águas 
utilizadas, a localização dos cemitérios e dos matadouros,  a densidade da 
população  constituem  fatores  que  desempenham  um  papel  decisivo  na 
mortalidade e morbidade dos seus habitantes (Ibidem, p. 201).

O controle sobre o corpo exige que cidade seja efetivamente dividida e organizada321. 

Os corpos são observados e orientados e cuida-se para que o espaço urbano viabilize isso. O 

panóptico  não  é  então  uma  arma,  mas  uma  solução  arquitetônica  para  a  vigilância.  A 

organização espacial serviria, sobretudo, para que objetivos econômicos e políticos fossem 

atingidos (Ibidem). O espaço se torna funcional ao ser organizado conforme necessidades de 

saúde e de trabalho, mas também necessidades comunicacionais, por exprimir poder, força e 

eventualmente  divindade.  Sua  estruturação  é  reflexo  direto  do  poder,  alocado  em  sítios 

privados e públicos, na grande urbanização e nos pequenos detalhes das moradias familiares. 

Refletir sobre o espaço é o mesmo que refletir sobre o poder. Não importando a dimensão do 

projeto arquitetônico ou urbanístico, a sua existência ou manutenção, por si só, já mostraria as 

intenções  do  regime  instituído.  Foucault  (Ibidem,  p.  212)  afirma  que  os  controles  da 

sexualidade322 se inscrevem na arquitetura, assim como a determinação do que é loucura, já 

que o manicômio é local de isolamento para aqueles que têm comportamentos considerados 

inadequados ou desviantes. A cidade é um lugar de comunicação na medida em que diz algo 

aos seus habitantes e visitantes e revela o poder e a norma que conduzem os moradores.

A percepção de Foucault (Ibidem) sobre a arquitetura como a organização do espaço, 

corrobora com a ideia dos utopistas e com a sua tentativa de combater o caos e a escuridão da 

cidade  tortuosa.  O  planejamento  urbano  é  parte  da  tentativa  de  planejar  o  homem 

empreendida pelo biopoder, daí que o espaço é dividido em tantas partes quantos foram seus 

elementos. São aplicadas técnicas de antideserção, de antivadiagem e de antiaglomeração no 

seu  estabelecimento  e,  além  disso,  presenças  e  ausências  serão  definidas,  indivíduos 

321 Foucault (2001, p. 210) menciona o caso da Escola Militar de Paris (1752) em que vidros dividiam os alunos, 
evitando o seu contato com colegas e empregados e havia um mecanismo que impedia os cabeleireiros de  
tocarem os meninos enquanto cortavam os seus cabelos.

322 A planta da casa operária com um quarto para o casal ou com quartos separados para meninos e meninas é 
indício disto.
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localizados, as comunicações úteis estimuladas e as inúteis desestimuladas, de maneira que “a 

disciplina organiza um espaço analítico” (FOUCAULT, 2004, p. 123). Contudo, Sfez (2000, 

p. 72) defende que a cidade não é tão racional e intencional quanto se pretende, não é a ordem 

arrancada ao caos como aparece na concepção grega. A cidade, como a natureza, nasce por si 

mesma. Nascendo por si, cresce também por si, sendo o controle racional dos homens sobre a 

forma  como  a  cidade  se  organiza  apenas  parcial.  São  então  as  relações  entre  espaço  e 

população que determinam as formas que as construções tomam nos regimes de biopoder. 

Deseja-se não apenas o corpo perfeito, mas a cidade perfeita, saudável e viva. Analisando as 

relações entre espaço e poder na virada do século XX para o XXI, Sfez comenta que:

O que se tem em mira assim, e que é desejado como utopia, não é somente 
um corpo perfeito, livre dos germes de doenças possíveis, mas também um 
planeta  perfeito,  livre  por  sua  vez  de  todas  as  possíveis  catástrofes 
“ecológicas”, uma terra devolvida a si mesma, na sua pureza suposta original 
(SFEZ, 2000, p. 57)

O homem precisa do espaço para a sua organização psicossocial, daí a arquitetura e o 

urbanismo participarem da forma como se sente e se comporta. Com base nas possibilidades 

de interação com o espaço e, como decorrência disto, nas formas como o próprio espaço se 

constitui, Foucault cria a ciência dos espaços marginais, ou heterotopia. Este conceito aparece 

pela primeira vez no prefácio de As palavras e as coisas (1966), inspirado por um texto de 

Borges:

Esse texto de Borges [“El  idioma analítico de John Wilkins”] me fez rir 
muito tempo, ainda que provocasse um certo mal-estar difícil de ser vencido. 
[...]  As utopias  consolam:  se  elas  não têm um lugar real,  pelo menos  se 
expandem num espaço maravilhoso e liso; elas abrem cidades com vastas 
avenidas,  jardins bem plantados,  regiões acessíveis,  ainda que seu acesso 
seja  quimérico.  As  heterotopias  inquietam,  sem  dúvida  porque  minam 
secretamente  a  linguagem,  porque  impedem  de  nomear  isto  ou  aquilo, 
porque despedaçam os nomes comuns ou os emaranham, porque ruínam de 
antemão a “sintaxe”, e não só aquela que constrói as frases, – aquela menos 
explícita que faz “manter juntas” (ao lado e frente à frente umas das outras) 
as  palavras  e  as  coisas.  [...]  as  heterotopias  (como  encontramos  tão 
frequentemente em Borges) ressecam a proposta (FOUCAULT, 1966, p. 10-
11, apud CHIAPPARA, 2006, p. 3-4).

Borges  cria  espaços  utópicos  e  seus  mapas  de  forma  tão  expressiva  que  eles  não 

apenas retratam o território, mas o ultrapassam em dimensão simbólica, tornando o espaço 

físico  meramente  referencial.  A noção  de  heterotopia  nasce  aí.  Na  visão  foucaultiana  as 

utopias são espaços sem lugar real e mantém com a sociedade uma relação de analogia direta 

ou oposta, sendo a utopia exatamente a mesma sociedade que a concebe, só que melhorada ou 
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piorada, no caso das distopias. Não existem realmente, mas apenas a partir da imaginação 

daqueles que a imaginam. Mas há lugares reais que, embora tenham existência material real e 

sejam localizáveis, são diversos de todos os demais lugares existentes, que estão fora deles e 

que seguem suas próprias ordens. A estes locais o autor chama de heterotopias. Estas, assim 

como as utopias,  podem ser espaços de liberdade ou de controle  dos sujeitos.  Os lugares 

heterotópicos  e os tempos nos quais existem nascem dos homens e das suas narrativas de 

sítios estreitos, largos, escuros ou claros, por onde se pode, ou não, circular de acordo com um 

mapa invisível, mentalmente estabelecido e, por isso, contingencial. Nenhuma sociedade se 

constitui  sem heterotopia,  estas  são  variadas  e  se  transformam  constantemente323.  Lemos 

(2005, p. 16) menciona que, para Foucault, as heterotopias da modernidade são descritas a 

partir de alguns princípios:

1. toda cultura cria heterotopias, como as da crise na sociedade primitiva e as 
do desvio na sociedade moderna; 2. as heterotopias mudam de função com o 
tempo (exemplo o cemitério); 3. a heterotopia sobrepõe vários espaços em 
um só espaço, como teatros, cinemas, jardins; 4. a heterotopia está ligada a 
pequenas parcelas de tempo (acumulativas, como bibliotecas e museus, ou 
passageiras, como festivais,  feiras).  5. as heterotopias tem um sistema de 
abertura/fechamento tornando-as penetráveis e herméticas (Ibidem). 

O  espaço  da  heterotopia  é  artificial,  como  o  dos  jardins  que  sobrepõem  vários 

elementos da natureza e plantas de diversos locais do mundo dentro de uma racionalidade 

própria; ou como o dos grandes navios do século XIX, espaços flutuantes, lugares sem lugar. 

Seja como for, a heterotopia é o contra-sítio, utopias realizadas nas quais espaços reais de 

determinada  cultura  podem ser  encontrados  e  nas  quais  são  representados,  contestados  e 

invertidos. Locais de naturezas e funções diferentes são justapostos, gerando novas funções e 

espaços dentro do espaço mais amplo que é a sociedade. A modernidade cria heterotopias de 

desvio  para  enquadrar  os  indivíduos  de  comportamento  dissonante.  O  panóptico  é  uma 

heterotopia  de  desvio  fundadora,  constituinte  do  nascimento  da  sociedade  disciplinar.  As 

instituições disciplinares funcionam tanto pelas informações que acumulam, quanto por sua 

capacidade de segregarem os elementos dissonantes. A disciplina ganha espacialidade em tais 

instituições, como é o caso do Ministério do Amor em 1984, da escola em Fahrenheit 451 e 

das  salas  de  decantação  em  Admirável  Mundo Novo.  Espaço e  tempo  se  sobrepõem nos 

espaços disciplinares, através de vigilantes e vigiados, ausências e presenças, pois é este jogo 

de sombras que permite que o poder seja exercido e informações extraídas dos sujeitos. 

323 Na visão de Foucault, as próprias sociedades poderiam ser classificadas pelas heterotopias que constituem. 
Em adição, cada sociedade pode transformar suas heterotopias ou inventar novas.
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A norma é territorializada, mas para que opere deve ser interiorizada. Neste sentido, a 

arquitetura serve como lembrete de que a auto-vigilância deve existir. O edifício imponente e 

sólido, as largas avenidas ou as casas decadentes indicam o poder controlador e a necessidade 

de  se  evitar  o  duplipensar.  O  habitante  da  cidade  distópica  não  é  mero  receptor  de 

informações,  mas  se envolve em uma relação orgânica na qual  eventualmente  atua  como 

transmissor, confundindo-se não apenas com as informações que recebe-emite, mas com o 

espaço  urbano  de  que  é  também  emissor-receptor,  pois  produz,  armazena,  transmite  e 

modifica informações sobre os corpos que nele circulam. Mais uma vez, a noção de tempo é 

relativizada; o panóptico não deve ser capaz apenas de observar o presente dos indivíduos, 

mas de devassar seu passado para ser capaz de controlar o futuro. O tempo é homogeneizado 

e a consciência da vigilância constante provoca respostas e comportamentos automáticos. A 

interpenetração  entre  espaço interno e  externo,  privacidade  e  publicidade,  faz  com que a 

cidade seja parte da vida dos sujeitos como elemento constituinte da sua psique. Eles estão na 

cidade e são a própria cidade. 

Opondo-se à cidade grandiosa e artificial que a distopia representa, os descontentes 

buscam abrigo na natureza.  A fuga para a natureza como alternativa é recorrente desde a 

antiguidade clássica. O confronto entre a natureza incontrolável e irracional, mas que por isso 

mesmo permite aos homens serem livres, e a cidade controlada, planejada e racional aparece 

desde a Odisseia, com a oposição entre as ilhas que Ulisses visita, onde a selvageria dos mitos 

persiste, e o seu lar. O tema é tratado novamente, e com esta oposição estruturada de forma 

consciente, nos textos de Rousseau e na literatura árcade, que percebem o campo como local 

da essência pura dos homens e defendem que a cidade provoca corrupção. As próprias utopias 

apresentam  um  cenário  de  equilíbrio  e  integração  com  a  natureza,  ainda  que  de  forma 

controlada  para  que  não  haja  liberdades  excessivas.  Dentro  de  uma  visão  romântica,  a 

verdadeira alma dos homens se expressa no campo, nas coisas simples, enquanto a cidade 

oprime, perverte e os afasta de si mesmos324. 

A  natureza  é  tratada  em  Admirável  Mundo  Novo,  1984  e  Fahrenheit  451 como 

elemento a ser combatido. Ela é rejeitada para que seja mantida a estabilidade. A natureza não 

é estável, foge de controle. Por isso, os regimes distópicos desprezam tudo o que é selvagem e 

se voltam para o que é artificial, que representa tecnologia e progresso. Embora não trate do 
324 Ao analisar a literatura  cyberpunk Amaral (2005) explica que o desejo de estar no campo, como forma de 

escapar da cidade opressora aparece no final de Blade Runner, quando é mostrada uma estrada ensolarada na 
última cena,  e  em  Minority  Report,  quando o protagonista  repousa  numa casa  de campo aparentemente 
distante da tecnologia. A nostalgia do campo, completa a autora, é um dos grandes motes da ficção científica  
enquanto gênero literário.
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campo, a descrição do Centro de Incubação e Condicionamento é bastante esclarecedora neste 

sentido. A frieza da sala e a vastidão do prédio contrastam com o amarelo vivo dos tubos de 

ensaio. Mesmo a tecnologia não é capaz de retirar o que há de espontâneo na vida e nas 

formas  como ela  se  manifesta.  A ligação com a natureza  é  cortada  logo na infância.  As 

crianças são condicionadas a não gostarem de flores e das paisagens simplesmente por que 

são gratuitas,  pois o amor à natureza não depende de um trabalho industrial  que agregue 

valores (HUXLEY, 1981, p. 45). Abole-se o amor à natureza, mas não o desejo de usar meios 

de transporte, estes sim consumíveis, para ir ao campo. Visitam-se paisagens, mesmo que as 

pessoas  detestem flores  e  folhas,  apenas  pelo  prazer  de  se  deslocarem:  “O problema  era 

encontrar  uma  razão  economicamente  mais  bem  fundada  para  forçar  o  consumo  dos 

transportes do que uma simples afeição às flores do campo e às paisagens” (Ibidem).

Mesmo nas reservas, consideradas áreas selvagens, a civilização se faz presente. É, 

aliás,  a cerca  que separa estas  áreas  que aponta para a  civilização que tenta  coordenar  e 

organizar o que é natural e primitivo como forma de contê-lo e mantê-lo à distância325. As 

reservas eram efetivamente pouco visitadas. Entre os trabalhadores do Centro de Incubação e 

Condicionamento, por exemplo, no máximo meia dúzia já estivera nestes locais (Ibidem, p. 

115).  Obviamente,  visitar  uma  reserva  não  era  apenas  uma  questão  de  querer,  pois 

autorizações específicas eram necessárias, mas além de Bernard e de Thomas (Ibidem, p. 124-

125) não há quaisquer referências se outros personagens desejam visitá-las.

