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Uma triste observação sobre a nossa época é que nos parece 
mais fácil crer em distopias do que em utopias: estas podem ser 
apenas imaginadas, mas aquelas já nos são conhecidas.

Margaret Atwood1

Havia verdade e havia inverdade, e se você se agarrasse à 
verdade, mesmo que o mundo inteiro o contradissesse, não 
estaria louco.

George Orwell, 1984 2
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Introdução

Dezembro de 1948. Numa ilha remota, sentado na cama 
diante de uma máquina de escrever, um homem luta para acabar 
de redigir o livro que lhe é mais importante do que qualquer ou‑
tro. Está muito doente, mas afinal consegue terminar. Pouco mais 
de um ano depois, a vida do autor também chega ao fim.

Janeiro de 2017. Em Washington, dc, outro homem está 
diante de uma multidão, não tão grande quanto gostaria, toman‑
do posse como o 45o presidente dos Estados Unidos. Mais tarde, 
a secretária de Imprensa comenta que aquele foi “o maior público 
a presenciar uma posse presidencial — ponto — tanto no país 
como no resto do mundo”.1 Ao pedirem que justificasse uma 
mentira tão deslavada, a assessora do presidente afirmou que a 
declaração se referia a “fatos alternativos”.2 Nos quatro dias se‑
guintes, as vendas do livro do escritor falecido iriam explodir nos 
Estados Unidos, aumentando quase 10 000% e levando‑o ao topo 
da lista dos mais vendidos.

Quando 1984, de George Orwell, foi publicado no Reino 
Unido, em 8 de junho de 1949, no coração do século xx, um crí‑
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tico perguntou se um livro tão oportuno naquele momento teria 
a possibilidade de exercer bastante influência nas gerações seguin‑
tes. Três décadas e meia depois, quando o presente alcançou o 
futuro imaginado por Orwell e o mundo não era o pesadelo por 
ele descrito, os comentaristas voltaram a anunciar a queda da po‑
pularidade do livro. De lá para cá, passaram‑se outros 35 anos, e 
1984 continua sendo o livro a que recorremos sempre que a ver‑
dade é mutilada, a linguagem, distorcida, o poder, abusado, e fi‑
camos curiosos para saber o quão piores as coisas podem ficar — 
e isso porque alguém que viveu e morreu em outra época se 
mostrou clarividente o bastante para identificar esses males, além 
de ser talentoso o suficiente para apresentá‑los sob a forma de um 
romance que Anthony Burgess, autor de Laranja mecânica, cha‑
mou de o “código apocalíptico dos nossos piores medos”.3

1984 não só vendeu dezenas de milhões de exemplares, mas 
se infiltrou na consciência de incontáveis pessoas que nunca o 
leram. As frases e os conceitos cunhados por Orwell se tornaram 
elementos essenciais do discurso político, ainda potentes após 
décadas de uso e equívocos: Novafala, Grande Irmão, Polícia das 
Ideias, Quarto 101, Dois Minutos de Ódio, duplipensamento, des‑
pessoa, buraco da memória, teletela, 2 + 2 = 5, e o Ministério da 
Verdade. O título do livro marcou um ano do calendário, enquan‑
to o adjetivo “orwelliano” transformou o nome do autor num 
sinônimo abrangente de tudo o que ele odiava e temia. Adaptada 
para o cinema, a televisão, o rádio, o teatro, a ópera e o balé, a obra 
serviu de inspiração para uma sequência romanceada (1985, de 
György Dalos), uma versão pós‑moderna (Orwell’s Revenge: The 
1984 Palimpsest [A vingança de Orwell: O palimpsesto de 1984], 
de Peter Huber), e incontáveis réplicas. Até mesmo a escrita do 
livro deu origem, em 1983, a um drama da bbc, The Crystal Spirit: 
Orwell on Jura [O espírito cristalino: Orwell em Jura], e a um 
romance de 2017, The Last Man in Europe [O último homem na 
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Europa], de Dennis Glover. 1984 influenciou romances, filmes, 
peças de teatro, programas de televisão, histórias em quadrinhos, 
discos, propagandas, discursos, campanhas eleitorais e insurrei‑
ções. Houve gente que amargou anos na prisão apenas pelo fato 
de ter lido o livro. Nenhuma obra de ficção literária do século xx 
alcançou tanta onipresença cultural e, ao mesmo tempo, preser‑
vou a sua força. Embora vozes discordantes, como Milan Kunde‑
ra e Harold Bloom, tenham argumentado que 1984 é, na verdade, 
um romance ruim, com personagens inconsistentes, prosa monó‑
tona e enredo implausível, não conseguiram negar a sua impor‑
tância. Como observou o editor de Orwell, Fredric Warburg, 
trata‑se de um êxito extraordinário “para um romance que não é 
concebido para agradar nem é de fácil entendimento”.4

