
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 

 

Rodrigo Fernando Assis dos Santos 

 

 

 

 

 

 

O conceito de língua/linguagem em 

1984 de Orwell. 

 

 

 

Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo  
2011 



 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 

 

Rodrigo Fernando Assis dos Santos 

 

 

 

 

O O conceito de língua/linguagem em 

1984 de Orwell. 

 

 

 

 

Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

 
 
 

Dissertação apresentado à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 
exigência parcial para obtenção do título de mestre em 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, sob a 
orientação da Professora Doutora Elisabeth Brait. 

 
  
 

                                                 São Paulo  
   2011 



 

 

 

 
                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 

    
         
        ___________________________________ 

 
 



 

 

 
 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Ao CNPq, pelo apoio financeiro dado à esta pesquisa. 

À Professora Doutora Beth Brait, pela orientação deste trabalho, pela amizade e pela 

paciência. 

À Professora Doutora Maria Cecília P. Souza-e-Silva, pela amizade e pelas essenciais 

contribuições em minha pesquisa nas aulas e durante a qualificação. 

À Professora Doutora Norma Discini, pela amizade, pela confiança e pelas preciosas 

sugestões dadas durante o exame de qualificação. 

À Professora Doutora Maria Inês Batista Campos, pela amizade, pelas sugestões e pelo 

entusiasmo contagiante em torno da obra de Bakhtin e o Círculo. 

A Professora Doutora Maria Helena Pistori pelas dicas essenciais durante  todo o mestrado. 

Aos Professores Doutores do programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da 

PUC/SP, com os quais tive o privilégio de conviver e aprender: Anna Rachel Machado, 

Maximina Maria Freire. 

Aos amigos do ―grupo braitiano‖ – Bruna, Denísia, Regina, Vinícios , Orison e Rodolfo por 

dividirem comigo os saberes e pelas discussões em torno da obra de Bakhtin. 

Aos amigos  Fabio Torres e Carla Messias pela amizade e pela leitura e correção da última 

versão do texto. 

Ao minha namorada Micheli, pelo amor, apoio e compreensão nos momentos de crises, 

incertezas e dificuldades. 

Aos meus irmãos, Cristiano, Karina e Amanda e aos meus amigos que incentivaram e 

torceram por esta empreitada: Camila e Katherine.  

Ao meu pai e minha avó in memorian. 

À minha mãe, pelo carinho, apoio e confiança depositados na realização deste trabalho. 

Por último, mas não menos importante, ao meu tio ―Carlinho‖ por todo apoio e exemplo de 

militância e estudos. 

 

 

 



 

 

Resumo 

 

O conceito de língua/linguagem em 1984, de George Orwell.  
 

Rodrigo Fernando Assis dos Santos 

 

Este trabalho discute o conceito de língua/linguagem em 1984 de George Orwell e relaciona 

esse conceito com o da linguística oficial russa das décadas de 1920/1930. Para tanto, 

selecionamos, especificamente, a  novilíngua como corpus de pesquisa. A novilíngua consiste 

em um sistema linguístico elaborado pelos detentores do poder da ficção orwelliana que, 

quando finalizado e colocado em uso, impediria a expressão de opiniões contrárias ao regime 

e a existência de outras línguas. A característica central para a existência da novilíngua é a 

destruição da língua vigente. Ao pesquisarmos a política linguística oficial russa das décadas 

de 1920 e 1930, descobrimos um projeto similar de destruição das línguas existentes e de 

criação de uma língua única. Nosso objetivo de pesquisa, portanto, é descrever, analisar e 

interpretar, por meio da materialidade linguístico-discursiva da novilíngua, os discursos 

históricos que atravessam a obra e, a partir daí, estabelecer  relações dialógicas entre o 

conceito de língua/linguagem de 1984 e esse mesmo conceito na linguística oficial russa das 

décadas de 1920/1930. Questionamos em nosso trabalho qual é o conceito de 

língua/linguagem da novilíngua e da linguística oficial russa das décadas de 1920/1930, quais 

relações dialógicas podem ser estabelecidas entre o conceito da novilíngua e esse mesmo 

conceito da linguística oficial russa dos anos 1930, quais relações dialógicas podem ser 

estabelecidas entre o léxico da novilíngua, que trata o pensamento discordante ao sistema 

totalitário como crime, e a sociedade stalinista no que diz respeito à restrição da liberdade de 

expressão e quais conhecimentos sobre a linguagem humana nossa análise dialógica vai de 

encontro. Este estudo recupera alguns discursos que circulam sobre a história da Rússia desde 

o final do período czarista até o auge do expurgo stalinista, identifica a teoria linguística 

oficial da Rússia das décadas de 1920/1930 e mostra como a obra 1984, de Orwell, 

materializa os discursos advindos desse período histórico. Nossa metodologia para 

composição do corpus e descrição da novilíngua obedeceu à seguinte dinâmica: a) descrever 

o processo de destruição da língua vigente para a construção da novilíngua; b) levantamento 

do termo novilíngua e dos termos em novilíngua, em toda a narrativa; c) construção de um 

glossário que contém a definição das palavras em novilíngua. Por meio da descrição da 

novilíngua e da nossa respectiva análise, foi possível constatar que a linguagem humana, tanto 

na vida como na arte, é capaz de criar mecanismos compensatórios que atenuam e anulam as 

forças que querem acabar com o plurilinguísmo e assim manter a linguagem humana, mesmo 

sob forte coerção de sistemas políticos totalitários, pluriacentuada e ideologicamente saturada. 

Identificamos também a diferença entre a linguagem científica e a ficcional: na linguagem 

científica não há divergência entre o enunciado e a enunciação; na linguagem ficcional essa 

divergência é constituinte. Este trabalho está embasado pela teoria Bakhtiniana, que discute a 

linguagem pelo seu viés sócio-histórico ideológico. Utilizamos os conceitos de axiologia, 

signo ideológico, infraestrutura e superestrutura, dialogismo, forças centrípetas e centrífugas.                                         

 

Palavras-chave. 1984, Marrismo, novilíngua, monologismo, dialogismo, forças centrípetas e 

centrífugas. 

 
 



 

 

Abstract 
 

This research discusses the concept of language present in George Orwell´s book 1984 and 

relates it with the official concept of language of Russia during the 1920´s and 1930´s . For 

doing this, we chose as study object the book 1984 from which we selected newspeak as the 

corpus of analyses. Newspeak consists of a language system that´s is being created by the 

government of the plot and once it is finished and put into practice, would impeach people to 

have different opinions from the government and the existence of the other languages would 

also be impossible. The main feature of newspeak is that it is being constructed through the 

destruction of the current language. On the other side, we have the official Russian linguistics 

of the 30´s that has a similar project of destruction of the linguistic material and creation of a 

single universal language. Our objective in this research is to describe, analyze and 

interpretate through the linguistic-discursive newspeak material, the discourses that 

constitutes the book and establish dialogic relations between newspeak and the official russian 

linguistics of the 30´s, period which the book makes analogies. We inquire in this research 

what is the concept of language of Newspeak and the official russian linguistics of the 1920´s 

and 1930´s, which dialogic relations can be established between both concepts, which 

dialogic relations can be stablished between the newspeak lexical group that relates crime 

with the idea of disagreement of the government policies and the stanist society concerning 

the same matter and which language knowledge our dialogic relation meets. This research 

reconstruct some discourses about the Russian revolutionary period since the czarism regime 

until the great purge, it also identifies the official Russian linguistics theory of  the 20´s and 

30´s, and shows how 1984 materialize the discourses concerning the speech restriction 

policies that come from this historical period. Our methodology for the corpus´ construction 

was done based on the following steps; a) Describe the process of destruction of the current 

language; b) Identification of the term Newspeak and the terms in Newspeak through all 

narrative; (c) Construction of a glossary that has the definition of the words in Newspeak. 

Through the description of newspeak and the analyses of two linguistics marks, it was 

possible to realize that the human language either in life or in art, is able to create 

compensatory mechanisms that weakens and cancel the forces that struggles to finish with the 

heteroglossia that keeps the human language ideologically saturated.  We also indentify the 

diference between the fictional language and the scientific one: the former there is not any 

diference between the act of uttering and the utterance, whereas the latter this difference is 

part of the discourse genre. This research is based on Bakhtinian´s circle theory, that discusses 

language through its social historical point of view. We used the concept of axiology, 

ideological sign, infrastructure and superstructure, monologism, dialogism, centripetal forces 

and centrifugal forces.  

 

Key words:. Marrism, newspeak, monologism, dialogism centripetal and centrifugal forces. 
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INTRODUÇÃO 

 

1984, obra escrita por Eric Arthur Blair sob o pseudônimo de George Orwell, teve a 

sua primeira edição publicada em 1949, pela editora Secker and Warburg, de Londres, e foi 

considerada pela crítica como a mais famosa obra de Orwell. Consiste em uma previsão 

distópica para o ano de 1984, momento em que a humanidade seria dominada pelo 

totalitarismo. 1984 foi, então, um sucesso instantâneo e recebido pelo público como a 

expressão da desilusão do autor frente ao socialismo soviético e às sociedades imperialistas. 

Entre os aspectos mais relevantes da referida obra destaca-se o pano de fundo da 

narrativa. Nele é possível encontrar referências tanto a uma sociedade em que não existia 

liberdade e cujos sujeitos eram terrivelmente massacrados ao lutarem por ela, como ao estrito 

controle na linguagem a fim de auxiliar o poder totalitário a se manter, principalmente com a 

criação da novilíngua. 

Este idioma fictício foi desenvolvido pelo partido que dava sustentação ao sistema e, 

depois de pronto, visaria reduzir a comunicação e controlar com mais eficácia os sujeitos, 

impedindo-os de elaborar críticas contrárias ao regime e, assim, de lutar contra a sua 

dominação. Para a novilíngua ser implatada na sociedade comandada pelo regime fictício da 

obra seria necessário a destruição da língua vigente, ou seja, já existia uma língua que servia a 

sociedade regida pelo governo anterior, essa língua seria extinta e daria lugar a novilíngua. 