Embarcaram  no  avião  e  partiram.  Dez  minutos  mais  tarde,  estavam 
atravessando  a  fronteira  que  separava  a  civilização  da  selvageria. 
Atravessando  as  montanhas,  através  dos  desertos  de  sal  ou  areia,  das 
florestas,  passando  pela  profundeza  violenta  dos  canyons,  transpondo 
precipícios e planaltos em forma de mesa, a cerca corria irresistivelmente em 
linha reta, o símbolo geométrico testemunha do desígnio humano triunfante 
(Ibidem, p. 134).

John aprende que a reserva é um lugar que por razões climáticas, geológicas ou pela 

pobreza  dos recursos naturais,  não se julgou conveniente  realizar  despesas  para colonizar 

(Ibidem, p. 200). Eram preservadas por serem inúteis, por não servirem para mais nada além 

de ficarem isoladas da civilização. É pela distância estabelecida entre civilização e natureza 

que Lenina se assusta com o desejo de Bernard de aterrissar num cume e visitá-lo; ademais, 

estariam sozinhos326. Além da solidão, ela afirma que odeia caminhar próximo à natureza: “a 
325 “Quinhentos e sessenta mil quilômetros quadrados,  divididos em quatro Sub-reservas distintas, cada qual 

rodeada por uma cerca de fios de alta tensão” (HUXLEY, 1981, p. 130).
326 Bernard a convida para irem ao cume Skiddaw e visitarem a Região do Lagos. Depois de hesitar,  ela o  

convence a irem à Amsterdam ver a final de um campeonato (HUXLEY, 1981, p. 117). Bernard acreditava 
que estando sozinhos, onde quer que fosse, ele e Lenina estariam mais unidos do que na multidão e mesmo 
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pessoa se sente tão pequena quando se encontra no sopé de um monte!” (Ibidem, p. 138). A 

moça só muda o seu comportamento quando se apaixona por John e se permite até contemplar 

a lua por um curto momento (Ibidem, p. 215). Somente dando espaço ao que há de selvagem e 

espontâneo em si mesma, ela consegue olhar, ao menos de relance para o seu entorno. Mas 

Huxley avisa que o condicionamento era forte de mais para ser esquecido. Mesmo após viver 

um longo tempo na Reserva, Linda sente falta das construções civilizadas327. Além disso, nas 

conversas com o filho ela sempre se referia ao Outro Lugar (Ibidem, p. 160), denominação 

significativa justamente por denotar a oposição entre reserva e cidade e pela evocação utópica 

que este Outro Lugar, a civilização, proporciona à personagem.

O Selvagem, por suas origens e convicções, é o único que se regojiza junto à natureza. 

Embora considere o Mundo Novo admirável, ele logo percebe que aquela forma de viver era 

muito degradante para os seus padrões. O exílio no farol indica uma tentativa de retorno ao 

natural. John escolhe um local tão agradável para ficar que até se sente culpado. A vista de lá 

era  linda  e  ele  podia  dominar  a  paisagem,  “parecendo  observar  a  encarnação  de  um ser 

divino” (Ibidem, p. 293), mas não se sentia digno de ter a visão da beleza em cada hora do 

dia. Do campo, aprendera apreciar os arranha-céus ao longe, que mesmo sendo símbolo do 

que  rejeitava,  resplandeciam  alegremente  à  noite  e  apontavam  solenemente  os  dedos 

luminosos  em  direção  ao  céu  (Ibidem,  p.295).  A  distância  da  cidade,  as  luzes,  o  azul 

romântico no horizonte e as paisagens o atraíram até ali:

Os bosques, os trechos de urzes e de tojos amarelos, as matas de pinheiros da 
Escócia, os lagos cintilantes com as bétulas pendentes, as açucenas, os leitos 
de junco – como eram belos para um olhar habituado à aridez do deserto 
americano, surpreendentes. E depois a solidão! Passava dias inteiros sem ver 
um humano. O farol estava cerca de um quarto de hora de voo da Torre de  
Charing-T; mas as colinas de Malpais eram ainda mais desertas do que esta 
mata de Surrey.  As multidões deixavam Londres diariamente apenas para 
jogar Golfe Eletromagnético ou Tênis. Puttenham não tinha campos de golfe 
[...]  Assim,  como  não  existia  um bom  motivo  para  vir,  ninguém  vinha 
(Ibidem, p. 295-296).

Aquele parecia o lugar ideal para fugir do contágio provocado pela proximidade com a 

imundície da vida civilizada. Embora não haja propriamente um condicionamento que faça os 

indivíduos  odiarem a  natureza,  a  sociedade  de  Fahrenheit  451 desestimula,  para  dizer  o 

mínimo, qualquer forma de contemplação, tanto que Clarisse era considerada estranha por 

gostar da chuva, do campo e de fazer longas caminhadas (BRADBURY, 2007, p. 35). O 

do que no quarto dele (Ibidem, p.120).
327 Ela tem saudades das construções civilizadas como o Centro de Abortos (HUXLEY, 2007, p. 150).
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psiquiatra que era obrigada a visitar questionava sobre os motivos dela sair andando pelos 

bosques, observando pássaros e colecionando borboletas (Ibidem, p. 37). Antes de conhecê-la 

Montag jamais havia parado para realmente observar as coisas; apenas quando ela o convida a 

olhar para o céu e ver a lua, o bombeiro percebe que há muito não fazia tal coisa (Ibidem, p. 

21). Ele nota então o comportamento atípico da moça em relação à natureza: certa vez a vê 

sacudindo  uma  nogueira,  outra  tricotando  na  grama.  Três  ou  quatro  vezes  encontrou  no 

alpendre ou na porta da sua casa um buquê de flores, um saquinho de castanhas ou folhas 

secas em um pedaço de papel deixados por ela. 

Ele se sensibiliza, percebe a chuva, o vento e o sol por causa de Clarisse (Ibidem, p. 

42), que o incentiva também a interagir com os elementos que o cercavam: “Você já cheirou 

folhas secas? Elas não cheiram como canela? Pegue. Sinta” (Ibidem, p. 43), diz. Com a fuga 

de Montag, a natureza vai aparecer também como local de refúgio, de segredo e de um tipo de 

reflexão que não poderia ser feita na cidade nem dentro da rotina de trabalho dos bombeiros. 

Isto  o  leva  a  pensar  sobre  a  esposa  e  sobre  a  estranha  sensação  de  vazio  que  ela 

proporcionava. Achava esquisito que a lembrança mais significativa que tinha de Mildred era 

de uma menininha numa floresta sem árvores. A floresta sem árvores explica a sensação de 

vazio, da coisa que foi sem nunca ter efetivamente sido, daquela que em breve deixaria de ser 

sua  esposa  sem que  ambos  fossem ao  menos  capazes  de  lembrar  como  se  conheceram. 

Mesmo que a imagem da floresta tenha para si uma força simbólica muito grande, apenas ao 

escapar Montag percebe a grandeza da natureza que o cerca:

Agora via a lua baixa no céu. A lua ali, e a lus da lua provocada pelo quê? 
Pelo sol é claro. E o que ilumina o sol? Seu próprio fogo. E o sol continua,  
dia após dia, ardendo sem parar. O sol é o tempo. O sol e o tempo e o fogo. 
O fogo. O rio o transportava, embalando-o suavemente. O fogo, o sol e todos 
os  relógios  da terra.  Tudo se  juntava e  se  tornava uma coisa  só em sua 
mente. Após um longo tempo de flutuação na terra e um longo tempo de 
flutuação  no  rio,  ele  sabia  que  jamais  voltaria  a  queimar  nada  na  vida. 
(Ibidem, p. 169).

É o vazio, o encontro consigo mesmo, proporcionado pelo contato com a natureza que 

desencadeia tais reflexões. Ele toma consciência pela primeira vez que o sol ardia todo dia e 

queimava o próprio tempo: “O mundo se precipitava num círculo e girava sobre o seu eixo e, 

de qualquer modo, o tempo já estava ocupado queimando os anos e as pessoas sem nenhuma 

ajuda dele. Assim, se ele queimava coisas com os bombeiros, e se o sol queimava o Tempo, 

isso significava que tudo queimava” (Ibidem). Não era necessário ser bombeiro, o tempo se 

ocuparia de queimar as coisas. Ele consegue se separar da sua antiga vida, neste batismo no 
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rio que o conduz em segurança até às bordas da floresta, onde a nova vida começa. No trajeto, 

pensa na esposa e questiona como ela se sentiria no silêncio (Ibidem, p. 170), recorda de uma 

fazenda que visitara quando era muito novo, numa das raras vezes em que estivara no campo. 

Esta experiência o levara a descobrir que em algum lugar por trás dos sete véus da irrealidade, 

para além das paredes dos salões e do fosso de metal da cidade, as vacas ruminavam capim, 

os porcos se sentavam em poças quentes ao meio-dia e os cães latiam para ovelhas brancas 

numa colina (Ibidem, p. 170-171). 

Depois de tudo o que passara na cidade, Montag queria uma noite de sonhos em um 

celeiro,  “um copo de leite,  uma maçã e uma pera” (Ibidem, p. 172), observar as estrelas, 

mergulhar no rio, lembrar da sua infância (Ibidem). Ainda confuso, ele vê um vulto no meio 

da floresta que julga ser o Sabujo, mas descobrindo ser um veado, admira o animal e seu 

cheiro  almiscarado,  misturado  com odores  de cardamomo,  musgo e ambrósia  (Ibidem,  p. 

173). Montag se deixa levar por suas percepções, inala a terra e se enche de todos os detalhes. 

O relato de Bradbury corresponde a um rito de passagem, no qual o bombeiro finalmente 

consegue  deixar  a  cidade  e  se  entrega  a  sensações  e  percepções  mais  amplas  do  que  as 

sugeridas por Clarisse, sendo livre por si. Só depois de experimentar sozinho a natureza, ele 

encontra os trilhos de trem, que representam uma civilização abandonada, ao longo dos quais 

os homens da floresta se abrigam, sentados ao redor do fogo que os ilumina no meio da mata 

(Ibidem, p. 174-175). Um destes homens, diz a Montag: “Quando nos esquecermos quanto a 

natureza  está  próxima  da  noite  [...]  algum dia  ela  vai  entrar  e  nos  pegar,  pois  teremos 

esquecido o quão terrível e real ela pode ser” (Ibidem, p. 188). 

O campo como local de fuga aparece também em 1984. Para escapar da cidade e do 

regime que o oprimia, Winston se refugiava numa utopia particular, um local imaginário que 

chamava de Terra Dourada328. Júlia marca os primeiros encontros com ele num sítio ermo, 

distante da cidade e da vigilância do Ingsoc329. A descrição Terra Dourada se parece tanto 

com o lugar que Júlia escolhe para o encontro que Winston não sabia dizer se já estivera ali 

ou não. Tanto a Terra Dourada, quanto o espaço escolhido para os encontros, era um relvado 

fofo e curto, estragado por coelhos e pontilhado de cupins. Do outro lado do campo, ulmeiros 

balançavam  e  suas  folhas  palpitavam  ao  sabor  da  brisa.  É  bastante  significativo  que  no 

328 “De repente encontrou-se num relvado fofo e curto, numa noite estival, em que os raios oblíquos do sol ainda  
douravam o chão. A paisagem que contemplava aparecia tanto em seus sonhos que nunca podia ter a certeza 
de a ter visto ou não no mundo real. Desperto, chamava-a de Terra Dourada” (ORWELL, 2007, p. 32). 

329 Júlia organizara para que eles se encontrassem numa relva. Para isso, Winston deveria seguir por uma picada 
entre touceiras e passar por uma árvore morta coberta de musgo (Ibidem, p. 112), para chegar lá separava os 
ramos de árvores e sob os seus pés havia um mar de campanulas (Ibidem, p. 114). 
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campo, ainda que verifiquem se estão sendo vigiados, os personagens se sintam livres para o 

seu  encontro,  para  se  despirem  e  passarem  algum  tempo  escondidos  do  Grande  Irmão 

(ORWELL, 2007, p. 32-33). Não que o campo fosse mais seguro do que a cidade; além da 

possibilidade  dos  microfones  escondidos  nos  arbustos,  não  era  fácil  viajar  sem  chamar 

atenção330, mas Júlia programara bem. Encontraram-se no tronco que ela havia descrito, num 

lugar onde o caminho parecia interromper-se. A respeito daquele local, Winston tinha apenas 

certeza de que perto existia um regato com peixes sobre o qual se debruçava um chorão, 

exatamente como no seu sonho da Terra Dourada (Ibidem, p. 119). Ali via pássaros, cores e 

flores (Ibidem, p. 120 e 130) que nunca vira antes, como se seu sonho se concretizasse.

Refugiado na sua utopia, ele realiza o desejo de ficar a sós com Júlia, de possuí-la,  

como se apenas junto à natureza pudessem dar vazão aos seus instintos.  Em tudo parecia 

haver um encanto que não era possível encontrar em Londres e em qualquer lugar onde o 

Partido atuasse ativamente.  O campo ficava lá, meio esquecido, ou antes, Júlia e Winston 

preferiam crer que estavam esquecidos ali. A Terra Dourada, imaginada e depois real, faz um 

contraponto ao meio hostil que é a cidade. Meticulosamente controlada, ela não dá a ilusão de 

esquecimento ou de liberdade que eles buscam. Neste cenário Winston se sente seguro, como 

se nunca pudesse ser ferido ou alcançado. Longe das cidades, longe da sua artificialidade e da 

forma como expressam o poder, ocorre uma espécie de suspensão da realidade e é possível 

exercitar  a  subjetividade  ainda  que  temporariamente,  como  ocorre  em  Admirável  Mundo 

Novo e 1984, ou permanentemente, como parece ser o caso de Montag em Fahrenheit 451. O 

espaço urbano, tratado por Descartes como metáfora da razão, é convertido nas distopias em 

prova material do colapso e das limitações da mesma razão que o criou.

Breton (1994, p. 120) argumenta que cidade, assim como suas ruas e locais públicos 

são “vias de comunicação”, podendo ser considerada espaço de fluxos comunicacionais. Esta 

noção aparece implícita nas distopias e emerge efetivamente na transição do século XX para o 

XXI, com a superação do arranjo espacial  físico pelo uso das tecnologias de informação. 