Para qualquer artista, o preço de uma imensa popularidade 
é a certeza de ser mal compreendido. 1984 é mais conhecido do 
que lido. Este livro é uma tentativa de restaurar algum equilíbrio 
ao explicar o que de fato é o livro de Orwell, em que circunstân‑
cias foi escrito e como vem moldando o mundo nos últimos se‑
tenta anos, após a morte do autor. O significado de uma obra de 
arte nunca se restringe às intenções do seu criador, mas nesse 
caso vale a pena reexaminar os propósitos de Orwell, tantas vezes 
distorcidos ou ignorados, caso se queira entender o livro enquan-
to livro, e não apenas como um conveniente repertório de memes. 
Um livro que é tanto uma obra de arte como uma maneira de 
ler o mundo.

Esta, portanto, é a história de 1984. Foram escritas diversas 
biografias de Orwell e estudos acadêmicos sobre o contexto inte‑
lectual do seu romance, mas nunca se tentou mesclar ambos os 
aspectos numa única narrativa e, ao mesmo tempo, explorar as 
repercussões do livro. Tenho interesse na vida de Orwell sobretu‑
do como um meio de esclarecer as experiências e as ideias que 
alimentaram esse pesadelo muito pessoal, no qual tudo o que ele 
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valorizava é sistematicamente destruído: honestidade, decência, 
equidade, memória, história, clareza, privacidade, senso comum, 
sanidade, a Inglaterra e o amor. Isso implica remontar à sua deci‑
são de lutar na Guerra Civil Espanhola em 1936, pois foi na Espa‑
nha que, pela primeira vez e de modo aguçado, tomou consciência 
das formas pelas quais a conveniência política corrompe a inte‑
gridade moral, a linguagem e a própria verdade. Vou acompanhá‑
‑lo a partir daí — passando pela Blitz, a Guarda Nacional, a bbc, 
os círculos literários de Londres e a Europa do pós‑guerra, até a 
ilha de Jura, onde afinal concluiu o romance —, a fim de demolir 
o mito de que 1984 teria sido um prolongado grito de desespero, 
lançado por um homem solitário, agonizante e incapaz de encarar 
o futuro. Meu objetivo é chamar a atenção para aquilo em que ele 
de fato estava pensando, e como chegou a pensar isso.

Um dos motivos pelos quais Orwell demorou tanto para es‑
crever 1984 é que o livro sintetizava ideias que ele vinha elaboran‑
do durante a maior parte de sua trajetória como escritor. O livro 
é a consumação de anos de reflexão, escrita e leitura a respeito de 
utopias, superestados, ditadores, prisioneiros, propaganda, tecno‑
logia, poder, linguagem, cultura, classe, sexo, o mundo rural, ra‑
tos, e muito mais, a tal ponto que, com frequência, é impossível 
atribuir uma frase ou uma ideia determinada a uma única fonte. 
Ainda que ele pouco tenha dito sobre a evolução do romance, 
Orwell deixou um rastro de papéis que se estende por milhares de 
páginas. Mesmo que tivesse vivido por mais décadas, 1984 teria 
assinalado o fim de uma etapa: como escritor, ele teria de come‑
çar de novo.

Na primeira parte, vou contar a história de Orwell e falar do 
mundo em que vivia: as pessoas que conheceu, as notícias que 
acompanhava e os livros que lia. Também dedico três capítulos a 
influências cruciais sobre 1984: H. G. Wells; Nós, de Ievguêni Za‑
miátin; e o gênero da ficção utópica (e antiutópica). Todos os li‑
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vros, peças ou filmes citados eram bem conhecidos de Orwell, a 
não ser quando indicado. Já a segunda parte acompanha a vida 
política e cultural de 1984, desde a morte de Orwell até os dias 
atuais. No caminho, vamos encontrar Aldous Huxley e E. M. 
Forster; Winston Churchill e Clement Attlee; Ayn Rand e Joseph 
McCarthy; Arthur Koestler e Hannah Arendt; Lee Harvey Oswald 
e J. Edgar Hoover; Margaret Atwood e Margaret Thatcher; a cia 
e a bbc; David Bowie e o seriado O prisioneiro; Brazil: O filme e V 
de vingança; Laranja mecânica e Filhos da esperança; Edward 
Snow den e Steve Jobs; Lênin, Stálin e Hitler. Ao longo do texto, 
vínculos com a situação política contemporânea são às vezes ex‑
plicitados e, em outras, permanecem implícitos. Preferi não insis‑
tir demais em chamar a atenção do leitor nesse sentido, mas con‑
vém ter sempre em mente os nossos governantes atuais. 