Um dos motivos pelo qual a obra 1984 de Orwell teve um sucesso instantâneo foi 

devido ao fato dela ser considerada pela crítica como uma das denúncias mais bem sucedidas 

ao stalinismo, tanto que a maioria dos críticos conceituados relacionam 1984 diretamente com 

o esse período histórico russo. Esse sucesso com a crítica se deve ao fato da narrativa da obra 

conter uma espécie de panfleto contra os abusos de poder desse regime considerado 

totalitário. Os abusos do governo stalinista retratado na obra consistem em torturas, 

assassinatos dos próprios ―camaradas‖, forte estado de vigília da vida privada, censura aos 

meios de comunicação e o controle de todas as atividades científicas.  

 Devido a forte ligação da obra com o período stalinista, e nosso interesse específico 

com as questões relativas a linguagem, fizemos um levantamento do que estava sendo 

investigado no campo científico dos estudos  da linguagem nesse período. A nossa 
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investigação encontrou a existência de uma teoria linguística com pretenções convergentes 

com as do governo fictício da retratado em 1984. Isto é, encontramos na vida real um projeto 

linguístico de destruição de um idioma corrente para a construção de um novo idioma que 

representaria melhor a nova configuração da sociedade, assim como estabelece a ficção 

orwelliana. Esse projeto foi desenvolvido pela escola de estudos de linguagem conhecida 

como escola marrista. 

 Essa escola teve papel de destaque nos estudos da linguagem na Rússia pos-

revolucionária, tanto que: ―foi considerada durante trinta anos a intérprete marxista oficial do 

governo para as questões relativas à linguagem‖, (DEUTSCHER, 2006, p. 642).                      

A tese central que a escola marrista se apoiava para eregir o seu projeto de destruição 

da língua vigente era  de que a diversidade das línguas ocorre devido ao fato de elas serem um 

fenômeno de classes e uma vez abolida as classes sociais (no comunismo internacional), 

também não existiria a diversidade linguística e o mundo todo viveria sobre o domínio de 

apenas uma língua. Essa língua seria criada de forma artificial e seria adotada em detrimento 

das línguas nacionais. 

Ao consultarmos a fortuna crítica que tratou das questões de linguagem na obra 1984  

não encontramos nenhuma relação entre a novilíngua e a língua  única mundial da Escola 

marrista. Frente a isso, surgiu a motivação da presente pesquisa, que buscou estabelecer 

relações dialógicas entre o conceito de linguagem da novilíngua e a língua única mundial 

elaborada por Marr, relações dialógicas essas até então inexistentes. 

Dessa forma, nossa pesquisa consiste em estabelecer o campo dialógico entre a teoria  

marrista de construção da língua única mundial e 1984. Esse campo dialógico não está dado e, 

portanto, foi construído por nós com base na concepção teórica-metodológica sobre a 

linguagem pela qual nos filiamos. Nesse campo dialógico serão investigados os confrontos e 

os enfrentamentos sobre a linguagem desses autores, levando em conta as esferas diferentes 

em que se situam; a científica e a literária. Desse modo a teoria linguística de Marr e a 

ficcionalização sobre a língua de 1984 despontou cada qual uma identidade, identidade essa 

promovida pelo cotejo realizado da pesquisa. Esse cotejo estabeleceu as semelhanças e a 

diferenças da concepção marrista e da concepção orwelliana sobre a linguagem.  

Contudo, a relevância de nossa pesquisa não reside apenas na construção desse campo 

dialógico e do enriquecimento da fortuna crítica sobre 1984, o presente estudo também 



 

11 

 

contribuiu para: a) trazer à baila formas inusitadas de se conceber linguagem, a sociedade e o 

poder, explicá-las e confrontá-las, b) ajudar a divulgar as teorias linguísticas desse período 

histórico russo de 1920 e 1930, tendo em vista que são pouco conhecidas entre nós e revelam 

tópicos importantes para entendermos a temática da linguagem e do poder. Com isso, tanto as 

áreas dos estudos da linguagem e a dos estudos literários foram beneficiados com a presente 

investigação. 

Com relação aos objetivos de nossa pesquisa, nosso objetivo central é descrever, 

analisar e interpretar, por meio da materialidade linguístico-discursiva, os discursos históricos 

que atravessam a constituição da novilíngua na obra 1984 de Orwell e assim verificar o seu 

conceito de língua/ linguagem, e responder a quatro questões: (1) Qual é o conceito de 

língua/linguagem da novilíngua e da linguística oficial russa das décadas de 1920/1930?(2) 

Quais relações dialógicas podem ser estabelecidas entre o conceito da novilíngua e esse 

mesmo conceito da linguística oficial russa dos anos 1920/1930? (3) Que relações dialógicas 

podem ser estabelecidas entre o léxico da novilíngua , que trata do  pensamento discordante 

ao sistema político como crime,  e a sociedade stalinista? (4) Quais conhecimentos sobre a 

linguagem humana nossa relação dialógica revela? 

Para atingir o objetivo proposto, nossa pesquisa está pautada nos conceitos de 

linguagem e axiologia, signo ideológico, infraestrutura e superestrutura, forças centrípetas e 

forças centrífugas advindas das concepções teórica metodológica de Bakhtin e o Círculo. Esse 

enfoque exige que seja esmiuçada a materialidade linguística da novilíngua , associando ao 

contexto social e histórico que a concebe.  

Para delimitarmos a nossa pesquisa, fizemos um recorte do processo de formação das 

palavras existentes em novilíngua da seguinte forma: utilizamos os princípios da novilíngua 

escrito pelo próprio autor no posfácio da obra, como ponto de partida; elaboramos quadros 

que mostram as alterações gramaticais que estavam acontecendo com o idioma vigente para 

se chegar a novilíngua; identificamos e recortamos todos os capítulos da narrativa em que o 

termo em novilíngua e a palavra novilíngua foram mencionados e seus respectivos contextos;  

fizemos um miniglossário da novilíngua que  além das definições das palavras desse idioma, 

mostra a quantidade de suas ocorrências; escolhemos duas marcas linguísticas presentes na 

novilíngua e através da análise dessas duas marcas linguísticas foi possível dar nossa 

contribuição para aumentarmos o conhecimento sobre a novilíngua. 
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No tocante às questões relativas ao marrismo, agimos da seguinte forma. 

Contextualizamos a teoria linguística marrista de modo geral, citamos alguns aspectos de sua 

teoria sobre a origem, evolução e futuro das línguas. Essa contextualização foi feita no 

momento em que sua teoria não estava influenciada pelo marxismo e no momento em que sua 

teoria absorve elementos advindos dessa teoria. Discutimos também a metodologia de Marr, 

suas teses sobre o processo glossogônico único e os quatro elementos de análise. O nosso 

posicionamento teórico-metodológico encaminhou a organização da nossa dissertação em três 

capítulos. 

No capítulo 1, Contexto de ascensão do stalinismo e do marrismo e a narrativa de 

Orwell, descrevemos os principais acontecimentos históricos da Rússia do final do século 

XIX e começo do século XX e mostramos como esse período histórico foi retratado na obra 

de Orwell. Dividimos nossa descrição em três partes que se completam. Na primeira, fizemos 

um estudo histórico descrevendo as causas do fim do Czarismo, a revolução de outubro e da 

ascensão do stalinismo e sua política totalitária.  

No segundo momento, esboçamos um panorama geral do pensamento linguístico de 

Marr, descrevendo sua fase anterior a revolução de outubro, sua fase pós-revolução, a grande 

hegemonia que seu pensamento exerceu na Rússia stalinista e a sua teoria sobre a construção 

da língua única mundial.  

Na terceira e última parte desse capítulo, relatamos alguns aspectos biográficos 

importantes de George Orwell, mais precisamente o período em que esteve engajado na 

guerra civil espanhola e entrou em contato com os discursos anti-stalinista.  Após essa breve 

parte biográfica, descrevemos como alguns desses discursos históricos se materializam na 

narrativa de 1984, em especial nas personagens da revolução e nos acontecimentos históricos 

que fazem parte do pano de fundo da obra, sem, entretanto, deixar em segundo plano o 

elemento artístico do texto literário. 

O capítulo 2- O Círculo de Bakhtin, linguagem diálogo e a axiologia, está organizado 

em duas seções, primeiramente, identificamos as primeiras teorizações bakhtinianas sobre os 

padrões de valores determinantes da sociedade (axiologia), ainda dentro de um escopo 

filosófico que visava dialogar com o neokantianismo. No segundo momento, identificamos 

como essa teoria sobre a axiologia se configurou dentro de uma base epistemológica marxista. 
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Na segunda parte, a disputa axiológica na linguagem, começamos nossa 

fundamentação embasados no marxismo, discutindo duas de suas categorias que são a 

infraestrutura e a superestrutura, em seguida expomos alguns aspectos de como a 

infraestrutura e os valores criados a partir dela formam a superestrutura da sociedade. Para 

entendermos como esses valores se relacionam entre si, utilizamos além da metáfora do 

dialogismo criada por Bakhtin, duas outras categorias desse pensador, que são as forças 

centrípetas e forças centrífugas. A discução do dialogismo, forças centrípetas e forças 

centrífugas, foi inserida dentro do tensionamento estabelecido pela disputa do poder que 

perpassa especificamente a linguagem. Em outras palavras, discutimos como as classes 

dominantes promovem a centralização de sua língua para ampliar a sua hegemonia política, 

econômica e cultural.  

O Capítulo 3, A linguística de Marr e a  novilingua: diálogos, está organizado em três 

seções. Na primeira seção expusemos a nossa metodologia, ou seja, como procedemos para 

construir o nosso corpus através do recorte na obra. No segundo item, expomos a nossa 

descrição da novilíngua seguindo os procedimentos apontados em nossa metodologia. 