“Essa infra-estrutura tecnológica é a expressão da rede de fluxos, cuja arquitetura e conteúdo 

são determinados pelas diferentes formas de poder existentes no nosso mundo” (CASTELLS, 

2006, p. 502). A heterotopia contemporânea parece prescindir absolutamente de edificações, 

sendo apenas a informação que circula  e o (não) lugar  que ocupa.  Nasce então o espaço 

virtual,  desterritorializado que se faz presente através  do ciberespaço.  Isto é expresso por 

330 Para distâncias inferiores a cem quilômetros não era necessário carimbar passaportes, mesmo assim havia 
sempre patrulhas inspecionando nas estações de trem.
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Castells (2006) nos seus conceitos de espaço de fluxos e sociedade em rede. A estrutura do 

espaço de fluxos é  desprovida de lugar  e a  noção de rede considera  as virtualidades  dos 

espaços e suas potencialidades, sendo múltipla, heterogênea e relacional (Ibidem, p. 502). Não 

significa,  porém,  que  a  informação  seja  transmitida  de  forma  aleatória,  pelo  contrário,  a 

circulação em rede segue uma lógica e apresenta possibilidades de controle próprias. Sem 

espaços  físicos,  o  panóptico  não  depende  da  visibilidade  imediata  dos  sujeitos,  mas  dos 

rastros que deixam pela sua circulação na rede e comunicações que estabelecem. Para o autor, 

o espaço de fluxo envolve obrigatoriamente a arquitetura, que acaba sendo homogênea nos 

lugares  que  constituem  os  nós  na  rede,  como  se  a  mobilidade  fosse  relativizada  pela 

permanência física em sítios que são sempre semelhantes entre si e que abstraem história e 

culturas locais, agora convertidas em cultura global.

Ao contrário do espaço distópico, que é rígido por exigência do regime político que o 

mantém e governa, o espaço em fluxo é fluido, havendo a necessidade de movimento para que 

ele exista. Esta proposta é contrária à da distopia, que pretende a estagnação das coisas e o 

parar do tempo.  Fluxo e convergência de espaços físicos e comunicacionais são o grande 

referencial dos estudos sobre arquitetura e comunicação neste início de século. Certamente, o 

conceito de trânsito de pessoas e de informações que ele apresenta passa longe das distopias 

do século XX, que tratam da situação do homem preso a um espaço-tempo do qual não pode 

escapar nem pelo artifício do sonho. Isto não invalida, contudo, o panóptico que permanece 

ativo na perspectiva não mais do espaço, mas do ciberespaço, de forma contínua e permanente 

nas redes. Para Lemos (2006, p. 6) “o ciberespaço pode ser pensado sobre esse aspecto, como 

espaço estriado,  controlado e  vigiado”.  As cidades  se  tornam ambientes  generalizados  de 

acesso e os espaços físicos conectados via rede constituem não-lugar, utopia contemporânea, 

servindo para a produção, controle, acesso e distribuição de informação (Ibidem, p.11). 

A cidade pode ser definida como objeto da comunicação pela forma como os sujeitos 

interagem com ela e por seu papel como porta-voz do poder vigente. Sendo assim, a urbe nas 

distopias não é silenciosa ou morta, como pode parecer a uma primeira vista, mas é emissora 

ativa das mensagens do poder e, por outro lado, receptora dos sujeitos. A análise da cidade 

como elemento de comunicação só faz sentido se ela for tomada como personagem – ainda 

que em certos momentos secundário – capaz de se relacionar com os demais. Em adição, a 

cidade,  ou  o  refúgio  no  campo  indicam  relações  específicas  entre  os  sujeitos,  sendo  a 

socialização diretamente influenciada pela maneira como os espaços e as individualidades se 

configuram.  Quanto  mais  imerso  na  cidade,  mais  subjugado  o  indivíduo  será,  pois  o 
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agrupamento urbano exige massa.  Em contrapartida,  quanto mais afastado, mais  liberdade 

poderá ter.

Certamente, corre-se aqui o risco de cometer incorreções teóricas, situando a cidade 

nos processos comunicacionais. Mas, trata-se, sobretudo, de fazer uma provocação para que 

se ampliem os objetos de estudo da comunicação. Não se pode negar o papel das cidades nas 

distopias aqui analisadas,  seja pela decadência em  1984,  pela modernidade em  Admirável  

Mundo Novo ou mesmo pela ausência de descrições objetivas em  Fahrenheit 451. Orwell, 

Huxley e Bradbury tornam suas cidades presentes, mesmo sem oferecerem maiores detalhes 

ou realizarem relatos mais extensos, simplesmente por que os sujeitos se relacionam com elas 

e constituem-se por esta relação. O cogito cartesiano depende da cidade, numa espécie de 

“penso,  logo  existo...  e  existo  na  cidade”.  Os  sujeitos  constroem  as  cidades  e,  em 

contrapartida, são por elas construídos, o que acontece apenas porque a urbe é viva, espaço de 

relações de poder intersubjetivas e comunicacionais.
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15 O SUJEITO QUE ESCAPA

Seja  considerando-se  a  questão  da  verdade,  do  jornalismo,  da  publicidade,  da 

educação, dos livros, da música ou do cinema, seja considerando-se a vigilância, o corpo ou a 

cidade, e considerando-se ainda as mídias tradicionalmente estudadas ou as possibilidades e 

formas  de  comunicação  que  escapam  à  elas,  tem-se  sempre  que  o  vórtice  de  todos  os 

processos será o sujeito. Nas distopias, para que a narrativa seja possível, não é tratado apenas 

o sujeito perfeitamente condicionado,  parte da massa.  Na verdade,  se restasse apenas este 

sujeito os governos distópicos teriam logrado seus objetivos e não haveria mais esperança 

para os homens. Mas os autores distópicos mantêm a crença na possibilidade de tomada de 

consciência  e  de  existirem  fissuras  no  poder  instituído,  por  isso,  tratam  do  sujeito  que 

consegue escapar do condicionamento e do sistema alienante ao qual está submetido e lança 

sobre ele um olhar crítico. Este papel é ocupado em Fahrenheit 451 por Montag, Clarisse e 

Faber,  em  1984  por  Winston  e  Júlia  e  em  Admirável  Mundo Novo por  John,  Bernard  e 

Helmholtz. Todos, em maior ou menor medida olham para os regimes em que vivem como 

quem está de fora, pois a ausência ou interrupção do condicionamento os torna efetivamente 

estrangeiros e dá a noção exata da distopia. Embora os narradores sejam capazes de descrever 

o  controle  total  e  as  distorções  que  ele  provoca,  apenas  os  sujeitos  que  têm  suas 

individualidades  ameaçadas  conseguem  revelar  a  dimensão  da  decadência  do  humano, 

explicar a ausência de liberdade e a importância de sentimentos como a dor e a amizade, 

servir como focos de resistência e especularam sobre possibilidades, mesmo que limitadas, de 

revolução e mudança social. 

Há ainda outro aspecto a ser considerado. A distopia enquanto ação narrativa depende 

de indivíduos que escapem,  que de alguma forma geram movimento  em sistemas sociais 

monolíticos e estáveis. Explica-se: uma característica fundamental das utopias, que reverbera 

nas distopias é a imutabilidade. As formas de vida social, os estamentos, as classes, as regras,  

estendem-se infinitamente. A mudança, qualquer que seja, implica em perda da estabilidade, 

devendo ser evitada a todo custo. O mesmo se dá nas distopias; para que o poder se perpetue, 

as estruturas tem que ser constantes. Neste caso não há ação, mas apenas rotinas a serem 

descritas. Quando o sujeito escapa, ele fura a normalização, propõe-se a fazer coisas novas e a 

contestar, desencadeando as ações nas distopias através da tomada de consciência. Nas três 

obras a ação é iniciada da mesma forma: o protagonista vive um cotidiano estável, até que um 
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fato de ordem exterior ou interior o incomoda, muda sua perspectiva e lhe possibilita formular 

críticas,  ainda que incipientes.  Em seguida,  o sujeito  crítico decide agir,  por isso foge da 

rotina  estabelecida,  coopta  outros  ou  provoca  resistência.  Finalmente,  quando  suas  ações 

perturbam a ordem, tornam-se intoleráveis e ameaçadoras, o sistema reage, localizando-o para 

punir ou reintegrar à sociedade.

Em  Sobre Sujeito  e  Objeto,  Adorno (1969,  p.  1)  conceitua  o sujeito  opondo-o ao 

objeto. A dificuldade em se estabelecer um conceito começa pela indicação  do que se deve 

propriamente  falar.  Os  termos  (sujeito  e  objeto)  são  equívocos  e  movediços,  não  sendo 

explicáveis  por  uma  mera  distinção  terminológica.  Segundo  o  autor,  sujeito  e  objeto  se 

complementam. Mesmo assim, há uma característica fundamental que deve aparecer na ideia 

de  sujeito:  a  individualidade  humana331.  Se  não  pudesse  ser  concebido  em  si,  com 

especificidades que o distinguem dos demais, a simples menção de sujeito perderia o sentido. 

Arendt (1981), afirma que é a individualidade que distingue o ser humano dos outros animais 

e é ela que torna a morte de um indivíduo tão dolorosa. Enquanto entre os animais a vida de 

um ser é perpetuada pela sobrevivência de sua espécie, entre os homens, ao se perder um 

indivíduo perde-se um pequeno mundo, irrecuperável mesmo com a permanência da espécie. 

Ao tratarem as pessoas como algo substituível, as distopias realizam o que a autora (Ibidem) 

denomina de desumanização. Beatty fala da morte de Clarisse sem nenhum pesar. O mesmo 

acontece  com  uma  das  amigas  de  Mildred  ao  mencionar  o  falecimento  do  marido.  Em 

Admirável Mundo Novo, a morte é industrializada, acontece em hospitais específicos e depois 

os corpos são cremados conjuntamente. Aparentemente não há luto em nenhum dos casos; as 

pessoas simplesmente desaparecem e não se fala mais delas. Não há indivíduos, na acepção 

ampla do termo, mas apenas células do corpo social.  Arendt (2006) amplia este argumento 

para a possibilidade da “morte moral” do indivíduo oprimido por um sistema totalizante. 

Morta a pessoa moral,  a única coisa que ainda impede que os homens se 
transformem em mortos-vivos é a diferença individual, a identidade única do 
indivíduo. Sob certa forma estéril essa individualidade pode ser conservada 
por um estoicismo persistente, e sabemos que muitos homens em regimes 
totalitários  se  refugiaram  [...]  nesse  absoluto  isolamento  de  uma 
personalidade sem direitos e sem consciência (ARENDT, 2006, p. 504). 

A individualidade resiste  a condições  externas,  define o sujeito e  o impede de ser 

dragado pelo todo. Os protagonistas distópicos se enquadram nesta categoria. Não é o velho 

Faber, um estoico, encastelado em casa, entre suas invenções e memórias? Bernard não o faz 

331 Individualidade humana (Einzelmenschlichkeit) ou egoidade segundo Schelling (ADORNO, 1969, p. 1).
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ao  se  recusar  –  ao  menos  inicialmente  –  a  ter  relações  promíscuas?  O isolamento  é  um 

primeiro indício do indivíduo que descobre a si mesmo enquanto tal. Ele se isola, guarda sua 

individualidade  e  preserva-a  do Ser  Maior,  ficando à margem da  sociedade  totalitária.  A 

individualidade é apenas indicada, mas não chaga a se efetivar (ADORNO, 1969, p. 1). 

O sujeito resiste às tentativas de definição, pois só existe nas dualidades internalidade-

externalidade  e  sujeito-objeto.  Adorno  define  o  sujeito  em  função  da  dualidade  com  os 

objetos exteriores.  Temos assim que, “seja qual for sua natureza,  um sujeito cognoscente, 

defronta-se com um objeto, seja qual for a sua natureza, objeto do conhecimento” (Ibidem). O 

sujeito aparece como aquele que sabe, que conhece, e o objeto como algo passível de ser 

conhecido. Sendo assim, o sujeito é continuamente cindido, pois só pode ser explicado por 

termos que, ao menos aparentemente, são antagônicos. A separação entre sujeito e objeto, que 

os põe em pontos extremos, é artificial e nasce pela força. Sua consequência é a criação de 

uma ideologia do sujeito autônomo, apartado do objeto. Daí que o sujeito devora o objeto ao 

esquecer o quanto ele mesmo é passível de objetificação.

O  totalitarismo  exige  objetificação,  o  que,  para  Arendt  (2006,  p.  12)  implica  na 

destruição da humanidade. Onde quer que tenha imperado, o totalitarismo minou a essência 

do homem, de modo que as “forças destrutivas” (Ibidem) que surgem no século XX não 

devem  ser  ignoradas.  A  destruição  do  indivíduo  pode  ser  identificada,  usando-se  a 

terminologia de Adorno e Horkheimer (2006): com a regressão ou menoridade do sujeito, a 

qual a auto-consciência regride até que ele deixa de existir  e se funde com o todo, sendo 

dominado pelo Ser Maior. Há uma possibilidade de reconciliação, mas esta não implica no 

retorno à indiferenciação primitiva.  A conciliação estaria  na comunicação do diferenciado 

(ADORNO, 1969, p.  2) e mesmo o conceito  de comunicação depende da diferença entre 

sujeito e objeto:

Somente então o conceito de comunicação encontraria seu lugar de direito 
como  algo  objetivo.  O  atual  é  tão  vergonhoso  porque  traí  o  melhor,  o 
potencial  de  um entendimento  entre  homens  e  coisas,  para  entregá-lo  à 
comunicação entre sujeitos, conforme os requerimentos da razão subjetiva. 
Em seu  lugar  de  direito  estaria,  também do ponto  de  vista  da  teoria  do 
conhecimento, a relação entre sujeito e objeto na paz realizada, tanto entre os 
homens  como  entre  eles,  e  o  outro  que  não  eles.  Paz  é  um  estado  de 
diferenciação sem dominação, no qual o diferente é compartido (Ibidem). 