Algumas observações sobre a terminologia. “Orwelliano” 
admite duas definições opostas: como uma obra que reflete o es‑
tilo e os valores de Orwell, ou como um aspecto do mundo real 
que coloca em risco tais valores. Para evitar confusão, vou usar o 
adjetivo apenas nesta última acepção, e usar “similar a Orwell” 
para o primeiro caso. 

“O êxito de Orwell decorre do fato de ele ter escrito os livros 
certos exatamente nos momentos certos”, escreveu o filósofo Ri‑
chard Rorty.5 Antes da publicação de A revolução dos bichos e de 
1984, Orwell era conhecido nos círculos literários e políticos da 
Grã‑Bretanha, mas estava longe de ser famoso. Atualmente, todos 
os seus livros, mesmo aqueles que ele descartou como experimen‑
tos fracassados ou meras obras feitas por encomenda, nunca ficam 
fora das livrarias, e hoje podemos ler todos os seus textos rema‑
nescentes, graças ao hercúleo esforço editorial do prof. Peter Da‑
vison, cujos vinte volumes de The Complete Works of George 
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Orwell contêm quase 9 mil páginas e 2 milhões de palavras. Aque‑
les que leram a primeira edição de 1984 em 1949 conheciam ape‑
nas uma fração de sua obra atualmente disponível.

Sabendo o quão escrupulosamente Orwell escolheu o que 
dividir com o público, não fui capaz de ler tudo o que ele escreveu 
sem, vez por outra, sentir um arrepio de culpa. Ele teria ficado 
mortificado de ver republicada grande parte dos textos jornalísti‑
cos, para não falar das cartas íntimas, e no entanto quase nada 
disso é desprovido de valor. Mesmo quando debilitado pela 
doença, esgotado pelo trabalho, ou desesperado para escrever al‑
go diferente, o seu cérebro sempre estava ativamente às voltas 
com os grandes problemas e os pequenos consolos, e muito disso 
acabou desembocando em 1984. Como ele recusava submeter o 
seu juízo a qualquer ideologia ou orientação partidária, mesmo 
ao errar, o que ocorria com frequência, Orwell se equivocava de 
uma forma sincera e interessante. Ele possuía exatamente aquilo 
que elogiou em Charles Dickens: uma “inteligência livre”.6 Não 
era, de maneira nenhuma, um gênio singular (também pretendo 
destacar alguns de seus contemporâneos menos célebres), mas foi 
o único escritor de seu tempo a fazer tão bem tantas coisas.

Um dos colegas de escola de Orwell, Cyril Connolly, recor‑
dou que “emanava dele um brilho que fazia a gente querer que ele 
gostasse um pouco mais de nós”.7 Essa mesma qualidade transpa‑
rece nos seus escritos e leva os admiradores a buscar a sua apro‑
vação imaginária. Todavia, não tenho a menor vontade de beati‑
ficar um homem que via com ceticismo os santos, as utopias e a 
perfeição em geral. Somente sendo franco a respeito de seus erros 
e insuficiências — como ele próprio costumava ser — tenho con‑
dições de explicar tanto o escritor como o livro. Embora a sua 
prosa criasse a ilusão de que era um sujeito decente e sensato, que 
estava afirmando uma verdade óbvia que o leitor sabia visceral‑
mente mas ainda não reconhecera, Orwell também podia ser pre‑
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cipitado, hiperbólico, irritável, rígido e perverso. Nós o aprecia‑
mos apesar de suas falhas porque ele estava certo a respeito de 
questões cruciais relativas ao fascismo, ao comunismo, ao impe‑
rialismo e ao racismo numa época em que muita gente devia ter 
demonstrado maior discernimento.

Orwell sentia que vivia em tempos execráveis. Ele fantasiava 
outra vida na qual passaria os dias cuidando do jardim e escreven‑
do ficção, em vez de ser “obrigado a virar um panfletário”,8 mas 
teria sido um desperdício. O verdadeiro talento dele era a análise 
e a explicação de uma época tumultuada da história humana. Pos‑
tos no papel, os valores fundamentais que defendia talvez pareçam 
vagos demais para significar algo — honestidade, decência, liber‑
dade, justiça —, mas ninguém se confrontou tão assiduamente, 
em público e em particular, com o significado de tais ideais du‑
rante os dias mais sombrios do século xx. Ele sempre procurou 
dizer a verdade, e admirava qualquer um que fizesse o mesmo. 
Nada que se baseasse numa mentira, por mais sedutoramente 
conveniente, poderia ter valor. Indiscernível de sua honestidade 
era o compromisso de sempre entender o que estava pensando e 
por que estava pensando aquilo, sem nunca deixar de reavaliar 
tais opiniões. Para citar Christopher Hitchens, um dos discípulos 
mais eloquentes de Orwell, “não importa o que você pensa, mas 
como pensa”.9