Na terceira e última parte, partimos para a nossa análise, assim investigamos o 

processo de criação lexical da novilíngua por meio de duas marcas linguísticas que são o 

processo de derivação e composição de palavras. Mostramos nessa parte, embasados em 

Benvenist (2006), como esses dois processos contribuem para a criação da novilíngua e 

revelam o conceito de linguagem em que a sua construção está ancorada e os demais 

conhecimentos sobre a linguagem humana que podemos ter acesso a partir da identificação 

desse conceito. 

Nossa análise também recuperou as expressões sintáticas que engendram os 

compostos formadores do léxico da novilíngua e estabeleceu as relações dialógicas entre os 

discursos trazidos por essas expressões sintáticas e os discursos advindos da sociedade 

stalinista no que tange a criminalização das ideias divergentes ao sistema. Por fim, nossa 

análise também compara o conceito da novilíngua com o conceito da língua única do 

marrismo, essa comparação foi estabelecida dentro do contexto dos problemas existentes nos 

primórdios da sociolinguística russa que, dentre outras questões, buscava chegar a um 

consenso sobre a construção da língua nacional a ser falada pela recém-formada união das 

repúblicas socialistas soviéticas (URSS). 
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Finalmente, em nossas considerações finais, sintetizamos o resultado de nossa 

discussão dos capítulos anteriores, respondemos as nossas perguntas de pesquisa e esboçamos 

alguns comentários sobre o caráter monologizante e centralizador da teoria linguística 

marrista e da novilíngua. Além disso, Também fizemos algumas considerações sobre as 

diferenças entre enunciado científico, pertencente à teoria da linguagem marrista e do 

enunciado e literário pertencente à obra de Orwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

CAPÍTULO 1 

1.1 Contexto de ascensão do stalinismo e do marrismo e a narrativa de 

Orwell. 

 
(...) toda grande revolução começa com a explosão 

fenomenal de energia, impaciência e ira popular. E 

termina em cansaço, exaustão e desilusão do povo 

revolucionário. Issac Deutscher. 

 

 

O nosso objetivo nesse capítulo é relacionar a obra 1984 com o período histórico russo 

que abrange a fase pré e pós revolução de outubro, descrevendo desde o período histórico 

czarista até o expurgo stalinista. Dividimos esse capítulo em três seções. Na primeira, 

mostramos os aspectos históricos da sociedade russa desse período destacando dois dos 

principais atores da revolução russa, Trotski e Lenin e o surgimento e ascensão de Stalin.  

Na segunda seção desse capítulo, mostramos a ascensão da teoria marrista, mais 

precisamente as teses que essa escola defendia sobre a linguagem antes e após a revolução e 

sua teoria sobre a língua única mundial. Na última parte desse capítulo, mostramos como o 

texto literário de 1984 de Orwell se insere no contexto histórico russo descrito nas seções 

anteriores. 

Para embasarmos esse capítulo, na primeira seção recorremos a Deutscher (2005, 

2006a, 2006b) Hill (1963), Lenine (1986), Zandwais (2009) na segunda seção tivemos como 

referência os estudos de  Lawrance (1957), Faraco (2009a), Stalin (1971), Tchougounnikov 

(2003), e na última seção nos embasamos em  Bonalume Neto (1984) , Hitchens (2010) e 

Orwell (2004). 

1.1.1- Do fim do Czarismo aos expurgos stalinista. 

 

O czarismo foi o sistema político vigente na Rússia durante cerca de  trezentos anos. 

Os czares, espécie de imperadores, exerciam o seu poder despótico em um país praticamente 

feudal. Passados mais de cem anos da revolução francesa de 1789 e do início da 1ª evolução 

industrial inglesa (1760-1850), a Rússia czarista ainda mantinha-se atrasada frente à nova 

forma de organização política e social capitalista. O regime político dos czares era baseado na 

monarquia, não existia parlamento e nem sucessão democrática do poder.  A transferência dos 
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governantes era passada de geração em geração entre a família dos czares, sem a mínima 

participação popular. 

No tocante a organização social, o czarismo mantinha as relações de trabalho feudal, 

isto é com uma minoria de nobres senhores de terras e a maioria de camponeses que viviam 

em total servidão. Essas relações de trabalho  ainda existentes na Rússia no ano de 1911: 

 

era lembrada como um pesadelo que há muito passou à história (...) a 

dependência econômica dos camponeses aumentou nos últimos cinquenta 

anos e veio a ser uma nova forma de servidão. Assim a servidão permeava 

toda a atmosfera russa (...). Incidia pesadamente não apenas sobre os 

camponeses afetados por ela, mas também sobre as relações humanas em 

geral, (DEUTSCHER, 2006a, p.33,34).  
     

A economia da Rússia no final do século XIX e começo do século XX era 

predominantemente rural, entretanto existiam alguns rudimentos da formação de uma 

pequena economia industrial.  Diante desse contexto de atraso social e econômico, vários 

movimentos sociais se formaram com o objetivo de insurgir contra a ordem czarista e exigir 

uma maior participação popular e justiça social.  A tática desses primeiros movimentos 

revolucionários era a de assassinar membros do governo czarista para causar desgastes e 

instabilidades no sistema, e assim alterar profundamente a estrutura da sociedade. 

Apesar de alguns membros do governo czarista terem sido mortos por esses 

movimentos como o czar alexandre II , assassinado em 1881, as táticas desses primeiros 

revolucionários não lograram êxito no que tange a queda do czarismo e a construção de uma 

outra sociedade. ― o assassinato do czar virou fonte de desilusão e declínio. Esperavam que a 

ordem odiada desabasse com o golpe recebido. Na realidade, conseguiram matar o autocrata e 

não a autocracia‖, (DEUTSCHER, 2006a, p.53). 

O czarismo conseguiria assim, resistir e sufocar as insurgências substituindo as baixas 

provocadas por atentados advindos dos grupos clandestinos, passando o poder para os seus 

familiares sucessores diretos.  

Além disso, os participantes desses movimentos revolucionários sofreram brutal 

repressão,  foram em sua maioria enforcados ou foram mandados prestar trabalhos forçados 

em campos da Sibéria, ―O terrorismo revolucionário mostrou-se incompetente e com isso 

dissipou-se em uma outra ilusão(...) Os sobreviventes da liberdade do povo mofavam na 

prisão e no exílio alimentando suas lembranças e perdidos na confusão‖, (DEUTSCHER, 

2005, p. 42). 
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Contudo, a experiência desses primeiros revolucionários foi de suma importância para 

definir a estratégia dos movimentos revolucionários seguintes. Esses movimentos aprenderam 

que a tática de assassinar os czares não surtiam os efeitos desejados, a cada czar morto, outro 

entraria em seu lugar tão déspota e autocrata como era o seu antecessor.  

Esses novos movimentos revolucionários mudaram suas táticas e foram buscar  

inspiração em outras organizações e filosofias políticas revolucionárias existentes na Europa 

ocidental. As mais relevantes eram o marxismo e o anarquismo proletário, ambos   

inspiradores dentre outros movimentos da comuna de paris. Os marxistas da época traçaram a 

seguinte estratégia para derrubar o sistema:  

 

depositaram as esperanças no proletariado industrial, que agiria contra a 

autocracia em masse; mas, como o proletariado era numericamente muito 

fraco para agir, não tinha escolha a não ser esperar até que o crescimento da 

indústria produzisse grandes batalhões de trabalhadores, (DEUTSCHER, 

2006a, p. 53). 

 

 

Além do marxismo e do anarquismo, esses grupos também tiveram influência, em 

termos de organização partidária e tática de ação de alguns partidos políticos existentes na 

Europa como o partido social democrata Alemão (SDP) e de correntes liberais. Essa última 

estava interessada no fim do czarismo para conseguir uma economia mais dinâmica e assim 

faturar com o aumento do mercado e da expansão da indústria. 

Apesar de essas correntes políticas serem opostas, elas se agruparam dentro do partido 

operário social democrata russo e passaram a lutar por um interesse comum: a derrubada do 

czarismo e a eliminação do sistema feudal. Todavia, como em todo agrupamento político, 

essas diversas tendências mantiveram suas profundas divergências, em especial no tocante ao 

modelo de estado a ser implantado no período pós-czar; liberal burguês ou o socialismo 

científico baseado na tradição marxista.  

Os liberais burgueses criticavam as ideias socialistas pregadas pelos marxistas porque 

as consideravam muito avançadas. Os liberais faziam essa crítica levando em conta que a 

Rússia da época ainda era predominantemente feudal e possuía uma economia atrasada. 

Dessa forma,  o clima no partido operário social democrata russo era o de que:  

 

A Rússia ainda não tinha passada por uma revolução democrática burguesa e 

o interesse imediato do partido era o de derrubar o czarismo. Sempre que 

surgia uma nova ideia cada um dos lados acusava o outro de abandonar o 

proletariado e se render a democracia burguesa.‖ (DEUTSCHER, 2006a, 

p.121). 
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Mesmo com todas essas divergências e filosofia política antagônica, o partido operário 

social democrata russo conseguiria manter-se coeso e lutar unido em uma data bastante 

importante para a revolução de outubro, o ano de  1905. ―essa data foi uma das mais  

importantes para a futura revolução de outubro, tanto que anos depois Lênin descreveria a 

revolução de 1905 como ensaio geral para a revolução de outubro de 1917", (DEUTSCHER, 

2005, p. 89). 

 No ano de 1905 o decréscimo do padrão de vida dos camponeses e do recém-formado 

proletariado urbano chegaria a níveis alarmantes. Fome, desemprego e privação dos bens 

mais elementares da existência faziam parte do cotidiano, gerando revoltas e fomentando a 

organização dos trabalhadores rurais e urbanos para exigirem melhores condições de vida. No 

começo de 1905, foi organizada uma manifestação pacífica, liderada pelo padre ortodoxo 

Gregori Gapone (1870-1906).  