Trata-se  de  um  conceito  pouco  ortodoxo  de  comunicação,  mas  que  explica  os 

fenômenos  da  ordem  do  sensível  e  do  ser,  que  as  noções  tradicionais  voltadas  para  os 

fenômenos de emissão e recepção não abarcam. O sujeito da comunicação é usualmente o 
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sujeito  iluminista,  hermético,  baseado  no  cogito  ergo  sum.  Existe  em  si,  é  tomado  em 

oposição aos objetos, conhece, sabe e pensa. Daí sua comunicação ser racional, voltada para 

propósitos objetivos – ou pelo menos objetificáveis, segundo os artifícios da racionalidade – e 

mediada por objetos técnicos. Nota-se, contudo, que restringir a comunicação à comunicação 

entre  sujeitos,  conforme  os  requerimentos  da  razão  subjetiva  (Ibidem),  limita  suas 

possibilidades e as possibilidades dos sujeitos que comunicam. Adorno (Ibidem) julga isto 

“vergonhoso” pois traí o melhor da comunicação que é o real entendimento entre homens e 

coisas, uma desobjetificação, por assim dizer, na qual o ser humano não está no mundo, mas é 

o mundo, e não apenas usa os objetos para se comunicar, mas identifica-se com estes objetos.

Na  teoria  do  conhecimento,  que  tradicionalmente  tem  fundamentado  as  ciências 

sociais  e consequentemente a comunicação,  entende-se por sujeito o mesmo que o sujeito 

transcendental, idealista de Kant. O a priori  kantiano cria uma perspectiva de existência na 

qual o indivíduo se arvora de ser independe do todo social. Mesmo que funcione como corpo 

unitário, a sociedade precisa dos seres atomizados e com a ilusão (se concebida desta forma) 

da  individualidade.  No pensamento  kantiano,  a priori  e  sociedade  constituem os  homens 

como unidade, daí a relevância de ambas. Adorno (1969, p. 4) completa: “seu cativeiro foi 

interiorizado: o indivíduo não está menos cativo dentro de si que dentro da universalidade, da 

sociedade.  Daí  o interesse em reinterpretar  a  prisão como liberdade”.  Existe  uma relação 

dialética entre aprisionamento e liberdade, em que um conceito só se constitui pelo outro. A 

ilusão acontece sempre que uma categoria é suprimida, isto é, o indivíduo se apega à ideia de 

liberdade e esquece da prisão social e vice-versa. O sujeito vive preso por definição. A ilusão 

de que a realidade é produto do sujeito livre é a compensação da prisão. As relações dialéticas 

entre aprisionamento e liberdade, sujeito e objeto, invariavelmente coisificam a consciência, 

pois  esta  não  compreende  sua  natureza  e  toma  a  si  como  ser  das  origens  absolutas.  A 

coisificação a que o sujeito soberano submete tudo, incluído ele mesmo, é apenas aparência. 

Ao refletir sobre si, o sujeito reflete sobre a sociedade, pois ela o constitui. 

Althusser (1985) critica o subjetivismo ao defender que a vontade humana, embora 

não esteja completamente acabada, não nasce exclusivamente dos indivíduos, não há a priori 

nem ineditismo nas ações individuais. Isto acontece através das ideologias que constituem a 

ilusão do sujeito e pela operação dos Aparelhos Ideológicos do Estado. Sua formulação é 

considerada negativista pois, uma vez condicionado pelos Aparelhos, o sujeito (interpelado) 

reproduzirá  os  seus  discursos  irreflexivamente.  A  unidade  do  sujeito  aparece  como  algo 

ilusório, servindo para que cada um possa desempenhar seus papéis sociais convencido da sua 
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importância  e  necessidade  para  o  corpo  social.  Igualmente,  a  originalidade  é  uma  ilusão 

possibilitada pela interpelação. 

Na sua formulação de uma história crítica do pensamento, Foucault retrabalha alguns 

princípios da filosofia kantiana sem se desvencilhar totalmente deles. A relação dual entre 

sujeito e objeto é mantida, embora Foucault não considere a transcendência e a noção de a 

priori,  colocando em seu lugar o posicionamento do sujeito na história.  O homem é uma 

figura  composta,  fruto  de  um  saber  sobre  si  constituído  ao  longo  da  modernidade.  A 

racionalidade iluminista falha perante o sujeito, por ser este limitado e finito. No pensamento 

de Foucault, apenas através da história é possível realizar a crítica imanente da racionalidade, 

evitando-se o risco de cair na abstração transcendental. Assim,  não há estrutura delimitada 

previamente onde o sujeito se encaixa, nem ele é movido sempre por sua subjetividade. O 

autor trata da historicidade dos discursos: é na história que o sujeito se compõe e existe e o 

material histórico não deve ser submisso a conceitos previamente estabelecidos mas passível 

de uma análise que liberte sujeito e história do a priori. 

Se não há  a priori  e nem a subjetividade conduz os homens inteiramente,  de que 

sujeito  se  trata  aqui?  Não  há  um  sujeito  consistente  a  ser  analisado,  completo 

conceitualmente, mas uma sombra do sujeito perseguida através dos personagens distópicos. 

Este sujeito é perpassado pela historicidade,  mas não determinado unicamente por ela. Ao 

resgatar  a  história,  Foucault  abandona uma visão totalizante  e  oferece escapes,  pontos  de 

deriva e resistência que a noção althusseriana de submissão aos Aparelhos Ideológicos do 

Estado e o assujeitamento parecem negar. Diante destas considerações, nem a estrutura, nem 

o  assujeitamento  e  nem os  Aparelhos  são inexoráveis.  Há resistência  sempre  que houver 

possibilidade de escape ideológico, de liberdade. Relações de saber e poder e a apropriação de 

saberes não instituídos pelo poder vigente levam à critica e à resistência.

Nas distopias esta questão é tratada do ponto de vista humano. É fácil reconhecer o 

sujeito que escapa  à  estrutura:  ele  não  segue a  ortodoxia,  o  saber  socialmente  instituído; 

possui saberes próprios, não compartilhados que o distinguem dos demais; tem memória, ou 

usa conhecimentos históricos como forma de documentação, numa espécie arqueologia; e, por 

fim, como consequência destas características, não consegue conviver em sociedade. As obras 

não tratam do sujeito que escapa em termos teóricos, mas tentam explicar como ele age e 

pensa.  Cabe  considerar  que  as  distopias  estudadas  foram  escritas  entre  os  períodos  de 

consolidação  e  declínio  do  paradigma  estruturalista  e,  posteriormente,  do  nascimento  do 

sujeito  histórico  de  Foucault.  Elas  especulam  sobre  o  que  levou  os  indivíduos  ao 
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consentimento  em massa e  à  barbárie  moderna,  pontos levantados  também por Adorno e 

Arendt. Em síntese, as distopias literárias e as teorias nascem das mesmas epistemes, o que 

viabiliza o estabelecimento de paralelos entre elas.

Nas distopias, os protagonistas acabam sendo, de uma forma ou de outra, eliminados, 

excluídos das sociedades sem, contudo, mudá-las ou ao menos arranhar suas estruturas. John 

se suicida, Bernard e Helmholtz são exilados, Montag foge e Winston é recondicionado. Suas 

trajetórias tratam da impotência dos indivíduos em sistemas que são maiores e mais poderosos 

do que eles.  O sujeito  da distopia será sempre o sujeito da dissolução.  Ele crê  na utopia 

vindoura,  mas  não  sabe  o  que  fazer  ou  não  pode  fazer  nada  para  que  ela  aconteça.  As 

distopias têm elementos das sociedades disciplinares, em função do controle que exercem e 

do auto-controle que exigem dos indivíduos. Retornamos a Foucault e ao seu argumento de 

que as sociedades disciplinares modelam corpos e mentes segundo as finalidades do poder: 

exige-se  o máximo  de  utilidade  e  docilidade  para  que  se possa  conquistar  a  estabilidade 

esperada. O indivíduo é impotente diante da capacidade da sociedade disciplinar de se manter 

usando dispositivos e tecnologias. Ainda assim, percebe-se que mesmo na disciplina existem 

brechas por onde a subjetividade escapa, se não os protagonistas distópicos não existiriam, 

seriam parte da massa e, como tal, incapazes de agir. 

Há ainda outro ponto a ser considerado, o papel do discurso. São os discursos que 

emergem como verdadeiros que permitem o exercício do poder e sustentam a hegemonia. A 

verdade  é  a  verdade do poder.  Apenas  os  discursos  considerados  verdadeiros  pelo  poder 

vigente  correspondem à  ortodoxia.  A escolha  deste  termo é  fundamentada  pelas  próprias 

distopias: em 1984 ele aparece abundantemente, havendo menções esporádicas em Admirável  

Mundo Novo e  Fahrenheit 451. A  ortodoxia implica numa forma de pensar, no sentido em 

que somos perpassados e constituídos  pelo discurso e,  no caso dos regimes  totalitários,  a 

única forma de sobreviver é pensando como o poder, sendo parte dele. É a integração total 

dos indivíduos ao poder, através dos micropoderes, que permite sua perpetuação, como afirma 

Foucault. Embora a ideologia seja hegemônica e o poder exercido através dos Aparelhos, é no 

cotidiano, nos pormenores da vida que ele se efetiva. O discurso opera então na (re)produção 

da  desigualdade  já  que  poder  e  dominação  são  reproduzidos  pelo  texto  e  pela  fala  dos 

dominantes (VAN DJIK, 2005, p. 33):

Como  o  discurso  ideológico  que  nos  representa  a  “nós”  versus “eles”. 
Assim,  os  falantes  ou  escritores  podem  realçar  as  coisas  boas  ou 
topocalizarem significados negativos, ao usarem elementos lexicais positivos 
em autodescrições e ao fornecerem mais detalhes sobre ações boas e poucos 
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detalhes sobre ações más (através da hipérbole e das metáforas positivas),  
deixando implícitas as nossas propriedades negativas ou pondo em segundo 
plano  a  nossa  agência  em  atos  negativos  através  de  frases  passivas  ou 
nominalizações [...] (Ibidem, p. 47). 

A informação do outro é desqualificada, tomada como menos credível e emerge um 

quadro de interpretação hegemônico e ideológico. É a ideologia332 partilhada que identifica 

quem pertence  ao  grupo e  quem não pertence  e  define  as  relações  entre  quem integra  a 

corrente hegemônica e quem está à sua margem. Toma-se aqui uma noção de hegemonia em 

que não há dissenso. Qualquer discordância significa marginalização e punição. É no discurso 

constituído  sobre o  outro  que  a  intolerância  aparece.  Os  valores  relevantes  para  o grupo 

hegemônico são plenamente aceitos e positivamente qualificados, enquanto tudo o que vier do 

outro  é  estereotipado.  Toda  informação  que  contrarie  ou  que  possa  irritar  a  ideologia 

hegemônica  tende  a  ser  ignorada  ou  alterada,  enquanto  as  informações  do  outro  são 

consideradas  erradas  e  minunciosamente explicadas,  de modo que sua anormalidade  – no 

sentido de desvio ou ausência da norma – e vilania sejam evidenciadas

Das considerações sobre massa, micropoderes e discurso, surgem algumas questões 

relevantes para a nossa análise: a aniquilação – ou pelo menos tentativa – das subjetividades 

serve  para  que  a  existência  de  uma  massa  homogênea  de  indivíduos  relativamente 

controláveis seja possível. A massa responde ao poder central e está ligada a ele por relações 

de micropoder que o legitimam e reforçam. Tais relações aparecem, circulam e são reforçadas 

através do discurso. Adicionalmente, nota-se que há uma relação entre as instituições formais 

do poder,  seus Aparelhos e os micropoderes.  Para a presente análise,  isto significa que o 

discurso circula pelos sujeitos mas também pelos Aparelhos Ideológicos do Estado. Ficamos 

aqui com esta denominação, embora Foucault rejeite o termo ideológico, ao menos no nível 

macro, do poder central, que utiliza os Aparelhos e a ideologia do grupo dominante de forma 

latente  ou  explícita  para  reforçar  e  formar  tais  relações  de  poder.  Daí  que  embora  a 

comunicação possa ser tratada como Aparelho, constituído pelos meios de comunicação de 

massa e processos utilizados, adotando-se uma perspectiva foucaultiana, ela pode ser tratada 

também na perspectiva do sujeito e do micropoder.

332 Aprofundando-se na questão da ideologia, Van Djik explica que: “essa ideologia integra as normas básicas, 
os valores e outros princípios orientados para a realização de interesses e finalidades do grupo, bem como 
para a produção e legitimação do seu poder” (VAN DJIK, 2005, p. 70).
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16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Wiener (apud BRETON, 1994, p. 19), um dos arautos das benesses potencialmente 

oferecidas  pela  técnica  à  comunicação,  elege-a como valor  central  para  homem e  para  a 

sociedade. Ele crê na técnica tanto como instrumento que permitiria a presença de uma rede 

de comunicação perfeita na sociedade contemporânea, quanto na comunicação como solução 

para  o  caos  ameaçador.  Neste  contexto,  a  perpetuação  ou  a  queda  da  nossa  civilização 

dependeria  da  manutenção  de  vias  de  comunicação  sempre  abertas  (Ibidem,  p.  35).  Na 

sociedade  de  comunicação,  o  novo  homem é  definido  por  sua  capacidade  de  comunicar 

socialmente (Ibidem, p. 47), e não é possível compreendê-lo senão pela própria comunicação. 

Wiener toma a casa com paredes de vidro como metáfora da sociedade contemporânea.  A 

transparência total  evitaria a barbárie333, pois, com a comunicação permanente não haveria 

segredos. O  Homo communicans  de Wiener é um ser sem interioridade, sem corpo e sem 

segredos,  inteiramente  voltado  para  o  social  e  que  não  existe  senão  através  da  troca  de 

informação  numa  sociedade  também sem segredos,  tornada  transparente  graças  às  novas 

“máquinas de comunicar” (Ibidem, p. 46). Na visão do autor, não é mais o corpo físico que 

determina a existência, mas a natureza informacional do ser. Sua visão é complexa e projeta 

um futuro no qual sujeitos e comunicação se fundem através das mídias. Seu discurso, ainda 

que possa parecer excessivo, tem pautado o pensamento sobre comunicação desde a segunda 

metade do século XX. 