Meu intuito é traçar um quadro preciso das posições adota‑
das por Orwell diante das questões vitais da época, e das circuns‑
tâncias e motivos que o levaram a rever essas posições, sem a pre‑
tensão de adivinhar, por exemplo, o que ele teria achado do Brexit. 
Tal pretensão só pode ser sustentada por citações seletivas que 
muitas vezes chegam a ser fraudulentas. Lembro de, em 1993, 
ouvir o primeiro‑ministro conservador John Major citar a frase 
de Orwell sobre “solteironas pedalando a caminho da missa em 
meio à névoa matinal”,10 como se não tivesse sido tirada de O leão 
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e o unicórnio, uma passional argumentação em favor do socialis‑
mo. Quando os responsáveis pelo InfoWars, o website notório por 
disseminar escandalosas teorias conspiratórias, citam rotineira‑
mente Orwell, fica óbvio que o duplipensar é algo bem real.

Um romance reivindicado por socialistas, conservadores, 
anarquistas, liberais, católicos e libertários de todas as estirpes não 
pode ser, como alegou Milan Kundera, meramente um “discurso 
político disfarçado de romance”.11 Sem dúvida, não é uma alego‑
ria precisa como no caso de A revolução dos bichos, em que todo 
elemento se encaixa no mundo real com um clique audível. A 
prosa notoriamente translúcida de Orwell oculta um mundo de 
complexidade. 1984 costuma ser descrito como uma distopia. Mas 
também é, em graus variados e discutíveis, sátira, profecia, alerta, 
tese política, obra de ficção científica, thriller de espionagem, ter‑
ror psicológico, pesadelo gótico, texto pós‑moderno e história de 
amor. Quase todo mundo lê 1984 ainda na juventude e, embora 
muito afetado pelo livro — que oferece mais sofrimento e menos 
reconforto do que qualquer outra obra adotada em escolas secun‑
dárias —, não se sente compelido a redescobri‑lo na idade adulta. 
É uma pena que seja assim. 1984 é muito mais rico e estranho do 
que a gente provavelmente lembra, e recomendo muito que seja 
lido de novo. Enquanto isso, no apêndice incluído no final deste 
livro, apresento um breve resumo do enredo, dos personagens e 
da terminologia.

Quando li 1984 pela primeira vez, ainda era adolescente e 
vivia numa área suburbana ao sul de Londres. Como disse Orwell, 
os livros lidos na juventude ficam conosco para sempre. Eu o achei 
chocante e instigante, mas isso foi por volta de 1990, quando o 
comunismo e o apartheid estavam se eclipsando, reinava o otimis‑
mo e o mundo não dava a impressão de ser particularmente 
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orwelliano. Mesmo depois do Onze de Setembro, a relevância do 
livro era fragmentária: costumava ser citado em referência à lin‑
guagem política, aos meios de comunicação ou aos sistemas de 
vigilância, mas não como sendo relevante de forma mais ampla. 
A democracia estava em ascensão e a internet era vista sobretudo 
como uma força para o bem.

Enquanto pesquisava e escrevia O Ministério da Verdade, 
porém, o mundo mudou. As pessoas começaram a falar com an‑
siedade das turbulências políticas da década de 1970 e, pior ainda, 
da década de 1930. As estantes das livrarias passaram a ser toma‑
das por obras intituladas Como a democracia chega ao fim, Fascis-
mo: Um alerta, Na contramão da liberdade e A morte da verdade, 
muitas das quais citam Orwell.12 O livro Origens do totalitarismo, 
de Hannah Arendt, mereceu nova edição, divulgada como “uma 
obra complementar de não ficção para 1984”;13 assim como o ro‑
mance de Sinclair Lewis, publicado em 1935, sobre o fascismo 
americano, Não vai acontecer aqui.14 A adaptação para a televisão 
do romance que Margaret Atwood publicou em 1985, O conto da 
aia, mostrou‑se tão alarmante quanto se fosse um documentário. 
“Antes eu estava adormecida”, diz a personagem Offred, vivida 
por Elizabeth Moss. “Foi assim que deixamos acontecer.”15 Bem, 
agora estávamos despertos. Eu me lembrei então de algo que 
Orwell havia escrito sobre o fascismo em 1936: “Se fizer de conta 
que é apenas uma aberração, algo que vai acabar sumindo por si 
mesmo, você está sonhando e vai acordar quando alguém o gol‑
pear com um cassetete de borracha”.16 1984 é um livro concebido 
para despertar o leitor.