A manifestação não estava ligada a nenhum grupo extremista, tanto que no seu 

decorrer o povo carregava cartazes com fotos e dizeres pró-czaristas e acreditava que o czar 

estava sendo mal assessorado, não lhe contavam o real estado de privações em que o povo 

passava: ―a manifestação pretendia ser pacífica. Seus participantes estavam imbuídos de fé no 

czar(...) O caráter leal da manifestação era acentuado pelos vários ícones religiosos‖, 

(DEUTSCHER, 2006a, p.88). 

Porém, antes de chegar até o palácio do czar, a demonstração pacífica foi duramente 

reprimida pelo exército, deixando um saldo de mais de mil e quinhentos mortos, dentre eles 

idosos e crianças: ― a saraivada de tiros contra a multidão tornou-se o sinal para a revolução. 

Greves se espalharam por todo o país (...)‖, (DEUTSCHER, 2005, p.88). 

Esse episódio ficou conhecido na história como domingo sangrento e desencadeou 

uma série de outras manifestações e greves gerais por toda a Rússia. Durante o auge dessa 

revolta, cerca de dois milhões de trabalhadores participaram de greves e protestos que 

ajudaram a desgastar ainda mais a imagem do czar.  

Para tentar melhorar um pouco a sua imagem e acalmar os ânimos, o czar sede a 

algumas reivindicações e autoriza a formação do parlamento. Esse parlamento, formado pelo 

czar, era conhecido como Duma e estava condicionado a uma série de restrições, a Duma 

seria um conselho consultor e não uma legislatura. Desta forma ―o ‗parlamento‘ teria um 
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papel meramente figurativo e não podia fazer frente em uma oposição efetiva as políticas do 

czar ao ponto de neutraliza-las ou barra-las‖, (DEUTSCHER, 2005, P. 160). 

Apesar de ter cedido um pouco aos manifestantes, o ―avanço‖ desencadeado pela onda 

de protesto do domingo sangrento, não deixou de sofrer repressões. Como era de praxe, a 

repressão comandada pelo czar, mandou alguns dos líderes para a forca, exílio e trabalhos 

forçados na sibéria. Dentre os líderes presos e exilados  nessa onda protestos desencadeadas 

em 1905,   destacam-se Trotski (1879-1940) e Lênin (1870-1924). Líderes revolucionários 

que desde a juventude tiveram uma vida conturbada e engajada nos movimentos 

revolucionários anti-czaristas.  

―Trotski com apenas dezessete anos já era dirigente sindical e foi prezo por organizar 

sindicatos e greves, esse tipo de organização e forma de protesto eram estritamente proibidos 

pelo czarismo‖, (DEUTSCHER, 2005, p.62) . Trotski foi condenado em 1898 a quatro anos 

de trabalhos forçados na Sibéria. Cumpriu dois anos de sua pena e  fugiu para a  Inglaterra,  

onde passou a viver como clandestino. Nesse período, Trotski conheceu Lenin, dez anos mais 

velho, e que vivia na Europa ocidental na condição de exilado.    

Lenin por sua vez,  também  tinha se engajado em movimentos emancipatórios desde 

a mais tenra idade, principalmente, devido ao destino trágico que teve o seu irmão. ―O irmão 

mais velho de Lenin, Alexandre Uliánov, ainda com 21 anos e estudante, envolveu-se no 

grupo de extrema esquerda por nome de Pervomartovtsi, sendo um dos cúmplices em uma 

das muitas tentativas de assassinar o Czar Alexandre III‖, (HILL, 1963, p. 55). 

 O jovem Alexandre Uliánov foi condenado à morte e enforcado em 1887 e ―isto teria 

grandes consequências para o seu irmão Lênin, que seria o maior nome da revolução de 

outubro nas décadas seguintes‖ (HILL, 1963, p. 55). Lênin procurou entender a luta de seu 

irmão e se espelhou em grande medida em sua militância, principalmente no radicalismo e na 

coragem revolucionária. Entretanto, como já fazia parte da nova geração de revolucionários, 

percebeu que matar o czar não surtiria o efeito desejado.  

A segunda geração de revolucionário tinha como estratégia construir lutas que 

visassem estabelecer uma sociedade em que os camponeses e os proletários unidos fossem a 

classe dominante. Dessa forma, Lênin encontra nas organizações marxistas clandestinas a 

tática ideal para atuar e trabalhar intensamente e assim divulgar as ideias revolucionárias com 

o objetivo de fazer com que a  Rússia chegasse a tão sonhada revolução socialista. Contudo 

isso não aconteceu sem que os movimentos sofressem repressões: 
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Em maio de 1895  Lênin saiu do seu país com o objetivo de pedir para 

Plekhanov e outros emigrados que discutissem a possibilidade de fundar um 

partido que mantivesse do estrangeiro uma colaboração clandestina escrita 

para o movimento socialista russo. Como primeiro passo fizeram  uma 

―união de luta pela emancipação da classe operária‖ estabeleceu-se em São 

Petersburgo, assim que Lênin voltou; ligas semelhantes surgiram em outros 

centros industriais. Faziam-se os preparativos para a edição de um jornal 

clandestino; o primeiro número já estava realmente pronto para o prelo 

quando ele e outros próceres da União de São Petersburgo foram presos em 

(dezembro de 1895), (HILL, 1963, p.39). 

 

Essa foi a primeira prisão de Lênin que ficou um ano confinado e depois de julgado  

foi condenado a mais três anos de exílio na Sibéria. Após cumprir a sua pena, volta à 

atividade política do mesmo ponto em que parou. Dessa forma, como estratégia para evitar a 

repressão: 

Lenin vai viver na Inglaterra na condição de exilado político uma vez que de 

lá poderia comandar a editoração e a impressão de seu jornal clandestino o 

―Iskra‖ (centelha) e enviar de forma clandestina para a Rússia e assim 

divulgar suas ideias revolucionárias. É nesse período do primeiro exílio que 

conhece o então jovem Trotski , que bate em sua porta como fugitivo da pena 

de trabalhos forçados na  Sibéria, (DEUTSCHER, 2006a, p.  94).  

 

O primeiro período de Trotski e Lênin no exílio foi até 1905, data em que voltariam 

para Rússia para dirigem as ondas de protestos, mas seriam novamente presos e deportados.  

Dessa vez, ficariam de 1905 até 1917 trabalhando intensamente no estrangeiro para organizar 

e orquestrar a revolução que culminou em outubro daquele ano. Trotski e Lenin atuaram 

principalmente em duas frentes:  ajudaram a organizar o partido revolucionário bolchevique e 

produziram diversos jornais clandestinos que tinham como alvo os camponeses e os 

trabalhadores das fábricas.  O partido em que eles atuaram, e dele tiraram uma célula 

revolucionária,   foi o partido operário social democrata Russo. Como todo o grande partido 

de massas e de quadros, esse também  possuía diversas disputas internas que ficaram mais 

acirrada com a divisão do partido  entre  mencheviques e bolcheviques. 

Os bolcheviques defendiam uma maior radicalização revolucionária nas ações do 

partido e eram tidos como sectários, já os Mencheviques abrigavam a ala mais moderada e 

tinha profundas discordâncias com os bolcheviques tanto que:  

 

no congresso em Londres (...) os mencheviques discutiam as atividades 

guerrilheiras e as ―expropriações‖ praticadas por grupos armados 

bolcheviques(...) denunciaram essas atividades,  irritadamente, como uma 

volta ao velho terrorismo(...) ou talvez o banditismo puro e simples, 

(DEUTSCHER, 2005, P.227). 
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Trotski a princípio, adere ao grupo menchevique, contudo, percebe o seu erro político 

e entra para o partido revolucionário de Lênin meses antes da revolução de outubro, nesse 

interim,  produz severas críticas a Lênin, pois  Trotski pensava em construir um partido que 

fosse tão amplo quanto a massa e que a representasse e tachou o partido de vanguarda de 

Lênin de ―organização fechada de conspiradores‖, (DEUTSCHER, 2005, p. 112).  

 Já Lênin queria um partido de quadros e de vanguarda que fosse centralizado e 

restrito. Lênin argumentava que ao massificar o partido, a tendência era de que em suas 

fileiras também entrasse o elo mais fraco da classe trabalhadora, o partido de Lênin procurava 

organizar apenas a vanguarda dos trabalhadores para que essa vanguarda dirigisse todos os 

trabalhadores ao poder. 

Trotski além de criticar o partido de vanguarda de Lênin, também criticava a dureza e 

o seu espírito centralizador ainda afirmava que: ―Lênin estava levando o princípio do 

centralismo em excesso, e com isso não só trazia descrédito sobre si, mas provocava uma 

reação ao princípio do centralismo, reação que favorecia os oportunistas do movimento‖, 

(DEUTSCHER, 2005, p. 116). 

Lênin, por sua vez, também produziu diversas críticas a Trotski , dentre elas afirmou 

que ―em nenhuma questão séria ao marxismo Trotski teve uma opinião firme, sempre se 

insinuando nas fendas destas ou daquelas divergências passando de um lado para o outro‖ 

(LENINE, 1986, p. 550). Essas e inúmeras outras severas disputas entre Trotski e Lênin, 

como veremos adiante, sairá  muito caro a Trotski.  

Contudo, a permanência de Trotski na ala menchevique também não duraria muito 

tempo: 

 

Trotski os acompanhou, mas em uma determinada altura separou-se deles , e 

para sempre: quando fizeram a primeira tentativa de encurtar a distância 

entre o socialismo e o liberalismo. Firmou-se na atitude antiliberal (...) Em 

longas discussões com os mencheviques, começou a compreender como 

estava distante deles nessa questão vital e próximo a Lênin, (DEUTSCHER, 

2005, p.  120).  