Breton (Ibidem, p. 46) classifica Wiener como um autor perfeitamente utópico334 por 

crer numa sociedade ideal na qual o homem se torna efetivamente humano, cumprindo suas 

potencialidades.  Segundo Breton (Ibidem, p. 9), a nova utopia tem inspirado largamente a 

ética dos media modernos e alimentado o espírito racionalista das tecnologias, sobretudo da 

informática. O computador seria o Cavalo de Tróia da utopia da comunicação, anunciando 

uma  sociedade  nova,  domínio  da  esperança,  em que  a  racionalidade  se  impõe  à  loucura 

mortífera (Ibidem, 1994, p. 103). Para Breton (1994, p. 89) estabelece-se no centro da nossa 

cultura  um  ethos das  mídias  que  se  vincula  diretamente  à  premissa  da  transparência  e  a 

333 Dentro desta concepção, o holocausto, por exemplo, só foi possível em função do segredo sobre as práticas 
realizadas nos campos de concentração.

334 Para Breton (Ibidem, p. 46) a obra fundamental  de Wiener,  The human use of human beings  (1950),  se 
inscreve na tradição das utopias. Segundo Breton (Ibidem, p. 8), a utopia da comunicação corresponde ao 
movimento que, a partir dos anos cinquenta, elegeu a comunicação como alternativa à barbárie, ao racismo e 
à sociedade de exclusão instauradas com a Segunda Guerra Mundial.
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transcende. Nesse cenário,  os princípios de transparência,  acorporalidade e rede tornam-se 

soberanos. 

Sem dúvida, a utopia da comunicação exalta a interatividade que as novas tecnologias 

proporcionam  como  possibilidade  de  desenvolvimento  dos  sujeitos  e  agregação  social, 

podendo reatar os laços comunitários que foram sendo perdidos ao longo do desenvolvimento 

da civilização industrial.  A nova utopia jaz não na técnica,  mas na forma como os laços 

sociais deveriam se formar, isto é, por meio da circulação de informações entre os sujeitos e 

da conversão de todos em emissores capazes de promover e sustentar a democracia que a 

técnica viabiliza. As tecnologias de informação e comunicação que proporcionam a conexão 

entre os sujeitos seriam assim a versão tecnológica dos ideais iluministas, espaço de relações 

horizontais e, por conta disso, do equilíbrio entre diferentes poderes. Paralelamente, tem-se 

também a utopia da eliminação do sofrimento, já que as novas formas de relacionamento no 

ciberespaço  são  fontes  de  prazer  e  entretenimento  sem limites,  permitindo  que  o  sujeito 

assuma novas formas e personalidades. De fato, cada inovação tecnológica tem ampliado os 

limites físicos e temporais dos indivíduos, possibilitando um acesso extremamente vasto à 

informação e seu pertencimento a redes que tanto os situam localmente e expressam suas 

identidades e desejos quanto os inserem globalmente. A tecnologia em rede e a interatividade 

que ela proporciona são elementos novos, com vivências e significados inéditos. Por isso, as 

novas tecnologias da informação têm sido, nas últimas duas décadas, louvadas por estudiosos 

e usuários entusiasmados.

O  otimismo  excessivo  na  comunicação  contemporânea  apoia-se  justamente  no 

potencial democrático das novas mídias. Sabe-se que a democracia  depende da tomada de 

decisões coletivas335, o que é possibilitado pelas informações que percorrem a sociedade, e a 

mídia ocupa um papel essencial neste processo, pois faz circular e legitima informações. Nos 

regimes democráticos,  a comunicação permite  a distribuição de informações  para o corpo 

social, garantindo a representatividade política de seus membros, assim como a observação 

constante daqueles que estão no poder. Habermas (1997, p. 410), no entanto, alerta que, por 

um lado, se a democracia é efetivada pelo voto, por outro, a participação popular não é direta,  

já que a opinião pública pode ser manipulada. O autor vê aí um dos grandes paradoxos do 

sistema  representativo,  pois,  em  função  da  distorção  do  papel  da  comunicação  nas 

335 Para Bobbio (2000, p. 18), a democracia deve ser entendida como “um conjunto de regras (primárias ou 
fundamentais)  que  estabelecem  quem  está  autorizado  a  tomar  as  decisões  coletivas  e  com  quais 
procedimentos […] A regra fundamental da democracia é a regra da maioria, na qual são consideradas as 
decisões coletivas”.
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democracias modernas336 não é possível estabelecer diretamente a relação entre representação 

política e opinião pública. 

Breton (1994, p. 118) questiona se a aplicação massiva das técnicas de comunicação é 

razão suficiente para falarmos de sociedade da comunicação.  Mais do que isto, alerta que o 

liberalismo337 utiliza massivamente a comunicação para a sua própria sobrevivência política, 

favorecendo sempre o mecanismo de esquecimento das razões pelas quais se tinha constituído 

como valor (Ibidem, p. 117). Assim, a comunicação aparece tanto como possibilidade para 

sociedades mais livres, quanto para o seu oposto, dependendo de como seja empregada. 

Percebe-se  que  a  utopia  desejada  se  relaciona  à  política,  ou  melhor,  a  sistemas 

políticos. E nem os meios técnicos, nem o ciberespaço são capazes de fomentar a democracia 

da qual a utopia da comunicação necessariamente depende.  É inocente pregar que a mera 

utilização  dos  meios  vá  propiciar  a  emergência  de  formas  sociais  inéditas.  A  simples 

utilização  das  novas  mídias  não  implica  em  relação  dialógica,  mas  apenas  em  novas 

mediações.  Fora de uma perspectiva relacional,  os meios  de comunicação mais modernos 

sofrem o risco de  apenas  reproduzirem as  formas  anteriores,  replicando e legitimando as 

estruturas do poder vigente ao invés de reformá-las. 

Embora a utopia tenha propósitos nobres, ela trata mais dos  modus operandis  e das 

tecnologias sobre as quais se fundamenta do que do sujeito por detrás delas. Daí o alerta 

distópico. Ignorando-se a subjetividade, abre-se espaço para o controle e qualquer forma de 

controle pode descambar para o totalitarismo. A barbárie e a distopia só são possíveis quando 

as relações entre os sujeitos, que são essencialmente comunicacionais, deixam de existir e se 

implementam práticas unilaterais de comunicação; isto é, modelos de comunicação entre o 

poder que emite conteúdos simbólico-ideológicos e o indivíduo que os recebe, no qual este 

fica impossibilitado responder, porque um condicionamento brutal o tornou incapaz de fazê-lo 

ou porque os meios lhe são interditados. Por só receber informações, por ser objeto de fluxos 

que  se dirigem a ele  e  por  não exercer  sua  capacidade  crítica,  sujeito  e  subjetividade  se 

esvaem. Sobra o não-sujeito passível de controle. É este corpo, apto à disciplina e à norma, 

mas  não  à  relação  –  e  por  isso  eternamente  sozinho  –,  é  este  o  indivíduo  alienado  e 

336 Habermas (1997) também argumenta que a comunicação serve mais à interesses particulares do que coletivos 
nas economias capitalistas.

337 Deve-se  considerar  que  nas  democracias  ocidentais  contemporâneas  os  órgãos  de  comunicação  estão 
inseridos na mesma lógica capitalista que faz circular os demais produtos e serviços. No modelo liberal, os 
media competem por posições no mercado, o que deveria provocar o aumento da qualidade dos conteúdos 
transmitidos e um controle mútuo dos veículos de informação (SARTORI, 1994, p. 143). Isto, porém, não 
garante  completamente  a  correção  ou  objetividade  das  informações  transmitidas.  Inseridos  na lógica  do 
capital, os meios estão vinculados a interesses particulares que os afastam dos seus propósitos democráticos. 
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fetichizado que é convertido em objeto do poder  e considerado como massa.  Verifica-se, 

então que, mesmo na utopia democrática, podem estar escondidos gérmens da distopia.

Em detrimento  das  objeções  levantadas,  não há nada há de negativo  em pensar  a 

comunicação  utopicamente,  a  questão  é  ponderá-la,  perceber  suas  falhas.  A  crítica  aqui 

realizada não se dirige à tecnologia ou às mídias, mas à insistência nelas como soluções por 

si. Produz-se, assim, um conceito de comunicação instrumental, que ignora subjetividades ou 

minimiza  o  seu  papel.  Antes  que  a  utopia  da  comunicação  se  efetive  –  se  é  que  isto  é 

realmente possível – é preciso ajustar relações, processos, sujeitos e sociedades. 

Alega-se que toda utopia contém necessariamente o seu oposto, a distopia. Ao longo 

desta  tese  tratou-se  então  da  distopia  que  necessariamente  toda  utopia  da  comunicação 

contém.  Para  tanto,  analisamos  três  distopias  literárias  clássicas:  Admirável  Mundo Novo, 

1984 e  Fahrenheit  451. A  análise  realizada  neste  trabalho  foi  igualmente  distópica  e 

possivelmente  incorre  nos  mesmos  negativismos  dos  autores  e  das  obras  utilizadas  como 

referência. A intenção não foi fomentar o pessimismo gratuitamente, mas abrir campo para a 

crítica, para que tais prognósticos nunca se confirmem. É o pavor que o pesadelo distópico 

causa que motiva a produção deste gênero literário. Assim, por mais retrógradas e fatalistas 

que pareçam algumas das discussões levantadas, reforça-se o seu papel como ponto de partida 

para novos debates sobre a comunicação nas sociedades contemporâneas338. Não se defende 

que  estamos  em  um  caminho  inexorável  para  as  distopias,  como  fazem  supor  as  obras 

estudadas,  mas apenas  que lembrá-las  continuamente  pode implicar  talvez  no seu oposto, 

fomentando liberdade, individualidade e democracia.

O estudo aqui empreendido mostrou que nas distopias acontece o embate entre duas 

forças antagônicas: o poder que faz de tudo para manter-se como tal e os protogonistas que 

resistem com as poucas armas que detém para manter a sua subjetividade. Com o objetivo de 

contemplar estas duas formas de poder e as estratégias de comunicação correlatas a cada uma, 

partimos  da  discussão  tradicional  da  comunicação  como  Aparelho  Ideológico  do  Estado 

(Althusser) e da sua participação na Indústria Cultural339 (Adorno e Horkheimer), até chegar à 

338 Não por acaso o reality show de maior sucesso mundial no final do século XX e primeira década do século 
XXI chama-se Big Brother, em alusão ao livro de Orwell. A questão é saber se desta outra forma de Grande  
Irmão,  de  um  mundo  de  entretenimento  fácil  e  abundante,  nascerá  algo  que  contrarie  os  prognósticos  
distópicos.

339 Segundo  Adorno  e  Horkheimer,  a  Indústria  é  eminentemente  ideológica,  permitindo  a  reprodução  das 
condições vigentes e, por conseguinte, das estruturas de poder, como exemplificam com o nazi-fascismo e o  
capitalismo norte-americano. Este é exatamente o papel que cabe aos Aparelhos Ideológicos do Estado, de 
modo  que  podemos  situar  a  Indústria  Cultural  junto  a  estes  Aparelhos.  A  ideologia  transmitida  pelos 
Aparelhos deve gerar consentimento para que não haja revoltas contra o sistema estabelecido, mas apenas 
produzir uma visão uniforme de que ele é adequado e bom. Os interesses e valores da Indústria se integram 
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noção  de  micropoder  (Foucault),  pois  é  no  sujeito  que  resiste  que  está  a  chave  para  a 

contenção do poder distópico. Tais conceitos e teorias parecem dissonantes, mas seus autores 

têm em comum um ceticismo extremo, que nasce da crítica das sociedades de suas épocas – 

que cronologicamente não são tão distantes das sociedades contemporâneas. A aproximação 

de  teorias  até  certo  ponto  contraditórias  se  dá  por  ser  a  ideia  de  Aparelhos  Ideológicos 

insuficiente  para  explicar  as  relações  através  das  quais  o  poder  é  produzido  e  exercido, 

especialmente  quando  consideramos  que  tais  relações  parecem  operar  de  maneira 

independente da coerção e da ideologia explícitas. Em síntese, as distopias nos indicam que 

há formas de poder que escapam aos Aparelhos, mas que são igualmente importantes por 

serem produtoras de sentido.

Admirável  Mundo Novo,  1984  e  Fahrenheit  451  utilizam a ideia  de  massa340 para 

fundamentar os processos e técnicas que provocam a submissão generalizada e a obediência a 

governos tirânicos, mas referem-se também a formas mais sutis de comunicação que estão 

fora destes meios e que se relacionam à subjetividade dos interlocutores. Trata-se de um modo 

incomum de pensar a comunicação, geralmente associada aos media. Definir a comunicação 

apenas através das mídias reduz as suas possibilidades à mera racionalidade instrumental. A 

leitura das distopias em análise permitiu que a perspectiva mais recorrente nos estudos de 

comunicação, focada nas mídias, fosse alargada, embora ela também tenha sido mantida em 

função do próprio objeto analisado,

Identificamos  três formas complementares  de comunicação presentes  nas distopias. 

Em termos  gerais,  a  primeira  trata  da construção da verdade;  a  segunda  das  mídias  e  da 

Indústria  Cultural,  e  a  terceira  das  formas  de  comunicação  alternativas  e  do  sujeito.  Ao 

tratarem  de  questões  aparentemente  tão  distintas,  como  verdade,  história,  jornalismo, 

publicidade  e  educação  (primeiro  bloco),  adicionados  à  livros,  música  e  filmes  (segundo 

terceiro bloco) e vigilância, corpo, arquitetura e sujeito (terceiro bloco), vemos a justaposição 

de temas e mídias caros aos estudos de comunicação a outros mais raros, o que demonstra 

tanto  a  complexidade  dos  problemas  comunicacionais  –  que  são  de  modo  mais  amplo 

na estrutura social, sendo quase impossível separá-los dos desejos particulares dos indivíduos.
340 Vale salientar que não são as mídias simplesmente que determinam o que é comunicação de massa, mas a 

forma como são usadas para se dirigir a uma audiência que se pretende indistinta. A mensagem é endereçada  
a todos,  isto é,  é  despersonalizada e uniforme,  e cuida-se para  que seja bem recebida.  Para o indivíduo 
enquanto  membro  da  massa,  não  há  nenhuma  forma  de  classificação  ou  distinção  a  ser  feita,  pois  o  
esquematismo da produção já as proporciona de antemão. A racionalidade instrumental, utilizada a serviço da 
Indústria Cultural, faz com que tudo aconteça dentro dos padrões estabelecidos e que os fatos que não façam  
parte dos planos sejam rapidamente absorvidos e padronizados. Em suma, a Indústria Cultural absolutiza a 
imitação  enquanto  promove  uma falsa  adoração  da  individualidade  e  o  espaço  da  consciência  crítica  é 
diminuído a ponto de se tornar quase inexistente, cada vez mais previsível e manipulável.
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problemas da natureza humana – quanto a necessidade de reavaliar paradigmas e o próprio 

campo da comunicação341 – na medida em que ele contém nas suas fronteiras o que deve ser 

estudado como comunicação, estando as temáticas que não seriam da comunicação fora dele. 