1984 foi o primeiro romance plenamente distópico a ser es‑
crito com o conhecimento de que a distopia era real. Na Alema‑
nha e no bloco soviético, ela já fora construída por homens, e 
outros homens e mulheres se viram obrigados a viver e morrer no 
interior de seus muros de ferro. Esses regimes podem ter ficado 
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no passado, mas o livro de Orwell continua a definir os nossos 
pesadelos, ainda que estes assumam outras formas. “Para mim é co‑
mo um mito grego, que a gente pega e faz dele o que quiser — 
como examinar a si mesmo”, comentou Michael Radford, que 
dirigiu uma adaptação de 1984 para o cinema.17 “É um espelho”, 
diz um personagem na versão para o teatro montada em 2013 por 
Robert Icke e Duncan Macmillan. “Toda época se vê refletida 
ali.”18 Para o cantor e compositor Billy Bragg, “toda vez que o leio, 
parece diferente”.19

Ainda assim, o fato de que o romance nos fale de modo tão 
incisivo e claro em 2019 é uma terrível condenação tanto dos po‑
líticos como dos cidadãos. Embora por enquanto seja um alerta, 
também é um lembrete de todas as dolorosas lições que o mundo 
parece ter desaprendido desde a época em que Orwell viveu, so‑
bretudo as que ressaltam a fragilidade da verdade diante do poder. 
Hesito em dizer que 1984 continua mais relevante do que nunca, 
mas não há dúvida de que é mais relevante do que devia ser.

Parafraseando o aviso de Orwell em Lutando na Espanha, 
seu livro sobre a Guerra Civil Espanhola: deixei claros os meus 
preconceitos, mas procurei dizer a verdade. 



parte i
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1. A história interrompida
Orwell 1936-8

Vivemos num mundo onde ninguém é livre, onde quase nin-
guém está seguro, onde é quase impossível ser honesto e conti-
nuar vivo.

George Orwell, O caminho para Wigan Pier, 19371

Pouco antes do Natal de 1936, George Orwell irrompeu na 
redação do New English Weekly, em Londres, vestido para uma 
expedição e com uma mala pesada, e anunciou: “Estou indo para 
a Espanha”.2

“Por quê?”, indagou o francês Philip Mairet, o afável editor 
da revista semanal.

“É esse fascismo”, respondeu Orwell. “Alguém tem de fazer 
algo para impedir isso.”

Quem era esse sujeito de 33 anos diante de Mairet? Que tipo 
de impressão causava? Media cerca de 1,90 metro, calçava 46, com 
mãos grandes e expressivas, e braços e pernas desengonçados que 
mal parecia saber onde colocar. Tinha um rosto pálido e magro, 
prematuramente envelhecido, com rugas marcadas em torno da 
boca, dando uma impressão do sofrimento nobre que lembrava 
aos amigos Dom Quixote ou um dos santos de El Greco. Os olhos 
azul‑claros deixavam entrever uma inteligência desolada e com‑
passiva. A boca era propensa a trejeitos irônicos e, para os mais 
afortunados, a um riso que parecia um grunhido rouco. O cabelo 
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era eriçado como as cerdas de uma escova. Vestia roupas surradas, 
que não se ajustavam ao corpo mas pareciam ter sido penduradas 
nele, restando‑lhe o bigode fino como única concessão ao esmero. 
Exalava tabaco queimado e, segundo alguns, um odor indefinível 
de enfermidade. Ele falava num tom monótono seco e rascante, 
cuja aspiração à neutralidade de classe era frustrada por um obs‑
tinado resquício de Eton. À primeira vista, podia parecer reserva‑
do e alheio: um sujeito seco e antipático. Quem o conhecia melhor 
logo se dava conta de sua generosidade e bom humor, mas conti‑
nuava a se chocar com a reserva emocional. Ele acreditava firme‑
mente no trabalho duro e nos prazeres simples. Era recém‑casado, 
com a brilhante e intrépida Eileen O’Shaughnessy, formada em 
Oxford. Politicamente empenhado mas não de forma ideológica. 
Era viajado e falava várias línguas. Frequentava muitos círculos.

Igualmente relevantes são as coisas que ele não era. Ainda 
não era uma personalidade importante, um socialista convicto, 
um especialista em totalitarismo, tampouco um escritor cuja pro‑
sa se destacava pela transparência. Mal começava a ser George 
Orwell. A Espanha iria marcar a grande ruptura em sua vida: o 
seu marco zero. Anos mais tarde, diria ao amigo Arthur Koestler: 
“A história se interrompeu em 1936”.3 Com o totalitarismo. Com 
a Espanha. A história parou ali, e ali teve início o 1984.