 

Trotski mais tarde entraria para o partido bolchevique e se aliaria a Lênin, entretanto 

esse processo não foi automático e também não deixou de acontecer sem o ressentimento de 

bolcheviques antigos que ainda tinham em mente as diversas críticas e embates que ambos 

tiveram. No entanto, o futuro fundador do exército vermelho, teve um papel fundamental na 



 

22 

 

revolução de outubro, deixou para traz a maioria de suas divergências do passado com os 

bolcheviques para que o projeto da revolução socialista pudesse lograr êxito. 

A revolução socialista começa a ser desenhada com mais concretude a partir de 1914. 

Nessa data, acontece outro evento importante em escala mundial, deflagra-se a primeira 

guerra mundial 1914-1918 e o governo do czar participa dela.  Cerca de 1 milhão e oitocentos 

mil soldados russos morreram na primeira guerra mundial, muitos deles lutaram sem a menor 

condição de batalha, com pouco treinamento e falta de armamento adequado, (DEUTSCHER, 

2006) . 

Mergulhados em uma profunda crise, aliado ao desgaste provocado pelo fracasso nos 

esforços da 1ª guerra, outro estopim revolucionário é aceso na Rússia czarista. Uma nova 

onda de protesto toma conta das grandes capitais e em meio a crise, a Rússia decide sair da 

primeira grande guerra para poder resolver seus assuntos internos. Em fevereiro de 1917, com 

a guerra civil deflagrada, uma multidão de soldados e pessoas famintas ocuparam a Duma 

(parlamento russo) e destituem o czar.   

Segundo Deutscher (2005, p. 298), ―Kerensky um deputado bem visto por alguns 

setores da sociedade, em especial a burguesia ascendente, recebeu os representantes da 

insurgência e instaurou dois comitês provisórios que se formaram em salões diferentes do 

palácio‖. Um comitê era formado por deputados moderados da Duma e se tornariam o 

Governo Provisório. O outro comitê era formado pelo primeiro Soviete de Petrogrado, 

organização de representantes diretos dos trabalhadores que tinha ganhado força durante as 

rebeliões de 1905 e já tinha tido Trotski como o seu dirigente. 

Na prática, ―a ala moderada, também conhecida como democratas constitucionais  

assumiria o controle do estado e estabeleceria  um regime liberal burguês‖ , (DEUTSCHER, 

2005, p. 300). Essa configuração política, advinda dessa primeira fase da revolução não 

duraria muito e entraria em forte crise que se deu principalmente por dois fatores. A comissão 

composta pelos sovietes não teria o mesmo poder daquela formada pelos nobres burgueses e 

contrariando amplos setores da opinião pública, o comissariado burguês, liderado por 

Kerenski, teria articulado para que as tropas soviéticas retornassem as trincheiras da primeira 

guerra mundial.  

Essa ordem não foi aceita pelos militares e esses recusaram a obedecer o comando do 

novo parlamento, sem o apoio dos militares e impotente ante a pressão dos bolcheviques, o 

governo provisório se via cada vez mais enfraquecido. Trotski e Lenin, os dirigentes de maior 
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peso dentro do partido bolchevique, chegariam do exílio ainda no começo do ano, pouco 

depois da queda dos Czares.   

Lênin, em um discurso inflamado em frente a uma estação de trem, defende que a 

revolução de fevereiro era uma falsa revolução para os proletários. Essa, em sua ótica, era  

uma revolução burguesa, sendo assim os trabalhadores passariam a ser assalariados e 

dominados pela burguesia Russa. A verdadeira revolução que Lênin defendia, ―seria aquela 

que conduziria os proletários e os camponeses para serem a classe dominante e 

estabelecessem a sua ditadura‖ ,(DEUTSCHER, 2005, p. 342). 

O discurso da ala mais radical dos setores dirigentes da revolução contagiava cada vez 

mais o proletariado e principalmente setores das forças armadas que passaram a convergir 

com os insurgentes e ao invés de ficarem ao lado de seus antigos senhores e do governo 

provisório, passaram a apoiar o movimento popular e o partido bolchevique. Com uma grande 

adesão popular, no dia 25 de outubro de 1917, o partido bolchevique liderado por Lênin e 

Trotski assume o poder e inaugura uma nova configuração de modelo de sociedade, o modelo 

socialista. 

Os anos que seguiram a revolução de outubro foram bastante duros. A revolução 

socialista soviética passou a configurar uma constante ameaça para a burguesia de outros 

países da Europa e exemplo de levante para os trabalhadores de outros países. Isso fez com 

que os setores destituídos do poder aliassem a outros países e fizessem erigir um forte 

movimento contrarrevolucionário. 

 A Rússia que já estava praticamente destruída, devida a primeira guerra mundial e 

das recentes convulsões sociais, sofreria mais três anos de guerra civil que deixaram ―um 

saldo de três milhões de mortos‖ ,(DEUTSCHER, 2005, p. 482). Durante o período da 

revolução socialista e o período da guerra civil, os nomes de Trotski e de Lênin se 

consolidaram como os principais nomes da revolução de outubro.  

Com a tomada do poder, Trotski assumiu o comando das relações internacionais e 

lutou para que os países europeus reconhecessem o governo revolucionário. Além disso, teve 

papel decisivo em acordos internacionais com países que queriam indenizações para que 

territórios russos invadidos fossem devolvidos. Apesar de ter se revelado um habilidoso 

diplomata e negociador dentro dos padrões revolucionários, foi como ministro da guerra que 

conseguiu a sua maior projeção. 
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 Trotski organizou o exército vermelho que conduziu, dentre outras batalhas, aquelas 

que recuperaram os territórios russos perdidos anteriormente. ―O sucesso da condução de 

Trotski do exército vermelho fez com que a reanexação de territórios perdidos ocorressem 

sem que nenhuma indenização fosse paga e consolidaram de vez o governo do partido 

bolchevique ao derrotar as forças reacionárias‖ ,(DEUTSCHER, 2005, p. 486). 

Lênin por sua vez, foi o maior nome da revolução, assumiu o controle político do país 

e começou a colocar em prática os ideais marxistas de construção de uma sociedade 

socialista:  

No momento em que assume o governo, Lênin promove grandes 

intervenções nas condições de vida da população russa-soviética, tais como 

institucionalização de uma política internacionalista, voltada às condições de 

desalienação e  emancipação do leste e do oeste (...) acontece a 

implementação de um projeto de alfabetização de adultos, buscando tirar do 

analfabetismo tanto os trabalhadores rurais como os urbanos com a criação 

de universidades e escolas populares ,e, ao mesmo tempo, absorvendo os 

intectuais representantes da ideologia bolchevique como parte de um coletivo 

orgânico atrelado ao compromisso de transformar as condições culturais e 

intelectuais de vida de todo o povo, (ZANDWAIS, 2009, p. 99). 

 

 

Em suma, o novo período inaugurado por Lênin exigia novas concepções de 

sociedade e de cultura à luz da filosofia marxista, para que o estado fosse libertado dos 

preceitos aristocráticos. Para tanto, Lenin considerava necessário que essa transformação 

fosse sustentada pelo trabalho proletário e pela intervenção da ciência e essa passaria a ser 

conduzida pela luz da ciência proletária: o materialismo sócio-histórico dialético. 

Entretanto, o projeto marxista- leninista foi interrompido com a morte de Lênin em 

1924. Desta data em diante, de acordo com Zandwais (2009, p. 100), ocorre o que poderíamos 

chamar de ―avesso do leninismo‖.  Toda essa mudança foi operada pelo sucessor direto de 

Lênin: Joseph Stalin. A personagem que assumiu o poder após a morte de Lênin, teve um 

papel ―secundário‖ na revolução e não estava, até então  entre os nomes mais conhecidos da 

Rússia durante o levante. 

 Em contrapartida, demonstrou uma grande habilidade para lidar com os bastidores e 

assumiu destacados papéis frente a burocracia partidária que o levaria até o poder. Assim 

Stalin saiu do papel de um hábil burocrata, mero coadjuvante, e passou a ser a personagem 

principal do desenrolar do levante de outubro. ―Joseph Stalin, de origem bastante humilde e 

proveniente da Geórgia, inaugurou o período mais duro e repressivo que a revolução de 

outubro presenciou, período esse que ficou conhecido como o período stalinista‖, 
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(DEUTSCHER, 2006a, p.341 ).  O sucessor de Lênin foi neto de camponeses que viveram em 

regime de servidão, seu pai era um sapateiro falido e sua mãe uma lavadeira.  

A origem de sua família, e o seu trajeto até o poder é de suma importância para o 

desenrolar da revolução de outubro, uma vez que , ao contrário de quase todas as figuras da 

revolução eram advindos da pequena nobreza e das classes médias, para Stalin o pauperismo 

advindo do sistema social que vivia,  não era uma abstração teórica, e sim algo que sentiu de 

perto em sua infância, juventude e parte de sua idade adulta.  

Sendo assim, seu ódio para com a elite dominante, em comparação com os grandes 

nomes da revolução Lênin e Trotski  não era: 

 
a sua segunda natureza mas sim a primeira, os ensinamentos do socialismo 

empolgavam-no porque pareciam dar aprovação moral à própria emoção. 

Não havia nenhum vestígio de sentimentalismo na sua perspectiva. Seu 

socialismo era frio, sóbrio e duro. Já o ódio de classes sentido e apregoado 

pelos revolucionários provenientes das classes superiores era uma espécie de 

emoção secundária que neles cresceu a partir de uma convicção teórica, 

(DEUTSCHER, 2006a, p. 47).  
 

A origem humilde de Stalin impôs sérias restrições no que diz respeito a sua educação 

formal. O jovem Stalin só conseguiu estudar devido a um período em que a igreja ortoxa 

russa passou à aceitar que os filhos das classes menos abastadas pudessem fazer parte dos 

seus quadros de alunos. Com isso, Stalin ingressa em um seminário de monges e permanece 

nele durante cinco anos. Foi durante sua estada nesse seminário:  ―que entrou em contato com 

algumas ideias socialistas, através de um grupo clandestino chamado Messame Dassi‖, 

(DEUTSCHER, 2006, p.41).   