Entendemos que a definição do que é ou não comunicação e do que pode ou não 

pertencer a este campo é uma medida de autoconservação que o preserva e legitima, mas que 

como preço pode limitá-lo e engessar determinadas possibilidades de análise. Esta tese, por 

seu  corpus,  categorias  e  escopo  teórico,  sugere  que,  para  abarcar  a  complexidade  dos 

problemas e demandas da comunicação na primeira metade do século XXI, o foco nas mídias 

não basta.  Isto porque há produções de sentido além dos Aparelhos, além das mídias. Pela 

análise realizada nota-se que, assim como o poder não existe sem o micropoder, não se pode 

falar  de  comunicação  sem considerar  o  sujeito  e  o  seu  corpo.  Ao tomar  o  sujeito  como 

categoria,  passamos  da  comunicação  formalmente  instituída,  horizontal  e  rígida  para  um 

modelo informal, que depende dos indivíduos e das suas iniciativas. A mesma coisa vale para 

as cidades. Pode-se inferir que a urbe por sua arquitetura e pela simbologia que carrega, serve 

como  objeto  comunicacional.  Isto  significa  que  é  parte  de  um  fluxo  de  comunicação 

interrupto, que dura enquanto persistirem as construções e os arranjos urbanísticos. A cidade é 

meio para que os sujeitos e o poder se expressem e uma espécie de interlocutora silenciosa, 

participando dos relacionamentos daqueles que nela habitam. Mais uma vez, reafirmamos que 

tratar  do  corpo  e  da  cidade  num contexto  comunicacional  significou  estudar  objetos  que 

escapam de uma noção mais tradicional de comunicação. Os corpos e as cidades são objetos 

da disciplina  e  do biopoder,  que são praticamente  excluídos  dos  estudos de comunicação 

frente a objetos de estudo mais óbvios.

De certo modo, a própria escolha de um corpus de análise literário para esta pesquisa 

já antecipa a necessidade de se tomar objetos distintos daqueles comumente abordados pelas 

teorias  da comunicação.  Aponta-se, assim,  para fenômenos de comunicação que estão em 

ordens de sentido não mediatizadas e busca-se o sujeito da e na comunicação. Defende-se que 

refletir  sobre o sujeito e os papéis que ele desempenha é fundamental  para os estudos de 

comunicação. Se o sujeito é dificilmente conceituável, mais difícil ainda é conceituar o sujeito 

da comunicação342. A comunicação ou o ignora ou lida dificultosamente com ele, afiliando-se 

à racionalidade instrumental e enfatizando processos, resultados mensuráveis. 
341 A escolha de determinados temas e objeto como típicos da comunicação,  assim como a opção por uma 

corrente  teórica  em detrimento  de  outra  são  acontecimentos  naturais  quando se trata  da  tentativa  de  se 
legitimar  um  campo.  Jovem  enquanto  área  de  estudos  acadêmicos,  a  comunicação  tem  buscado 
continuamente destacar-se dos demais segmentos das ciências humanas como forma de se legitimar e buscar 
atenção e recursos.
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Pode-se afirmar  que o sujeito  participa  dos  processos  comunicacionais  não apenas 

como receptor – o que poderia mantê-lo exclusivamente na menoridade – mas como emissor, 

produtor de discursos, fonte das informações e do universo simbólico que circula pelas mídias 

e pelas redes, integrando os traçados do micropoder. Daí que a utopia da comunicação não é 

um fenômeno que depende unicamente das mídias, de sua derrubada ou reforma. A utopia, só 

pode ser realizada através do surgimento de novas práticas, encabeçadas pelos sujeitos com 

acesso e empoderamento nas mídias, viria das ações do Homo communicans pleno, conforme 

Wiener preconiza. O Homo communicans é o sujeito não objetificado que pode questionar os 

dados que recebe, que tem autonomia para produzir e liberdade para que os seus conteúdos 

circulem,  seja  na  relação  direta  com os  outros  homens,  seja  nas  mídias.  O  totalitarismo 

político, do capital ou das mídias não o atinge, o que o permite comunicar livremente sem 

temer punições ou sanções, garantindo-se que a sua subjetividade permaneça intacta e que seu 

eu subsista às interações nas quais se insere voluntariamente. Não havendo o que temer, a 

extinção  do  segredo  seria  natural  e  não  imposta  por  regimes  que  se  propõem  livres  e 

comunicantes, mas que, sob o pretexto da segurança, imitam o Grande Irmão e observam, 

fingindo,  contudo,  que  aquilo  que  fazem está  a  serviço  exclusivo  do  bem-estar  coletivo, 

argumento claramente distópico.

Os  protagonistas  distópicos  tentam  representar  precariamente  o  papel  do  Homo 

communicans,  em detrimento  do poder  que os  oprime.  Nas distopias  não existe  qualquer 

ambição dos indivíduos de terem acesso às mídias, pois efetivamente não há indivíduos, mas 

autômatos, idênticos entre si, perfeitamente uniformizados e parte da massa. Pensar o sujeito 

nas distopias pode parecer, à primeira vista, dissociado da comunicação. Mas este tratamento 

apenas ignora que a comunicação é realizada pelos homens e para os homens. É a fixação nas 

mídias que ignora o elemento humano. Independentemente dos meios disponíveis ou do seu 

potencial de utilização e de acesso, deve-se perguntar sobre quem os opera. É o sujeito da 

maioridade, livre da imposição de terceiros, ciente dos seus atos e com potencial crítico, ou o 

sujeito da menoridade, que se deixa conduzir por desejos e interesses que não são seus? 

As  distopias  argumentam que  mais  importante  do  que  o  controle  das  mídias  é  o 

controle dos sujeitos. Ao tratarem da comunicação, os autores distópicos têm consciência da 

importância do sujeito. Ainda que descrevam ambientes desfavoráveis, o sujeito está presente 

e tem condições – ainda que mínimas – de subsistir.  Os protagonistas das distopias são não 

342 A discussão sobre o status do sujeito, a sua mortalidade, o cogito ergo sum cartesiano, a existência do mundo 
e das coisas pertencem mais à filosofia do que à comunicação.
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são meros objetos de um poder que os oprime. Eles representam o sujeito que se comunica, o 

que acontece não apenas pela atuação direta dos Aparelhos Ideológicos, mas também por suas 

relações intersubjetivas, via micropoder. Tem-se aí duas perspectivas da comunicação que se 

entrecruzam. Uma em que o discurso dominante passa pelos meios de comunicação de massa 

para chegar aos sujeitos; nesta, eles são objetos do poder e da comunicação, que acontece de 

forma  unilateral  e  não  interacional,  para  que  o  livre  pensamento  seja  impedido.  A outra 

perspectiva  é  a  dos  discursos  do  poder  que  circulam  entre  os  indivíduos  na  forma  de 

micropoderes,  de  modo  que  não  se  pode  falar  propriamente  de  dominação,  mas  de 

corroboração  com o regime  estabelecido.  É  justamente  nesta  segunda  perspectiva  que  as 

possibilidades  de  fissura  parecem  estar.  Sendo  relacional,  são  as  interações  que  podem 

proporcionar novas formas de poder.

O indivíduo é capaz de mudar a estrutura social em que vive por suas relações. Deste 

modo, são as pessoas, não as tecnologias, responsáveis por mudar os contextos nas quais se 

inserem.  O sujeito  é capaz de alterar  as estruturas  vigentes,  mas  os autores  das  distopias 

alertam que ele não consegue fazê-lo estando isolado. Trata-se de restaurar a categoria sujeito, 

restaurar a dimensão do humano ao invés de focalizar a razão instrumental – que justifica as 

formas de poder, as relações sociais, as tecnologias e, por conseguinte, o uso das mídias para 

fins de controle e dominação. A proposta é incluir o homem nas discussões de comunicação, 

trazer  suas  relações  intersubjetivas  e  vivências  para  os  estudos  deste  campo.  Trata-se  de 

criticar uma espécie de ontologia da comunicação na qual ela é tida como a priori, como se 

existisse antes do sujeito ou na sua ausência. A comunicação é relacional e não algo a priori, 

não  estando  também  unicamente  nos  media.  Por  isso,  é  equivocado  conceituá-la  apenas 

através  das  mídias,  como  se  todas  as  formas  de  comunicação  fossem  absolutamente 

midiáticas, sem considerar as relações por meio das quais elas se constroem.

Não há liberdade real enquanto o sujeito não puder se expressar livremente e usar da 

sua subjetividade para o seu bem e para o bem comum.  A utopia da comunicação, como 

qualquer  outra,  peca por oferecer  mais  do que pode efetivamente realizar  e olha para um 

futuro ou locais tão distantes que se torna inatingível. Não significa que se deva abandonar a 

utopia,  mas  pelo  contrário,  ponderá-la,  deixar  que  fale  ao  real,  sem  tentar  conformá-lo 

forçosamente. É necessário, sobretudo que a utopia da comunicação passe pelo sujeito. Por 

isso  a  dificuldade  em pensá-la  exclusivamente  pela  técnica.  A revolução,  se  é  que  ela  é 

efetivamente possível, como provocam Huxley,  Orwell e Bradbury,  não é a revolução dos 

processos técnicos ou, mais especificamente, das mídias, mas a dos sujeitos que, dispondo de 
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instrumentos melhores, podem ampliar suas possibilidades de acesso aos saberes e aos outros 

sujeitos e que, sobretudo, têm a oportunidade de, usando estes instrumentos, serem mais livres 

e  promoverem mudanças  sociais  e  culturais  efetivas,  independentemente  do que ditam os 

Aparelhos Ideológicos do Estado. Só aí estaria cumprida a profecia do Homo communicans, 

agora  absolutamente  vinculado à  técnica  para  exercer  suas  potencialidades  e  desfrutar  de 

liberdade. Busca-se então os sujeitos por trás dos media, de maneira que a nova utopia pode 

estar  numa  abordagem da  comunicação  que  considere  as  relações  entre  os  sujeitos  antes 

mesmo de considerar os meios que serão utilizados para viabilizá-las. A democracia, o livre 

pensamento e a possibilidade de mudança jazem nos sujeitos, não nas tecnologias.  A utopia 

da  comunicação  será  então  necessariamente  dialógica,  pois  nela  o  individuo  participa 

integralmente do processo comunicacional. 
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GLOSSÁRIO

Termos e personagens de Admirável Mundo Novo

Bernard Marx: Alfa-Mais, psicólogo especializado em hipnopedia e funcionário do Gabinete 
de Psicologia. 

Castas: Classes nas quais a população do Mundo Novo se divide. São determinadas já na 
concepção dos indivíduos. Em termos gerais, dividem-se em Alfas, que ocupam posições de 
liderança, Betas, cujos trabalhos necessitam de inteligência, Gamas e Deltas, posições que 
exigem menor inteligência e os Ípslons, trabalhadores braçais que não devem ter inteligência 
alguma.

Centro de Abortos em Chelsea: Prédio onde são realizados os abortos. É descrito como uma 
formidável torre de vidro cor de rosa.

Centro de Incubação e Condicionamento: Prédio onde a são produzidos os indivíduos e o 
condicionamento das crianças é realizado.

Centro de Recondicionamento de Adultos:  Prédio onde o recondicionamento dos adultos é 
realizado. 

Cinema sensível: Cinema que proporciona aos espectadores experiências sensoriais, tais como 
cheiros, texturas, dor, prazer, etc. Também é utilizado o termo filme sensível para se referir a 
este tipo de cinema.

Condicionamento: Ver hipnopedia.

Conjunto do Crematório de Slough: Local onde são realizadas as cremações. Os corpos são 
cremados coletivamente e sem quaisquer rituais. Corresponde a um conjunto de altas torres 
que marcavam a paisagem.

d.F: Período em que se passa a narrativa (o ano é 600d.F). No Mundo Novo, a contagem do 
tempo é iniciada com o fordismo, daí que d.F significa “depois de Ford”.

Escola de Engenharia Emocional: Local onde Helmholtz trabalha como professor e onde são 
produzidos versos hipnopédicos. 

Escritórios de Propaganda: Onde são produzidas as peças de propaganda. Ficam no mesmo 
edifício da Escola de Engenharia  Emocional  e  dos escritórios dos três grandes jornais de 
Londres (Rádio Horário, Gazeta dos Gamas e Espelho dos Deltas).

Estado Mundial:  Regime político de 600d.F ao qual estão submetidas todas as regiões do 
globo. É governado pelos Dirigentes Mundiais.
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Estafeta Centrífuga: Jogo praticado em grupo em que os participantes deveriam atirar bolas 
numa plataforma situada no alto de uma torre de aço cromado.

Fábrica de Secreções Internas e Externas: Prédio de vinte andares onde secreções sintéticas 
são produzidas como substitutas ou complemento às secreções naturais.

Fanny Crowne: Beta, melhor amiga de Lenina. Tem um papel moralizante, corrigindo Lenina 
sempre que ela traí as convenções sociais do Mundo Novo.

Garrafinha ou frasco: Recipiente onde os embriões são gerados.

Grupos de Solidariedade: Grupos de integração e culto a Ford.

Helmholtz  Watson:  Alfa-Mais,  professor  da  Escola  de  Engenharia Emocional,  amigo  de 
Bernard e John.

Henry Foster: Alfa, trabalha no Centro de Incubação e Condicionamento. É um dos amantes 
de Lenina.

Hipnopedia:  Técnica  de  sono-ensino  que  possibilita  o  condicionamento.  É  ministrado 
especialmente às crianças. Durante o sono frases conhecidas como versos  hipnopédicos são 
repetidas  centenas  de  vezes  até  que  sejam introjetadas,  convertendo-se  em assertivas  de 
caráter universal e incontestável.