“Até por volta dos trinta anos”, escreveu Orwell na meia‑ida‑
de, “sempre planejei a minha vida tendo por pressuposto não so‑
mente que qualquer grande empreendimento estava condenado a 
fracassar, mas que estava fadado a viver só alguns anos a mais.”4

Ele nasceu na Índia, em 25 de junho de 1903, e recebeu o 
nome de Eric Arthur Blair. A mãe, Ida, que o levou para a Ingla‑
terra no ano seguinte, era uma mulher de inteligência aguçada, 
meio francesa, que frequentava as sufragetes e os fabianos. O pai, 
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Richard Blair, um funcionário público de médio escalão que tra‑
balhava no Departamento do Ópio do governo imperial britânico, 
somente iria ressurgir na vida do filho em 1912, quando apareceu 
“simplesmente como um homem envelhecido de voz ríspida que 
sempre dizia ‘Não’”.5 No romance 1984, Winston Smith é obce‑
cado por ter abandonado a mãe e a irmã quando pequeno, porém 
mal consegue lembrar do pai.

Assim, Orwell nasceu no que ele próprio chamaria de “estra‑
to baixo da classe média alta”,6 uma camada problemática no sis‑
tema de classes inglês, pois tinha as pretensões e as maneiras dos 
ricos mas não o capital, e por isso empregava quase todo o seu 
dinheiro para “manter as aparências”. Mais tarde, ele veria a si 
mesmo mais jovem com constrangimento, vergonha e considerá‑
vel desprezo, como o tipo de “pequeno esnobe odioso”7 que era o 
resultado esperado de sua classe e formação. “A menos que o ar‑
ranque como a erva daninha que é, o esnobismo se agarra a você 
até a cova.”8 Entre oito e treze anos, ele foi aluno da St. Cyprian, 
uma pequena escola particular em Sussex, que ele odiou com fer‑
vorosa paixão até o fim da vida. “Fracasso, fracasso, fracasso — 
fracasso no passado, fracasso no futuro —, essa a convicção mais 
profunda que levava comigo.”9

Na nota autobiográfica que Orwell contribuiu para o livro 
Twentieth Century Authors [Escritores do século xx], em 1940, 
ele escreveu: “Estudei em Eton, 1917‑21, pois tive a sorte de ga‑
nhar uma bolsa, mas ali não fiz nada e aprendi muito pouco, por 
isso não sinto que Eton tenha sido uma influência muito forma‑
dora em minha vida”.10 Ainda que provavelmente estivesse exa‑
gerando o desprezo que os alunos pagantes direcionavam aos 
bolsistas, não há dúvida de que foi um estudante medíocre e com 
um forte sentimento de inadequação. Embora conhecido como 
um “bolchevique”, seu socialismo era mais uma pose então na 
moda do que uma convicção genuína. Um colega o recorda como 
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“um garoto sempre briguento, sempre predisposto a achar tudo 
errado ao redor, e passava a impressão de que estava ali para cor‑
rigir o que havia de errado”.11 Segundo outro colega, “ele era mais 
sardônico do que rebelde, mantendo‑se um pouco à parte, obser‑
vando — sempre observando”.12

Depois de Eton, Orwell recusou a oportunidade de frequen‑
tar a universidade e se alistou na Polícia Imperial Indiana, na Bir‑
mânia, onde a mãe havia crescido: uma decisão surpreendente 
que ele nunca tentou explicar para os leitores ou para os amigos. 
Orwell pôs de lado as ambições literárias, mas os cinco anos que 
passou na Birmânia acabaram por lhe proporcionar o material 
para um romance razoável (Dias na Birmânia) e dois ensaios mui‑
to bons (“Um enforcamento” e “O abate de um elefante”), bem 
como uma crença vitalícia no valor da experiência direta. Orwell 
não gostava de intelectuais, um termo que costumava colocar en‑
tre aspas, que se baseavam em teorias e especulações; e jamais fi‑
cava plenamente convencido de algo até que tivesse, de alguma 
forma, vivenciado aquilo. “A fim de odiar o imperialismo, você 
precisa ser parte dele”13 é uma generalização falaciosa, mas verda‑
deira no caso de Orwell. Nos textos de Orwell, você muitas vezes 
significa eu.