Devido ao seu envolvimento com organizações clandestinas começa a entrar em 

choque e  insubordinar-se aos monges do seminário em que estudava, até o ponto de ser 

expulso desse seminário por eles.  

Com a expulsão do seminário, só lhe restava o trabalho no campo ou na cidade, o que  

não o atraiu. Stalin preferiu militar pelo socialismo e se engajar nas fileiras clandestinas. Foi 

através de sua militância secreta que conhece e adere ao partido bolchevique através do jornal 

―iskra‖ editado por Lênin do exterior.  

Com esse jornal passa a ser um grande adepto ao leninismo e intensifica cada vez 

mais a sua militância clandestina e admiração por aquele que considerava o seu mestre. 

Durante a sua juventude até o triunfo da revolução, assim como os outros militantes 
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socialistas revolucionários, colecionou longos períodos de derrotas, prisão e fugas. O período 

em que Stalin esteve na prisão foi: 

  

―diferente do de Trotski e Lênin, esses usaram o seu período de 

confinamento e refluxo da atividade partidária mais intensa,  para aprimorar 

cada vez mais na teoria marxista e estudos em geral. Quanto a Stalin não há 

documentado nenhum trabalho teórico importante datado do período em que 

esteve preso‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 71).  
 

Essa citação nos mostra que no período em que esteve preso, ele não fez nenhum 

esforço intelectual importante, assim, sua imagem no partido nunca foi a de um grande 

intelectual. Não obstante: ―Trotski via a capacidade intelectual e política de Stalin com certo 

desdem e desprezo‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 70). 

Em compensação a ausência de trabalhos teóricos, fora das prisões,  Stalin se 

destacava como um grande prático, organizador, administrador e orientador das ações 

clandestinas do partido bolchevique logrando diversos êxitos. A sua área principal de atuação, 

durante a clandestinidade,  era a região do cáucaso, região que fica situada a Geórgia; sua 

terra natal. O Cáucaso era dominado pelo menchevismo e através de sua organização e 

intervenção, o partido bolchevique conseguiu ganhar projeção e derrotar os mencheviques da 

área. 

Esse feito despertou a atenção dos dirigentes mais importantes do partido incluindo o 

próprio Lênin.  Esse ficou bastante satisfeito da vitória no Cáucaso,  uma vez que isso 

significava que a sua tática de manter o jornal propagandista,  estava ajudando a avançar a 

luta socialista nas diversas regiões da Rússia e divulgar as idéias revolucionárias. Cada ano 

que passava, Stalin acumularia mais experiência e êxitos nas diversas missões em que fora 

responsável de executar e cada vez mais ia se destacando. Entretanto, o seu crescimento 

diante do partido começou a alcançar maiores projeções quando Lênin passou a dar 

preferência para militantes práticos advindos do movimento clandestino.  

Lênin teria ―literalmente virado as costas pera os intelectuais do partido devido às  

profundas divergências  e começou adotar uma política de maior proximidade ao militante de 

base do partido‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 104). Ao tomar essa atitude, integrantes do 

partido bolchevique com o perfil de Stalin passaram a ocupar espaços cada vez mais 

importantes e de destaque dentro da executiva do partido.  

 Em 1912, Lênin indicou Stalin para ser membro da direção do partido bolchevique 

com direito a voto decisório nas futuras ações políticas. Essa nomeação, em grande medida,  
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também aconteceu devido a dissidência de muitos membros do comitê central do partido. 

―Essa nomeação, ascenderia a chama do conflito  entre Stalin e Trotski com fins catastróficos 

para Trotski‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 253).  

Trotski foi extremamente contra a indicação de Stalin para ocupar um cargo de tal 

envergadura e chamou os outros dirigentes para caçar essa nomeação. Trotski consegue caçar 

a sua nomeação, mas não por completo, Stalin continuaria sendo membro da executiva, 

porém reduzido a membro sem direito a voto.  Esse acontecimento para Trotski pode ter sido 

irrelevante, entretanto para Stalin , ascenderia de vez o seu  espírito vingativo.  

Após esse episódio Stalin com o apoio de Lênin,   tornou-se  membro do gabinete 

restrito dos bolcheviques. Esse gabinete era representado pelo trio Lênin, Trotski e Stalin. 

Esse último, devido a falta de produção teórica e ser apenas um ―executor‖, era tido como 

membro menos importante e desprestigiado do trio. Os dois outros eram cercados de fama e 

estimo popular, em grande medida devido a seus escritos políticos e por isso, considerados os 

mentores da revolução.  

O fato de Lênin ser superior, não feria Stalin, mas a ascendência de Trotski só poderia 

suscitar amarguras e ressentimentos antigos. Sentimentos esses que devem ter aumentado 

uma vez que:  

―o governo passou por mudanças e o trio se dissolveu. Por ora a influência de 

Stalin no governo diminuía tão casualmente quanto aumentara, enquanto  a 

de Trotski crescia com a importância cada vez maior do comissariado de 

guerra, o qual, com desenvolvimento da guerra civil, se tornaria o eixo do 

governo‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 224). 

 

Obviamente que o sério embate político entre Trotski e Stalin foi permeado de 

inúmeras outras questões políticas mais sérias e não foi pautado apenas por disputas pessoais 

imediatas. Contudo, independente das razões pessoais ou políticas, na prática o grande feito 

de Stalin foi o de ter conseguido isolar e acabar com aquele que alguns acreditam que seria o 

sucessor natural de Lenin: ―quando Stalin atingiu o poder absoluto, o nome de Trotski foi 

repetidamente e sistematicamente expurgado de todas as narrativas oficiais da revolução e  

mencionado apenas como o  ―traidor‖ e sabotador do levante‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 

190). 

A ascensão de Stalin como líder da URSS deveu-se a uma série de acúmulo de cargos 

burocráticos administrativos que centralizou durante o período leninista. Stalin foi 

responsável pela a gestão do dia-a-dia do partido e do politburo,  foi chefe do comitê central, 
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que, como o politburo, e o escritório de organização (orgburo),  encarregavam-se dos quadros 

partidários.  

Foi comissário de nacionalidades e comissário da inspeção operária e camponesa. 

Como comissário das nacionalidades, cuidava das políticas dos povos não russos, cerca de 60 

milhões de pessoas, e como comissário da inspeção operária e camponesa era responsável por 

fiscalizar a eficiência de toda a máquina burocrática. Diante de tantos cargos, e de uma 

enorme visibilidade dentro da burocracia é nomeado para mais outro posto de extrema 

importância no governo leninista: o de secretário geral.  

Essa nomeação mostrou que estava ocorrendo uma extrema centralização e 

burocratização do poder na direção bolchevique. Somando isso com a falta de controle efetivo 

e a ambição pessoal do secretário geral, podemos entender como estava sendo trilhado o 

caminho para que Stalin chegasse ao poder. 

A burocracia que estava sendo montada favoreceu para que o  administrador  tomasse  

o lugar do ideólogo e o burocrata e o homem do comitê eliminassem de vez os idealistas, 

favorecendo cada vez mais a política de  Stalin. Diante desse cenário, menos de dois meses 

depois de sua nomeação por Lenin a secretário geral, Stalin vira o sucessor direto e assume 

todo o poder. 

Uma vez que Stalin estava com o poder na mão,  ―o desafio do secretário geral , passa 

a ser o de perpetua-lo, para tanto trabalhou em cinco frentes que se auto-complementavam‖ 

(DEUTSCHER, 2006a, 150). Podemos sintetizar essas frentes da seguinte maneira: a) 

promoção um processo de mitificação de Lênin aliada a promoção de sua auto-imagem. b) 

destruição dos adversários. c) cooptação ainda maior de quadros do partido d) promoção de 

uma onda de terror repressiva na sociedade através dos expurgos contra seus opositores e) 

estabeleceu uma forte política de restrição em todas as ciências, em especial as ciências do 

espírito, ou seja, as ciências humanas. 

Começando pela mitifição de Lênin, essa estratégia era importante porque junto a ela 

estaria a sua própria mitificação. Stalin promovia a ideia de que o Lênin agora seria ele e 

legitimou a sua liderança com o povo ao provar que sempre tinha estado ao lado do mito, 

nunca lhe havia aferido críticas, sendo o mais fiel seguidor do leninismo.  

A imagem que Stalin queria passar, ao associar a sua imagem com a de Lênin era tão 

forte e apelativa que se igualava a de um verdadeiro seguidor do ―messias‖, uma imagem que  
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não deixaria nada a desejar aos apóstolos mais fiéis de Cristo, tanto que nas homenagens de 

sua morte Stalin escreve um juramento a Lênin muito parecido com uma reza católica: 

 
(...) Ao nos deixar, o camarada Lenin ordenou-nos a preservar e fortalecer a 

ditadura do proletariado. Juramos a ti camarada Lênin, que honrosamente 

cumpriremos o seu mandamento. 

(...) ao nos deixar o camarada Lênin ordenou-nos manter bem alto e puro o 

grande título de líder do partido. Juramos a ti camarada Lênin, que 

honrosamente cumpriremos o seu mandamento. (...) 

(...) ao nos deixar, o camarada Lênin ordenou-nos consolidar, com todas as 

forças a aliança de operários e camponeses. Juramos a ti camarada Lênin, 

que honrosamente cumpriremos o seu mandamento. (...) (DEUTSCHER, 

2006a, p. 294). 

 

Assim, o culto a sua imagem e a de Lênin, como se fossem santos católicos foi 

crescendo, ao ponto que em todas as partes da Rússia, prestava-se tributo ao líder, cujas 

virtudes eram realçadas, de modo grosseiro e imoderado, por todos os secretários do partido 

no país.  