Hospital  Park  Lane  para  Moribundos:  Torre  de  sessenta  andares  revestida  de  cerâmica 
amarela  clara  (ou  cor  de  primavera,  como também é  descrito).  Lá  os  idosos  recebem os 
cuidados (medicamentos, órgãos de perfumes e Soma) para morrerem com todo o conforto 
possível. Nele tenta-se criar a atmosfera de um hotel de primeira classe ou de um palácio de 
filme sensível.

Ilha ou  Ilhas:  Local  onde são exilados  os  heterodoxos.  O termo também se refere  a  um 
experimento realizado no passado no Chipre. Nesta experiência permitiu-se que vinte e dois 
mil Alfas controlassem suas vidas sem intervenção externa; sua inteligência deveria servir 
para  fundar  a  sociedade  ideal,  a  última  utopia.  Porém,  ao  invés  de  criarem um mundo 
democrático, uma guerra civil foi iniciada e em seis anos o experimento estava absolutamente 
destruído.

John ou  o  Selvagem: Filho de Linda e Thomas. É concebido de modo vivíparo e nasce na 
reserva  dos  selvagens,  daí  a  alcunha  que  recebe  na  civilização.  Sua  personalidade  é  um 
composto  de  elementos  civilizados  e  não  civilizados,  daí  que  não  é  compreendido 
completamente em parte alguma.

Lenina  Crowne:  Beta-Mais,  trabalha  no  Centro  de  Incubação  e  Condicionamento  como 
vacinadora.  Tem uma vida  normal  e  aparentemente  segue os  ensinamentos  hipnopédicos, 
embora vacile ao se relacionar com Bernard, considerado estranho por todos, e por manter 
Henry como amante fixo por mais tempo do que o normal. Com a entrada do Selvagem na 
trama ela se apaixona por ele e luta contra os seus sentimentos.
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Linda: Beta-Menos, mãe de John. Perde-se grávida na reserva, local onde nasce o seu filho. 
Cria John mesmo achando a condição de mãe repugnante. Mantém os hábitos civilizados é é 
hostilizada na reserva. Já idosa, é resgatada por Linda e Bernard e retorna à civilização, onde 
sua figura é considerada grotesca. É enviada para o Hospital Park Lane onde morre.

Mustafá Mond: Alfa-Mais-Mais, membro da classe dominante do Estado Mundial. Indica-se 
que há dez Administradores Mundiais, sendo Mond o Administrador Residente da Europa 
Ocidental (presume-se que os demais cuidam de outras regiões).

Orfeão Comunitário Fordson: Local onde se reúnem os Grupos de Solidariedade e acontecem 
cerimônias públicas.

Órgão de perfumes:  Aparelhos que liberavam odores agradáveis,  compunham sinfonias de 
odores, misturando perfumes conforme o desejo do usuário ou a programação estabelecida 
(no cinema, durante as danças ou no Hospital para Moribundos, por exemplo). Quando usados 
individualmente, são cobrados por medidores.

Popé: Nativo de Malpais e amante de Linda na reserva. Traz-lhe Mescal, a droga consumida 
na tribo, e oferece a John a obra de Shakespeare. É atacado por John, que sente ciúmes de sua 
mãe.

Predestinador Assistente ou Diretor-Assistente de Predestinação: Seu nome ou casta não são 
evidenciados, embora seja possível supor por sua função que seja um Alfa. É amigo de Henry 
Foster.

Ritual de solidariedade: Rituais de congregação social. No ritual descrito na obra acontece 
uma  orgia,  antecedida  pelo  consumo  de  Soma.  Seu  objetivo  é  o  aniquilamento  da 
individualidade dos participantes.

Ser Maior: Este termo é usado para representar a sociedade, conjunção de todos os indivíduos 
num único corpo. 

Soma: Droga sem efeitos colaterais desenvolvida e provida pelo Estado Mundial. Pode ser 
consumida individualmente ou socialmente, em festas e reuniões. É empregada também nos 
Rituais de Solidariedade na forma de sorvete e vaporizada pela polícia no caso de agitações e 
distúrbios sociais.

Thomas ou Tomakin: Alfa, Diretor de Incubação e Condicionamento (DIC). Era o amante de 
Linda quando ela se perde na reserva. É o pai do Selvagem. No início da trama, tenta advertir 
Bernard a respeito do seu comportamento dissonante.

Termos e personagens de 1984

Aaronson,  Jones  e  Rutherford:  Antigos  membros  do  Partido  e  líderes  da  Revolução.  São 
considerados inimigos e torturados até “confessarem” seus crimes. Winston os vê no Café 
Castanheira e encontra por acaso uma foto que prova a inocência deles.
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Ampleforth: Colega de Winston no Departamento de Registro. É preso por manter a palavra 
Deus num poema por julgar que esta era a melhor solução estética para o texto.

Antiquário: Pequena loja situada no bairro dos Proles que vendia itens anteriores à Revolução 
e considerados desinteressantes para o regime do Ingsoc. No segundo andar da loja existe um 
quarto decorado à moda antiga que Winston e Júlia usam para os seus encontros por julgarem 
não haver nele nenhuma teletela.

Café Castanheira: Café frequentado por Aaronson,  Jones e Rutherford e por Winston. É o 
lugar para onde Winston vai quando é recondicionado.

Crimedeter: Chama-se crimedeter a capacidade de paralisar por instinto qualquer pensamento 
perigoso.  É,  juntamente  com o duplipensar,  uma modalidade  de  controle  do  pensamento. 
Corresponde à capacidade de impedir automaticamente a emergência de qualquer pensamento 
que possa ser contrário ao regime. Indica também o poder de não se perceber os erros de 
lógica,  assim  como  não  compreender  quaisquer  argumentos  contrários  ao  Ingsoc.  O 
crimedeter  é  parte  da  ortodoxia  que  transforma o  Grande  Irmão  num ser  onipotente  e  o 
Partido  numa  instituição  infalível.  Como  aquilo  a  que  se  refere  não  é  necessariamente 
verdade, é realizado um exercício mental incansável nesta direção, expresso no esforço de 
Winston em controlar-se. “Crimedeter, em suma, significa estupidez protetora” (ORWELL, 
2007, p. 204).

Crimidéia:  Era  o  “crime  essencial  que  continha  todos  os  outros”  (Ibidem,  p.  20). 
Correspondente a todo pensamento contrário ao regime. Sempre que os indivíduos ignoravam 
o duplipensar, percebiam as contradições da ideologia, formulavam ideias próprias ou apenas 
cometiam pequenos lapsos que pudessem desagradar o Partido, incorriam em crimidéia, crime 
da  não ortodoxia.  Quem pensasse diferente,  quem cometia  crimidéia,  era  invariavelmente 
capturado e vaporizado pela Polícia do Pensamento.

Departamento de Registro: Parte do Ministério da Verdade responsável por alterar os registros 
de quaisquer tipos de documentos (jornais, livros, fotografias, etc.)

Dois Minutos de Ódio: Programa diário com duração de dois minutos em que se cultuava a 
figura do Grande Irmão e dirigia-se ódio à Goldstein, seu opositor. Todos eram obrigados a 
participar e a expressar seu ódio, sob o risco de serem considerados heterodoxos.

Duplipensar:  Capacidade  de  guardar  duas  crenças  contraditórias  e  aceitá-las  ambas.  Este 
mecanismo corresponde à disciplina que é introjetada na infância e deve se prolongar por toda 
a vida. Sintetiza-se na aceitação incondicional de duas perspectivas opostas ou contraditórias 
mas que devem ser conciliadas para corresponderem às verdades do Partido.  Esta  prática 
verticaliza o poder e permite que as distorções do Ingsoc sejam absolutamente normalizadas. 
O Duplipensar: “era um mundo labiríntico, saber e não saber, ter consciência de completa 
veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas 
opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas; usar a lógica 
contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da 
democracia  e  que  o  Partido  era  guardião  da  democracia;  esquecer  tudo  quanto  fosse 
necessário, esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a 
esquecer;  e  acima  de  tudo,  aplicar  o  próprio  processo  ao  processo.  Essa  era  a  sutileza 
derradeira: induzir conscientemente à inconsistência e então tornar-se inconsciente do ato de 
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hipnose  que  se  acabava  de  realizar.  Até  para  compreender  a  palavra  'duplipensar'  era 
necessário duplipensar” (Ibidem, p. 37).

Emmanuel Goldstein: Fez parte da Revolução ao lado do Grande Irmão, mas traí os ideais do 
Partido, tornando-se seu maior opositor e sendo considerado o “Inimigo do Povo” (Ibidem, p. 
14). Aparece sempre nos Dois Minutos de Ódio incitando a população de Oceania contra o 
Ingsoc. Também é atribuída a ele a autoria de um livro de caráter doutrinário. Assim como o 
Grande Irmão, não se sabe se realmente existe ou existiu. “Era um rosto judaico, magro, com 
um grande halo de cabelo branco esgrouviado e um pequeno cavanhaque – um rosto agudo e 
de certo modo intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e 
fino […] Parecia a cara duma ovelha, a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o 
costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido – um ataque tão exagerado e perverso 
que  uma criança  poderia  refutá-lo,  e  no  entanto  suficientemente  plausível  para  encher  o 
cidadão  de  alarme,  de  receio  que  outras  pessoas  menos  equilibradas  pudessem  aceitar. 
Insultava o Grande Irmão, denunciava a ditadura do Partido, exigia a imediata conclusão da 
paz com a Eurásia, advogava a liberdade da palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de 
reunião,  a  liberdade  de  pensamento,  gritava  histericamente  que  a  revolução  fora  traída” 
(Ibidem, p. 14-15).

Espiões: Grupo de voluntários (aparentemente adultos e crianças poderiam se engajar) que 
espionavam os cidadãos, denunciando seus crimes à Polícia do Pensamento.

Eurásia:  É o segundo maior território do mundo. Engloba a Europa (excetuando-se Reino 
Unido,  Irlanda  e  Islândia),  quase  toda  a  Rússia  e  parte  da  Ásia.  Seu  regime  político 
Neobolchevismo.

Facecrime:  Expressão  facial  da  heterodoxia.  Qualquer  indício  que  pudesse  demonstrar 
desconforto com o sistema. “A menor coisa poderia denunciá-lo. Um tique nervoso, um olhar 
inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho – tudo que sugerisse anormalidade ou 
algo  de  oculto.  De  qualquer  forma,  uma  expressão  facial  imprópria  [...]  era  em  si  uma 
infração punível” (Ibidem, p. 63).

Fraternidade: Grupo clandestino supostamente liderado por Goldstein que tenta derrubar o 
Ingsoc. Não é possível saber se a Fraternidade realmente existe ou se é mais uma invenção do 
Partido.

Gim Vitória: Gim sintético bastante consumido por Winston. Chama-se Vitória (como outras 
coisas em Oceania) em alusão à Revolução que coloca o Ingsoc no poder.

Grande Irmão: Figura principal do Ingsoc que corporifica sua ideologia e o regime. Teria sido 
um dos líderes originais da Revolução e era agora patrono de todo o sistema vigente. Sua 
figura era cultuada e estava reproduzida por toda a Oceania em cartazes, livros e moedas, 
podendo ser vista também nos Dois Minutos de Ódio, apenas oara citar alguns exemplos. Não 
se sabe ao certo se existe ou se existiu no passado. Deveria-se crer na sua onipotência e 
onipresença.  Winston  afirma  que  ele  é  eterno  o  que  reforça  a  suspeita  sobre  a  sua 
materialidade. É descrito como um homem forte, de olhos negros e bigode.
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Homem caveira: Prisioneiro político que Winston encontra no Ministério do Amor. Não se 
sabe  sobre  a  sua  identidade  ou  origem,  mas  apenas  que  passa  fome,  daí  seu  aspecto 
cadavérico.

Ingsoc: Termo em Novilíngua para Socialismo Inglês. É o partido único que ocupa o poder 
após a revolução.  Divide-se em Partido Interno,  que ocupa funções de liderança,  ao qual 
pertencem apenas os membros mais ortodoxos, e Partido Externo, que realiza funções mais 
burocráticas e operacionais. O Partido Interno corresponde a cerca de 2% da população e o 
Externo a cerca de 13%, os 85% restantes são compostos pelos Proles. 

Júlia:  Membro  do  Partido  Interno.  É  solteira  e  aparenta  perfeita  ortodoxia,  participando 
ativamente  de passeatas,  jogos,  piqueniques  comunais,  praticando esportes  e  integrando a 
Liga  Juvenil  Anti-Sexo.  Trabalha  no  Departamento  de  Ficção  (parte  do  Ministério  da 
Verdade)  consertando os cilindros onde são produzidas as novelas  para os Proles.  “Era de 
presumir – pois [Winston] a vira levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa – que 
fosse mecânica  de  uma das  máquinas  de  novelizar”  (Ibidem,  p.  12). Torna-se amante  de 
Winston e, daí em diante, mostra-se hetedodoxa, tentando burlar as regras estebelecidas em 
busca  do  seu  prazer.  Contudo,  não  tinha  quaisquer  intenções  revolucionárias,  sua  única 
ambição era sobreviver. “Júlia não se preocupava com a próxima geração, mas com o agora, 
ficava aborrecida e confusa quando Winston falava dos princípios do Partido, da Novilíngua, 
dizia não prestar atenção à este tipo de coisa, sabia apenas quando aplaudir e quando vaiar” 
(Ibidem, p. 151).

Katharine: Esposa de Winston. Fiel ao Partido e cumpridora das suas obrigações para com 
ele. Segundo o marido, era em tudo imbecil e Winston deixa  deixa claro que, não fosse o 
sexo, não suportaria ter vivido com ela. Em vão, Winston tenta despertar algum desejo nela 
como ato de rebeldia contra o Ingsoc. Katharine se casa apenas para gerar um filho e como 
não conseguem, separam-se após quinze meses. 

Lestásia: Menor dos regimes. Corresponde à China, Japão, Coreia, parte da Índia e algumas 
nações  vizinhas.  A filosofia  dominante  na  Lestásia  é  conhecida  por  uma palavra  chinesa 
traduzida por Adoração da Morte, mas que efetivamente significa Obliteração do Ego.

