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UMA REFLEXÃO SOBRE POLÍTICA E SOCIEDADE NA OBRA “1984” DO
AUTOR GEORGE ORWELL

João Vitor Gomes de Sousa 1, José Felipe de Lima Alves2,

Resumo: Este trabalho é uma análise da contemporaneidade da obra “1984”
do autor George Orwell. Visa-se investigar e comparar os fatos descritos na
obra com o que ocorre na realidade atual, do ponto de vista político e social.
Temos como objetivo estimular o leitor a fazer uma reflexão sobre o nosso
atual sistema político e social e como uma obra escrita no ano de 1949 previu
como seria o mundo futuramente. A realização deste trabalho foi feita com
base na análise e leitura direta da obra e examinando outros artigos, opiniões
de autores e críticos desta abordagem. “1984” é um romance escrito no ano de
1949, pelo autor George Orwell. A obra mostra uma realidade pós-guerra, onde
o personagem principal Winston Smith, relata como é a vida regida pelo
governo do Grande Irmão. O ponto principal deste artigo é mostrar como tudo
descrito na obra está se concretizando. Atualmente nota-se que dia após dia,
nossa liberdade está cada vez mais ameaçada. A obra expõe a manipulação
do governo e a alienação sofrida pelos membros da sociedade. Além do que foi
descrito neste resumo, há muito mais informações que examinadas com
precisão, pode-se notar que todas estão sendo reproduzidas pela classe
política. Assim, tudo que está na obra se cumpre com uma profecia. Os
resultados obtidos após a leitura da obra e de resenhas, críticas de outros
autores e após observar o panorama do Brasil e do mundo, são a comprovação
da contemporaneidade de tal e de como especificamente nessa década, ela
causa mais impacto do que nunca. Na obra, o governo tudo controla: mídia,
polícia, alimentação, mercado e, principalmente, o pensamento crítico. Se o
Grande Irmão decidir que 2+2 são 5, a minoria deve aceitar e aderir sem
questionar. Ao ler este livro, e após uma reflexão, podemos notar que é uma
questão de tempo até que tenhamos que sacrificar nossa liberdade para obter
segurança.
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