 O auge do culto à sua personalidade foi quando os muros de Moscou estavam 

cobertos pelos seus grandes retratos. Estátuas e bustos de todos os tamanhos possíveis 

enchiam as praças, as entradas dos edifícios públicos e as vitrinas de todas as lojas, até a 

barbearia mais humilde podia se ler a frase: ―Stalin é o Lenin de hoje,(...) Stalin atinge seu 

objetivo, naquele momento o novo culto stalinista se fundira ao velho culto leninista e a este 

se sobrepunha‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 295). 

No que tange a esmagar os adversários, o primeiro da lista seria um dos mais fortes e 

populares e que tinha estado ao lado de Lenin durante toda a revolução: Trotski.  Para isso, 

Stalin soube agir com frieza e aliar a sua truculência com os erros inevitáveis impostos ao seu 

oponente. A primeira coisa que tinha a ser feito, para Stalin ter livre passagem ao poder, era 

desmoralizar o seu adversário.   

O forte culto à figura de Lênin, difundido na sociedade foi bastante útil. Trotski era 

contra o culto leninista, mas uma vez acuado, teve que aceitá-lo, mesmo que isto lhe ferisse o 

espírito racional, ―a ‗ mística‘ leninista se tornara tão poderosa que ninguém com pretensão 

de se fazer ouvir por um público comunista poderia ignora-la, muito menos desafiá-la, dessa 

forma Stalin era aclamado como o Lênin de hoje‖, (DEUTSCHER, 2006a, p. 341). Sendo 

assim, Trotsky acabou entrando em um terreno de batalhas em que era muito fraco.  
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Ao ser atraído para esse campo, os adeptos a Stalin passaram a agir de forma 

oportunista, divulgaram notas anti-trotskista de autoria de Lênin e o pior, passaram a divulgar 

seus textos enti-Lênin datados de sua juventude de forma completamente descontextualizada. 

Essa propaganda anti-trotskista, feita com a seleção de citações  de autoria de  Trotski 

contrárias a Lênin, fez com os jovens comunistas delineassem um retrato de Trotski 

maldosamente contrário a Lênin em cada conjuntura.  

Essa divulgação abrangeu desde o momento em que Trotski tinha apoiado o 

menchevismo 1903, até os debates sobre o papel dos sindicatos no novo governo 

bolchevique. Tudo isso fez com que a luz do dogma leninista, Trotski fosse condenado. A 

propaganda anti-Trotski foi um sucesso, ―a juventude comunista se tornou adepta ao 

stalinismo. Trotski com isso sofreu um duro golpe e perdeu boa parte de seu prestígio e 

popularidade, dessa forma, seu banimento completo da Rússia seria uma questão de tempo‖, 

(DEUTSCHER, 2006a, p.335). 

Em meio a tantas perseguições, Trotski escreve uma carta para a juventude que estava 

lhe condenando. Nessa carta, o fundador do exército vermelho, aponta para a ―velha guarda‖ 

do bolchevismo e advertia -lhes que os antigos  revolucionários, não raramente, estavam se  

degenerando em burocratas, assim como os dirigentes do socialismo reformistas na europa. 

Destarte, a juventude deveria ver com mais criticidade os interesses escusos que estavam por 

trás daqueles que estavam financiando as críticas a sua pessoa. 

 Foi a partir dessa carta que houve a primeira indicação de divergência no politburo. 

Com esse escrito, houve dirigentes que queriam a prisão de Trotski imediatamente. Zinoviev 

(1883-1936) um dos dirigentes partidários, não se convenceu quando Trotski quis abjurar a 

oposição, exigiu que Trotski se rendesse em termos de ideias e de ações, bem como a 

admissão em público que estava equivocado das críticas feitas ao comitê central:  

 

Com essa atitude, Zinoviev inaugura uma prática que doze anos mais tarde 

resultaria no seu próprio fuzilamento e de sua família. A prática de crime de 

―consciência‖ contra os membros do partido. Entretanto, nesse momento dos 

fatos, Stalin, friamente e pacientemente decidiu que ainda não era a hora de 

atitudes extremamente radicais, pois o seu adversário ainda não estava 

suficientemente enfraquecido, (DEUTSCHER, 2006a, p. 247). 
 

Após esse episódio, Stalin propôs a oposição uma substituição da pena de expulsão se 

a oposição liderada por Trotski assinasse uma declaração admitindo ser culpada de infrações 

contra o estatuto do partido. No entanto, Trotski e seus aliados reafirmaram, com  firmeza e 
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dignidade, as críticas políticas ao partido contra Stalin. Essa última cartada foi o sinal que 

Stalin estava esperando para agir. 

 Ao oferecer a Trotsky uma ―nova oportunidade‖, e estando ciente que ela seria 

recusada, Stalin ―pode agir com violência uma vez que ela estava sendo justificada pela 

insistente atitude dos réus em não seguirem as instruções de seu líder legítimo‖ 

(DEUTSCHER, 2006a, p.335). Frente a isso Stalin expulsa Trotski e toda a oposição do 

partido, mais de 75 destacados membros da oposição.  

Sobre a expulsão de Trotsky da Rússia, Deutscher (2006a, p. 336 ) afirma que, 

―depois desse fato, Stalin deveria ter suspirado de alívio, o seu opositor  mais forte e 

emblemático estava derrotado e longe da Rússia, mais precisamente exilado na Turquia‖. O 

secretário geral não se deu por satisfeito e fez pressão para que o então presidente da Turquia 

o deportasse, assim, esperava-se que isolado do mundo, Trotski ficaria reduzido à inatividade. 

Entretanto o ex-bolchevique agora exilado continuaria a lutar escrevendo livros e publicando 

suas teses e críticas ao regime stalinista. Sendo assim, Stalin faz uma terrível perseguição a 

sua família e ao próprio Trotski.   

―Os seus filhos foram desaparecendo estranhamente e o próprio Trotski foi morto com 

um golpe do quebrador de gelo na cabeça‖, (DEUTSCHER, 2006a, p.560). Golpe aplicado 

por um agente russo disfarçado, a mando do secretário geral. Stalin também mandou matar a 

família e qualquer membro do partido que tivesse indícios de ter entrado em contato com 

Trotski ou tivessem estabelecidos relações de qualquer natureza com ele. 

No que tange a cooptação dos quadros do partido, Stalin começou por acabar com 

uma vertente que impediria a expansão de seu poder, a corrente do  igualitarismo,  muito forte 

na burocracia. Essa corrente se fortaleceu bastante quando Lênin instituiu que o maior salário 

que poderia ser pago na URSS deveria equiparar-se ao de um trabalhador especializado. Para 

acabar com o igualitarismo e coopitar os quadros do partido, Stalin fez com que os burocratas 

do politburo tivessem os seus rendimentos elevados ao extremo. 

O efeito disso foi bastante positivo para Stalin:―a burocratização fez com que o 

partido deixasse de ser um uma associação livre de revolucionários dotados de capacidade 

crítica, coragem e independência e passassem a ser um clube de administradores com altos 

salários, cargos e regalias‖, (DEUTSCHER, 2006a, p.249). Com isso os privilegiados do 

stalinismo se tornaram o esteio do seu regime. O secretário geral sabia que seu domínio 
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pessoal seria tão mais seguro quanto mais se baseasse em uma forte hierarquia rígida, 

permeada de interesses e influências. 

Com essas atitudes Stalin consegue dar mais um passo importante para o seu poder 

supremo. Todavia, ainda existia mais uma cartada que conseguiria, de forma definitiva,  

acabar com os seus oposicionistas, golpistas e traidores representados por Trotski . O 

secretário geral inicia uma fase extremamente violenta e repressiva, digna de dar inveja ao 

mais tirano dos czares: promove uma onda terror na sociedade através dos expurgos. 

O procedimento inicial dos expurgos,―eram inicialmente muito diferente daquilo que 

viria a ser anos posteriores. Lenin adotou a ideia com o intuito de afastar e de  impedir que os 

filiados adotassem ideias menos puritanas dos padrões do partido‖ , (DEUTSCHER, 2006a, 

p.258). Lenin queria com isso punir os membros do partido que se afeiçoavam com a vida 

burguesa e os comissários cuja cabeça fora modificada pelo poder  

Nesse período, os expurgos não eram uma questão de judiciário. Os expurgos ―eram 

conduzidos pelas comissões locais de controle diante do fórum aberto de cidadãos aos quais 

os  bolcheviques não tinham livre acesso‖ (DEUTSCHER, 2006a, p.258). Submetia-se a 

conduta do membro do partido, do mais importante ao mais humilde ao severo escrutínio 

público. Qualquer homem ou mulher da platéia poderia se apresentar como testemunha.  

O bolchevique cujo histórico partidário era tido como insatisfatório, recebia a punição 

de censura, ou seja, a proibição de se expressar em nome do partido e em casos extremos, a 

punição mais grave seria a expulsão sumária. A comissão de controle só podia impor essas 

duas penalidades. Sendo assim:―a missão original dos expurgos era quase quixotesca, o que 

se pretendia era dar ao povo um instrumento para atemorizar os governantes‖, 

(DEUTSCHER, 2006a, p.258). Os expurgos deviam servir como substituto das eleições, 

destituindo do poder os membros corruptos, sem destruir o partido. Stalin sabia como 

funcionava o mecanismo dos expurgos desde os seu primórdio: 

 

A comissão central de controle, em Moscou, logo se tornou a suprema corte 

de apelações para as vítimas do expurgo em todo o país. Originalmente, 

devia ser independente do comitê central; e as duas instituições realizaram 

sessões conjuntas regularmente. A secretaria geral constituía o elo entre elas. 

Assim, de modo não oficial, Stalin se tornou o principal condutor dos 

expurgos, (DEUTSCHER, 2006a, p. 258,259).  
 