Livro  de  Goldstein:  Manifesto  contra  o  Partido  que  denuncia  sua  trajetória  e  os  seus 
propósitos nefastos. Supostamente fora escrito por Goldstein.

Liga Juvenil Anti-sexo: Grupo que advoga o completo celibato para ambos os sexos. Lenina é 
identificada como membro da organização por uma estreita faixa escarlate que mantinha atada 
à cintura.

Mansão Vitória: Antigo casarão convertido pelo Partido em habitação coletiva. Nela vivem 
Winston e a família Parsons.

Ministérios:  São quatro e dividem entre si todas as funções do governo (Ibidem, p. 8). O 
Ministério da Verdade, cuida das notícias, diversões e artes; o Ministério da Paz, cuida da 
guerra; o Ministério do Amor, mantém a lei; e o Ministério da Fartura cuida das atividades 
econômicas.
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Ministério do Amor: Exerce o poder coercitivo sobre os habitantes de Oceania. Nele ficam 
recolhidos e são punidos os ideocriminosos. É uma fortaleza da qual não se pode entrar ou 
sair. O prédio não tem janelas e é cercado por “labirintos de arame farpado, portas de aço e 
ninhos de metralhadoras, além de ser vigiado por guardas de cara de macaco e fardas negras” 
(Ibidem, p. 8). Internamente, suas salas e corredores eram imaculadamente limpos, opondo-se 
a quaisquer outros ambientes de Oceania. Em novilíngua: Miniamo.

Ministério da Fartura: Cuida da economia e da distribuição de alimentos. Constantemente 
publica  anúncios  nas  teletelas  reportando  as  benfeitorias  que  proporciona,  assim como o 
racionamento de um ou outro gênero alimentício necessário para os esforços bélicos. O que 
quer que diga é sempre recebido com gratidão e entusiasmo. Em novilíngua: Minifarto.

Ministério da Paz: Mantém Oceania em estado de guerra constante contra os seus inimigos, a 
Eurásia ou a Lestásia. Nota-se que os arranjos de forças, antagonismos e alianças mudam 
constantemente, embora isto seja veementemente negado. Em novilíngua: Minipaz.

Ministério  da  Verdade:  Desempenha  o  papel  de  alterar  registros  para  salvaguardar  a 
infalibilidade do Partido. Nele história, estatísticas e registros são modificados para mostrar 
que as predições do Ingsoc sempre estiveram certas e que a sua doutrina nunca mudou, o que 
seria  demonstrar  fraqueza política.  Sua “missão básica era  não reconstruir  o passado mas 
fornecer  aos  cidadãos  da  Oceania  jornais,  filmes,  livros  escolares,  programas  de  teletela, 
peças, romances – com todas as informações possíveis, instruções ou entretenimentoo, desde 
uma estátua, até uma palavra de ordem, desde um poema lírico, até um tratado de biologia, 
desde um bê-a-bá, até um dicionário de Novolíngua. E o Ministério tinha de satisfazer não 
apenas  as  complexas  necessidades  do Partido,  como repetir  a  mesma operação,  em nível 
inferior, para o proletariado” (Ibidem, p. 44). O prédio onde se localiza tem a forma de uma 
enorme pirâmide e “era forte de mais, não podia ser tomada de assalto. Mil bombas-foguete 
não a deitariam por terra” (Ibidem, p. 28). Em novilíngua: Minipaz.

Novilíngua:  É uma simplificação extrema do inglês (Anticlíngua).  Redução da língua aos 
vocábulos essenciais para expressar apenas aquilo que o Partido deseja. Seu objetivo é, em 
última  instância,  limitar  o  pensamento  e  impedir  a  heterodoxia,  reduzindo  o  número  de 
palavras ao mínimo (Ibidem, p. 288). Juntante com o duplipensar e a mutabilidade do passado 
era um dos “princípios sagrados do Ingsoc” (Ibidem, p. 28).

O´Brien: Membro do Partido Interno. Winston troca olhares equívocos com ele por sete anos 
e julgava que O´Brien era heterodoxo, alguém em que se podia confirmar. Posteriormente, o 
membro do Partido Interno convida Winston para sua casa e fala da Fraternidade, suas ações 
mostram-se  parte  da  estratégia  para  capturar  Júlia  e  ele.  Na  verdade,  é  profuntamente 
ortodoxo e leal ao Ingsoc.

Oceania:  Território  dominado  pelo  Ingsoc.  Maior  dos  que  Eurásia  e  Lestária,  engloba 
Oceania,  América,  Islândia,  Reino Unido,  Irlanda  e  boa  parte  do  sul  da  África.  Segue a 
filosofia do Ingsoc.

Partido: Para os termos Partido, Partido Externo e Partido Interno ver Ingsoc.

Parsons: Vizinho de Winston e seu colega no Ministério da Verdade. É casado e pai de um 
menino e uma menina.“Era um homem gorducho mas ativo, de estupidez paralisante, uma 
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massa de entusiasmo imbecil – um desses servos dedicados e absolutamente fiéis dos quais 
dependia a estabilidade do Partido, mais do que a Polícia do Pensamento” (Ibidem, p. 23-24).

Patofalar:  Grosso  modo,  significa  grasnar  como  um  pato.  Como  diversas  palavras  em 
Novilíngua esta tem um significado ambivalente: aplicada a um adversário era um insulto, a 
um correligionário, um elogio. No Vocabulário B de Novilíngua explica-se que: “Em última 
análise, esperava-se criar uma linguagem articulada emitida pela laringe,  sem envolver de 
nenhuma  maneira  centros  nervosos  superiores.  Esse  objetivo  pode  ser  perfeitamente 
demonstrado pela palavra patofalar” (Ibidem, p. 297).

Pista N°1: Nome dado à Inglaterra pelo Ingsoc.

Polícia do Pensamento: Era responsável por identificar e punir os ideocriminosos, inimigos 
do Partido. É temida por seu poder e violência 

Semana do ódio e Dia do ódio: Festividades para celebrar o Partido e o Grande Irmão e para 
dirigir ódio aos inimigos (invariavelmente Goldstein) e às nações inimigas. Durante o Dia e a 
Semana do ódio há desfiles, passeatas e execuções públicas, entre outras atividades. Todos se 
engajam nos seus preparativos e para a Semana é composta uma melodia especial (Ibidem, p. 
144)

Sr. Charrington: Proprietário do antiquário. À primeira vista um Prole dotado de sensibilidade 
e interesse (embora em nenhum momento seja mencionada a sua origem), mas revela ser um 
membro da Polícia do Pensamento (Ibidem, p. 215).

Syme: Camarada de Winston, que chega a chamá-lo de “amigo” por ser sua companhia mais 
agradável do que a de outros (Ibidem, p. 50). Trabalhava no  Departamento de Pesquisa na 
reformulação do dicionário de Novilíngua. “Intelectualmente, Syme era até venenoso de tão 
ortodoxo. Falava com satisfação e júbilo, muito desagradáveis, de ataques de helicópteros a 
aldeias  inimigas,  julgamento  e  confissão  de  ideocriminosos,  execuções  no  subsolo  do 
Ministério do Amor” (Ibidem, p. 51). Porém, Winston percebe nele algo de errado, algo que 
traía a ortodoxia (Ibidem, p. 56). Em certo momento desaparece, fazendo Winston supor que 
fora vaporizado.

Teletela: Aparelhos capazes de receber e emitir imagens e sons concomitantemente. Estavam 
em todas as partes em Oceania e os membros do Partido eram obrigados a possuí-las e mantê-
las sempre ligadas em  suas residências. 

Terra  Dourada:  Utopia  campestre  de  Winston.  O personagem sonha com um cenário  no 
campo que identifica com os locais dos seus encontros com Júlia. 

Tillotson: Colega de Winston no Departamento de Registros, é um  homenzinho de queixo 
escuro e cara de meticuloso que trabalhava com afino num num cubículo correspondente ao 
seu (Ibidem, p. 43).

Winston  Smith:  Membro  do  Partido  Interno,  trabalha  no  Ministério  da  Verdade. 
Aparentemente é um homem comum que desempenha suas funções rotineiras, mas acalenta 
dentro de si sonhos, esperanças e pensamentos heterodoxos. Tem trinta e nove anos e saúde 
debilitada. Sua trajetória muda após se aproximar de Júlia e O´Brien.
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Termos e personagens de Fahrenheit 451

Beatty: Capitão dos bombeiros e chefe de Montag. Tenta orientar Montag e evitar que ele se 
comporte de forma desviante. É ele quem coloca o Sabujo no encalço de Montag. Por outro 
lado  conhece  história  e  confessa  possuir  e  ter  lido  alguns  livros.  Sobre  este  personagem 
afirma-se que: “O capitão está alinhado com os inimigos mais perigosos da verdade e da 
liberdade, com o rebanho impassível da maioria. Meu Deus, a terrível tirania da maioria”. 
(BRADBURY, 2007, p. 134).

Bombeiros: Corporação que tem como objetivo identificar bibliotecas clandestinas e queimá-
las,  detendo  os  contraventores  para  que  sejam  devidamente  punidos.  Os  membros  da 
corporação  são  temidos  e  respeitados.  Não  se  sabe  exatamente  como  alguém  se  torna 
bombeiro.  Montag  recorda  apenas  que  seu  pai  e  avô  tiveram  a  mesma  profissão.  Um 
bombeiro era facilmente identificável não só pelo uniforme, mas por seu porte, face coradas 
pelo fogo e barba por fazer, sempre chamuscada.

Clarisse:  Jovem vizinha  de  Montag.  Não gosta  de frequentar  a  escola  e  nem do tipo  de 
entretenimento dos seus colegas. Cultiva os hábitos incomuns de caminhar e contemplar a 
natureza. Foi criada de forma diferente, conversa com seus pais e tio e aprende a pensar e a 
criticar. Por ter comportamentos diferentes dos demais, Clarisse é obrigada a ir ao psiquiatra. 
Some da narrativa e Beatty conta que, por andar a pé, fora atropelada e explica que a morte 
era melhor para ela, uma moça anti-social, que por insistir em saber o por quê das coisas, 
acabaria se tornando infeliz (Ibidem, p. 79).

Faber:  Velho  professor  de  inglês,  que  deixa  de  ter  função  quando  as  universidades  são 
fechadas  por  falta  de  alunos  e  patrocínio.  Montag  o  conhece  casualmente  num  parque, 
percebe  o  seu  comportamento  incomum  mas  não  faz  nada  contra  ele.  Procura-o 
posteriormente, quando começa a se interessar pelos livros. É Faber quem o orienta em sua 
jornada. O professor mal sai de casa, não tem telões e, quando tem que ir à rua, o faz com os 
ouvidos tapados para se imunizar contra as propagandas; teme os bombeiros e nada faz para 
rebelar-se, até que Montag o localiza. 

Família  ou  parentes  virtuais:  Faz  parte  da  programação  dos  telões.  Família  virtual  que 
interage com Mildred e a mantém entretida ao longo dos dias com suas conversas e conflitos 
(Ibidem, p. 62). A interação pode ser mais ou menos personalizada (os parentes podem incluir 
o nome do telespectador nas conversas) de acordo com os aparelhos possuídos.

Guy Montag: É bombeiro. Leva uma vida banal até que conhece Clarisse, que o tira da sua 
zona de conforto com perguntas e mostrando o mundo que o cerca. No decorrer da trama ele 
se incomoda com a sua profissão e decide preservar os livros ao invés de queimá-los.

Mildred  Montag:  Esposa  de  Montag,  vive  comodamente  sem  realizar  quaisquer 
questionamentos. Passa os dias a ver os telões, a escutar as radioconchas e a conversar com 
suas amigas sobre os conteúdos que recebiam. Parece feliz, mas consome pílulas em excesso 
e foge de quaisquer questionamentos sobre seus sentimentos e pensamentos.  
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Palhaço  Branco ou  três  Palhaços  Brancos:  Personagens  dos  programas  dos  telões,  são 
referenciados constantemente como símbolo de entretenimento vazio: “um minuto depois um 
desenho animado mostrava os três Palhaços Brancos se esquartejando mutuamente ao som de 
enormes gargalhadas” (Ibidem, p. 117).

Telões ou paredes fonocromáticas: Equipamentos de projeção instalados nas paredes, em que 
eram transmitidos programas, jogos, as famílias e mesmo a perseguição de Montag. Eram 
capazes de emitir sons e compor formas luminosas acompanhando as músicas e programas 
executados.

Radioconchas: Aparelhos semelhantes a fones de ouvido utilizados para ouvir rádio.

Sabujo Mecânico: Era uma espécie de robô, equipamento provido de patas que armazenava 
composições  químicas  e,  conforme a  programação,  poderia  caçar  e  matar  seus  alvos.  No 
focinho do Sabujo havia uma espécie de agulha capaz de injetar doses letais de morfina nas 
suas vítimas. “O Sabujo mecânico dormia mas não dormia, vivia mas não vivia no delicado 
zumbido e na sutil vibração do seu canil parcamente iluminado num canto escuro dos fundos 
do quartel” (Ibidem, p. 38)

Senhor  Bugiganga:  Personagem dos  programas  dos  telões.  “Você  consegue  dançar  mais 
depressa que o Palhaço Branco, gritar mais alto que o 'Senhor Bugiganga' e a 'família' do 
salão? Se puder, conseguirá o que quer” (Ibidem, p. 109).

Sra.  Bowles  e Sra.  Phelps:  Amigas  de  Mildred,  representam  o  vazio  das  relações.  Não 
conseguem estabelecer laços afetivos com seus maridos e filhos (na verdade, apenas a Sra. 
Bowles  tem filhos).  Ao  ouvir  um poema lido  por  Montag  a  Sra.  Phelps  chora,  sendo o 
bombeiro acusado de querer magoar as mulheres; a solução é ligar a família para animá-la 
(Ibidem, p. 125). Contra a Sra. Bowles ele vocifera: “Vá para casa e pense no seu primeiro 
marido, de quem você se divorciou, e no seu segundo marido, morto em um acidente de carro, 
e no seu terceiro marido, prestes a estourar os miolos. Vá para casa e pense nos dez abortos 
que você fez, vá para casa e pense nisso e, também, nas suas malditas cesarianas e nos filhos 
que sentem ódio mortal de você” (Ibidem, p. 126).
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