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Obs. O autor, George Orwel (mesmo autor da Revolução dos Bichos)  faz 
uma crítica aos regimes totalitários. Assistir com senso crítico!!! 
 
Sinopse copiada de http://interfilmes.com/filme_20784_1984-
%28Nineteen.Eighty.Four%29.html 
 
“Depois da guerra atômica, o mundo foi dividido em três estados e Londres é a 
capital da Oceania, dominada por um partido que tem total controle sobre todos 
os cidadãos. Winston Smith é um humilde funcionário do partido e comete o 
atrevimento de se apaixonar por Julia, numa sociedade totalitária onde as 
emoções são consideradas ilegais. Eles tentam escapar dos olhos e dos 
ouvidos do "Big Brother", sabendo das dificuldades que teriam que enfrentar. 
Aqui, tudo funciona: 1984, o filme, nada deixa a dever a 1984, o clássico de 
George Orwell. E esta é uma das grandes virtudes tanto do roteiro como da 
direção de Michael Radford. Diante da grandiosidade do livro, seria 
extremamente fácil que o filme soasse vazio, medíocre. Mas, ao contrário, a 
adaptação de Radford é provocante. Winston Smith é um funcionário do 
governo totalitarista liderado pelo "Grande Irmão", uma "entidade" que, através 
de telões, controla a privacidade de todos os cidadãos do país. Certo dia, ele 
recebe um bilhete de uma bela garota, Julia, a quem conhecia de vista: "Eu Te 
Amo", lê, espantado. A partir daí, Winston passa a sair com a garota, 
desafiando as leis do país, que aboliram o orgasmo e incentivam a 
inseminação artificial. Winston e Julia desafiam, com seu amor, o próprio 
Sistema, que prega o ódio como maneira de subjugar seus oponentes. 
Prazeres simples (porém ilegais), tais como provar geléia com pão e beber café 
"de verdade", passam a fazer parte da rotina do casal, que redescobre o valor 
da fidelidade e do calor humano” 
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Sobre o autor: 
 (informações copiadas de http://www.netsaber.com.br/resumos/ver_resumo_c_7.html) 

George Orwell nasceu em Motihari na Índia, no ano de 1903. Completou seus 
estudos na Universidade de Eton. Aos 19 anos entra para a Polícia Imperial 
Britânica. Passou muitos anos entre a Índia e a Birmânia. Revolta-se com o 
imperialismo inglês, abandona tudo e volta para a Europa. Renuncia sua 
origem burguesa e sua fortuna. Considera seu passado vergonhoso, e por isso 
muda seu nome. Seu nome verdadeiro é Eric Arthur Blair. Trabalha como 
operário de fábrica em Paris e depois como professor primário em Londres. 
Assim, sente pela primeira vez a opressão da classe trabalhadora. E é neste 
contexto que ele começa a escrever sua literatura. Participa da Guerra Civil 
Espanhola em 1936, lutando ao lado do P.O.U.M. (Partido Obrero de 
Unificación Marxista). George Orwell era a favor das classes sociais baixas, e 
ficou decepcionado com os Partidos Comunistas da época, fiéis aos ditames de 
Moscou. Era um anti-stalinista, não pelo socialismo, mas contra todo o tipo de 
totalitarismo. E é em ?Revolução dos Bichos? (1945) que ele tece toda a crítica 
ao regime. 