A Birmânia desempenhou o papel de uma terapia aversiva. 
Ao observar como os membros da classe dominante eram cor‑
rompidos e confinados pelo abuso do poder e pela hipocrisia que 
o mascarava, Orwell adquiriu uma aversão por todo tipo de opres‑
são, e brevemente abraçou uma espécie de anarquismo, antes de 
concluir que não passava de uma “bobagem sentimental”.14 Ele 
retornou à Inglaterra em 1927 (de licença, mas nunca voltaria à 
Birmânia) com “um imenso fardo de culpa que tinha de expiar”.15 
Isso se manifestou como um desejo masoquista de se colocar em 
situações desconfortáveis e que implicavam até mesmo risco de 
vida. “Como escrever sobre os pobres a menos que você viva a 
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pobreza, ainda que temporariamente?”, perguntou a um amigo.16 
Um bibliotecário que o conheceu nessa época notou com sagaci‑
dade que ele era um homem “no processo de se readaptar”.17

Desprovido, como ele próprio admitiu, “de interesse no so‑
cialismo ou em qualquer outra teoria econômica”,18 procurou 
mergulhar no submundo dos oprimidos — aqueles que, por não 
terem emprego, propriedade ou status, haviam transcendido, ou 
melhor, haviam caído abaixo do sistema de classes —, tornando‑
‑se um vagabundo na Inglaterra e um lavador de pratos em Paris 
no final da década de 1920. “É uma espécie de mundo‑dentro‑do‑
‑mundo onde todos são iguais, uma pequena e esquálida demo‑
cracia — talvez a coisa mais próxima da democracia que existe na 
Inglaterra”, escreveu.19 Para Richard Rees, o editor da revista lite‑
rária The Adelphi, Orwell escolheu esse caminho “como uma es‑
pécie de penitência ou ablução para se lavar da mácula do impe‑
rialismo”.20 Essa nostalgie de la boue [nostalgia da lama], que 
antecipava as incursões de Winston Smith no bairro proletário 
em 1984, o levou a escrever o seu primeiro livro, Na pior em Paris 
e Londres. 

Publicado em 1933, o livro de memórias assinalou o nasci‑
mento de “George Orwell”. Um dos motivos que deu para usar 
um pseudônimo era o desejo de poupar a família do constrangi‑
mento caso ficassem chocados com o conteúdo, ou caso a sua 
carreira de escritor não desse em nada, mas por outro lado ele 
nunca gostara do nome Eric e estava ansioso para se reinventar. 
Tirado do rio Orwell em Suffolk, esse nome quintessencialmente 
inglês acabou tomando o lugar de outros nomes alternativos que 
lhe ocorreram, como Kenneth Miles, P. S. Burton e H. Lewis 
Allways. E afinal foi uma boa escolha: “allwaysiano” não teria sido 
um adjetivo muito elegante.
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Em 1936, Orwell era autor de três romances, um livro de não 
ficção, alguns poemas fracos e uma quantidade crescente de arti‑
gos jornalísticos — mas tudo isso ainda não chegava a constituir 
uma carreira viável. Ele só conseguia pagar as contas dando aulas 
e trabalhando em livrarias. Nesse mesmo ano, ele traçou um au‑
torretrato sombriamente exagerado em seu terceiro romance, A 
flor da Inglaterra. Gordon Comstock é um fugitivo empobrecido 
da classe média “remediada mas digna”21 que nutre ambições lite‑
rárias irrealizadas e trabalha numa livraria para sobreviver. Ainda 
“não completou trinta, mas já está decrépito. Muito pálido, com 
rugas amargas e inextirpáveis”.22 A autopiedade, o pessimismo e a 
misantropia dele são de tal modo claustrofóbicos que a sua defi‑
nitiva capitulação à conformidade burguesa, simbolizada pelo 
vaso doméstico de aspidistra, surge como uma libertação mi‑
sericordiosa. Comstock é uma versão grotesca de Orwell, do que 
ele poderia ter se tornado caso tivesse sucumbido à amargura e 
ao desespero.

Em janeiro de 1936, Orwell aceitou o encargo — de seu edi‑
tor Victor Gollancz, um entusiástico e vigoroso socialista judeu — 
de explorar as duras condições em que vivia a classe dos operários 
fabris no norte da Inglaterra. Publicada no ano seguinte, a primei‑
ra parte de O caminho para Wigan Pier é um exemplo de excelen‑
te jornalismo de denúncia, despertando a empatia do leitor por 
meio do entrelaçamento de dados concretos com uma vívida per‑
cepção de paisagens, sons, sabores e cheiros da vida da classe ope‑
rária. A imagem de uma mulher ajoelhada para desentupir um 
cano de esgoto marcou Orwell como um quadro indelével da la‑
buta que iria reencenar anos depois em 1984. A expressão no ros‑
to da mulher o deixou fascinado: “Ela sabia muito bem o que es‑
tava acontecendo”.23 Orwell escreveu com frequência sobre o 
poder da expressão facial para revelar a personalidade de forma 
profunda, seja no caso de Dickens, de Hitler, de um miliciano 
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espanhol ou do Grande Irmão. Na Pista de Pouso Um, o nome 
que deu à versão da Grã‑Bretanha em 1984, o perigo de delatar 
fisicamente os seus verdadeiros sentimentos é chamado de “ros‑
tocrime”,24 e a metáfora do torturador O’Brien para a tirania é 
“uma bota pisoteando um rosto humano — para sempre”.25

Embora tenha minimizado bastante os prazeres da existência 
da classe trabalhadora de modo a enfatizar as suas dificuldades, 
na primeira parte de O caminho para Wigan Pier, Orwell reco‑
nhece plenamente os personagens como seres humanos, e não 
apenas como unidades estatísticas ou emblemas das massas sofre‑
doras. Por isso, ao comentar com o escritor proletário Jack Com‑
mon que “temo ter feito uma trapalhada de certos trechos”,26 é de 
presumir que se referia à segunda parte ensaística do livro, a qual 
mais tarde afirmou que não valia a pena republicar.

Essa segunda parte abre com uma espécie de reminiscência, 
delineando, com brutal sinceridade, a evolução de sua consciência 
política. Ao dizer que fora preparado desde o nascimento para 
“odiar, temer e desprezar a classe operária”,27 implicitamente faz 
do livro um meio tanto de educação como de expiação. Para 
Orwell, se o socialismo era obviamente necessário, então a impo‑
pularidade dele se devia à sua imagem, que “afasta as próprias 
pessoas que deviam estar acorrendo em seu apoio”,28 ao obscure‑
cer os ideais fundamentais de justiça, liberdade e decência co‑
mum. Ele identifica dois obstáculos importantes. Um deles é o 
culto da máquina pelo socialismo, que resulta numa visão desa‑
gradável de “aeroplanos, tratores e imensas e reluzentes fábricas 
de vidro e concreto”.29 O outro é a excentricidade de classe média. 
Mal reconhecendo a existência de socialistas da classe operária ou 
do movimento sindical, Orwell resgata os seus próprios precon‑
ceitos excêntricos através de hábitos mentais imaginários do ho‑
mem comum, denunciando os fetiches e as debilidades que su‑
postamente tornariam o socialismo pouco atraente para o tal 
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homem (isto é, para ele próprio), investindo contra, entre outras 
coisas, vegetarianos, abstêmios, nudistas, quakers, sandálias, suco 
de frutas, jargão marxista, o termo camarada, camisas cor de pis‑
tache, métodos anticoncepcionais, ioga, barbas e a cidade‑jardim 
de Welwyn, especialmente erguida em Hertfordshire de acordo 
com princípios utópicos. Embora Orwell sustente no livro que 
está apenas desempenhando o papel de advogado do diabo, não 
é fácil escapar à impressão de que se diverte mais insultando uma 
minoria aloprada de socialistas do que defendendo outras formas 
de socialismo. Depois de tal espetáculo, é um pouco demais ele 
concluir o livro com um apelo para que os “esquerdistas de todas 
as cores deixem de lado suas diferenças e se juntem”.30

Orwell complicou a vida de Victor Gollancz, que pouco an‑
tes havia fundado o Left Book Club [Clube do Livro de Esquer‑
da], juntamente com o deputado trabalhista John Strachey e o 
cientista político Harold Laski, a fim de promover o socialismo. 
Laski, o mais influente intelectual socialista da Grã‑Bretanha, con‑
siderou a primeira parte de O caminho para Wigan Pier uma “ad‑
mirável propaganda das nossas ideias”,31 mas Gollancz se sentiu 
obrigado a escrever um prefácio para a edição, publicada pelo Left 
Book Club, que desvinculava o clube do livro dos juízos dissonan‑
tes contidos na segunda parte. Nesse prefácio, Gollancz colocou 
o dedo na paradoxal natureza atormentada de Orwell: “Na verda‑
de, ele é ao mesmo tempo um rematado intelectual e um violen‑
to anti‑intelectual. Do mesmo modo, é um esnobe temível — ain‑
da (que ele me perdoe por dizer isto), e um execrador genuíno de 
toda forma de esnobismo”.32 Até o final de sua vida, Orwell ad‑
mitiu que os micróbios de tudo o que criticava estavam presen‑
tes nele mesmo. Na verdade, era essa percepção das próprias 
 deficiências que o inoculava contra as ilusões utópicas da perfec‑
tibilidade humana.

Gollancz também acusou Orwell de nunca definir a sua ver‑