Como se fosse uma seção de quadros que devia atender, ou ajudar a atender à 

população e ajudar a dar mais poder para o povo, o aparato dos expurgos ramificou-se  por 
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todo o país e seu desvio de propósito facilitaria a repressão stalinista. O fortalecimento e o 

desvio de conduta desse aparato promovido por Stalin,  desencadeou uma série de processos 

depuradores fazendo com que praticamente toda a velha guarda do bolchevismo fosse 

assassinada e a maioria sem julgamento. O único crime que as vítimas cometiam era o de 

simplesmente discordarem das políticas de Stalin. Na fase stalinista, o processo expurgatório 

dava ao o réu uma alternativa antes de ser levado a morte:  

 

Aqueles que foram deportados acusados de traição ao regime, poderiam 

voltar se se mostrassem arrependidos, para isso teriam que assinar uma 

declaração repleta de adulações a Stalin e de autoincriminações. De acordo 

com a substâncias de todas essas declarações, tinham que afirmar que a 

política conduzida por Stalin era a única correta e qualquer outro caminho 

que fosse tomado nos rumos da nação teria levado a revolução de outubro ao 

desastre (...) Qualquer resmungos contrários a Stalin seria ouvido pelo 

mesmo, uma vez que ele tinha ouvidos por toda a parte, (DEUTSCHER, 

2006a, p.  375 grifo nosso). 
 

Essa prática que aparentemente parecia submeter o réu a apenas um julgamento moral 

acabou levando a outra prática bem mais cruel. Como os agentes do estado não conseguiam 

sempre fazer com que as vítimas confessassem ou repudiassem crimes dos quais não eram 

culpados assinando o documento auto-confessionário, e nem que delatassem onde estavam os 

outros oposicionistas, Stalin cria a lei de responsabilidade coletiva. 

 Essa lei obrigava os familiares das vítimas a depor contra seus pares, a denunciar e 

cooperar com estado de todas as formas em tudo que o estado determinasse, sob pena de 

sofrer a mesma repressão,  inclusive o fuzilamento de toda a família:  

 
Não se pode duvidar de que foram submetidos as mais rígidas torturas físicas 

e moral. Ademais, a polícia política obteve o direito de tomar como refém a 

família, e estes de fato testemunharam contra o réu. Nem os mais dispostos e 

corajosos de sacrificarem a si mesmo pela causa, admitiriam ter o direito de 

sacrificar pais e filho do mesmo modo, (DEUTSCHER, 2006a, p.397). 

 

Com essa lei, cada detalhe da vida do integrante do governo era minuciosamente 

controlado. A vida de um  secretário do comitê provincial, pertencia inteiramente ao partido. 

Ele não tinha nenhuma vida e nenhuma vontade fora dele. Até o lado mais íntimo da vida 

privada estava aberto à inspeção dos superiores e o menor índice de desvio sofreria punições 

bárbaras.   

 ―o secretário do comitê provincial pertencia inteiramente ao partido. Não tinha 

nenhuma vida e nenhuma vontade fora do partido. Até o lado mais íntimo da vida privada 
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estava aberto à inspeção de superiores‖, (DEUTSCHER, 2006a, p.330). Essa severa 

vigilância desencadeou em um dos casos mais intrigantes dos expurgos e abriu uma sequência 

de mortes daqueles que fizeram oposição a Stalin e por isso caíram em sua antipatia. No dia 1 

de dezembro 1934, um alto dirigente do partido, discípulo e braço direito de Stalin, Serguei  

Kirov (1886-1934) foi misteriosamente assassinado. 

Kirov era um importante membro do governo político talentoso e excelente orador. 

Conseguiu galgar altos cargos na burocracia partidária por servir lealmente a Stalin. 

Entretanto, sua popularidade começou a incomodar o secretário geral, juntamente com  

algumas recusas de obediência ao ditador caiu na antipatia de Stalin. Kirov ―Foi assassinado 

por Leoni Nikolaev (1904-1934) no instituto Smolny em Leningrado‖, (DEUTSCHER, 

2006a, p.330). Kirov havia ido a uma das repartições do governo para trabalhar em seu 

gabinete, ordenou aos guarda-costas para que ficassem nas escadarias, vigiando os pisos 

superiores, onde os oficiais tinham seus quartos.  

Nikolaev saiu de um banheiro e seguiu Kirov em direção ao seu gabinete, atirando 

atrás de seu pescoço. O Assassinato jamais foi esclarecido, todavia varias evidências levam 

inevitavelmente à polícia política secreta NKVD. A polícia especial do governo não tinha 

costume de reduzir a segurança dos altos membros do partido, o que indica que a morte de 

Kirov foi facilitada. Além disso, a NKDV só podia atuar sob ordens pessoais de Stalin o que 

corrobora com a participação direta de Stalin nesse crime. Em outras palavras, isso mostra 

claramente que a morte de Kirov tinha motivação política : 

 

Com o assassinato de Kirov Stalin liquidava o seu então principal discípulo e 

único concorrente, além disso, consegue um hálibe para liquidar outros 

adversários indesejáveis. Com o pretexto de existir uma célula terrorista 

dentro do comitê , liquidou grande parte dos quadros comunistas com que 

antipatizava(...) na primavera de 1935, cerca de quarenta homens de sua 

escolta pessoal foram jugados secretamente, sendo que  dois foram fuzilados 

e o restante foram sentenciados a trabalhos forçados. (DEUTSCHER,2006a, 

p.331) 

(...) impôs-se assim  um terror absoluto que conduziu à fidelidade 

absoluta pelo medo extremo, (DEUTSCHER, 2006a, p. 381).  
 

Outra terrível face da repressão stalinista foi a pena de trabalhos forçados. Stalin 

impôs o trabalho forçado, em sentido estrito para todos os criminosos, ou a camponeses que 

resistiriam à coletivização das terras. Os criminosos ficariam sob a proteção dos sindicatos e o 

trabalho seria pago de acordo com a tabela sindical.  
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A medida que o número de camponeses rebelados crescia, eram organizados em 

campos de trabalho gigantesco e utilizados na construção de canais e ferrovias, no corte de 

madeira e etc. Em meio a fome e à miséria dos início dos anos trinta, os dispositivos para a 

proteção dos presos foram negligenciados por completo. O que era reeducação degenerou-se 

em trabalho escravo, terrivelmente dissipador da vida humana, um imenso borrão do 

stalinismo: 

 
Enquanto isso, Stalin afirmava que o trabalhador  havia se transformado de 

carga infame e dolorosa em questão de glória, valor e heroísmo, estas 

palavras soaram como zombaria aos internos dos campos de trabalho. A 

Imprensa, o teatro, o cinema e o rádio os celebravam como ―os heróis da 

frente da produção‖, assim como em outros países exaltavam soldados ou 

astros de cinemas, (DEUTSCHER, 2006a, p.358). 

 

 

A repressão stalinista, em comparação ao czarismo, no tocante ao tratamento dos 

prisioneiros políticos sofreu uma mudança radical. Até antes da década de 1930, não tinha 

sido tão diferente daquele dado pelo regime czarista. Entretanto com o brutal endurecimento 

do regime a vida dos presos políticos passaram a ser extremamente difíceis.  

No regime czarista, presos políticos gozavam de certos ―privilégios‖, podiam estudar 

e até fazer propaganda política como era o caso de Trotski e Lenin que escreveram diversas 

obras na prisão. Documentos, panfletos e periódicos oposicionistas circulavam com relativa 

liberdade entre prisioneiros e ocasionalmente eram contrabandeados para o exterior.  

Além de Lenin e Trotski, o próprio Stalin sabia muito bem que as celas e os locais de 

exílio eram verdadeiras ―universidades‖ dos revolucionários, uma vez que ele mesmo 

conhecia bem a cadeia por ter passado em torno de cinco anos confinado como preso político. 

Contudo, a paranóia do secretário geral o ensinava a não tolerar nenhum risco. Sendo assim, 

toda a discussão política, nas prisões e nos locais de exílio deviam ser implacavelmente 

suprimidas. 

 As discussões políticas foram suprimidas através do trabalho duro que os prisioneiros 

políticos tinham que cumprir em campos de trabalhos forçados. Desta forma, ―o intuito dos 

trabalhos forçados era que os homens de oposição, mediante privação e trabalho duro, fossem 

reduzidos a uma vida miserável e animalesca que os tornariam incapazes dos processos 

normais de pensamento e formulação de ideias‖, (DEUTSCHER, 2006a, p.349). 

A grosso modo, podemos sintetizar o saldo de vítimas do stalinismo da seguinte 

forma:   
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cerca de 20 mil oficiais só do exército foram mortos, o que corresponde a  

25% de  todos os oficiais, milhares foram detidos e outros milhares foram 

fuzilados. A estrutura do estado fora pra sempre abalada, o terror era tanto 

que tal como no século XVI, a população da Rússia rezava para que o dia 

passasse sem as execuções advindas de um ditador que, através do relato de 

seus opositores,  era um sádico, dissimulado e vingativo, obcecado com a 

vaidade e a pompa do poder, (DEUTSCHER, 2006a, p.467). 

 

Com tanta morte, terror, perseguição e restrição da liberdade podemos nos perguntar 

se a continuidade da revolução dada pelo stalinismo desvirtuou ou não os seus princípios 

marxistas leninistas. Seguindo de perto os estudos de Deutscher (2006a, 2006b) e de Brar 

(2009) podemos apontar duas linhas básicas para essa discussão.  A linha seguida por 

Deutscher (2006a, 2006b), alega que  uma pessoa com esse perfil no poder só poderia ter 

alterarado totalmente os princípios da revolução e divorciado a revolução do povo. Stalin 

usou seu poder para, em primeiro lugar, satisfazer as suas ambições em detrimento das 

necessidades e dos anseios do povo e da consolidação das políticas marxistas-leninista sendo 

assim: 

diante de tantos documentos e arquivos secretos que comprovam a crueldade 

doentia dos expurgos e dos desvirtuamento da revolução, só podemos 

concordar com aqueles que denunciaram  que a revolução foi traída, uma vez 

que, para os nossos olhos, o governo pelo povo é a própria essência da 

revolução, sem isto não pode haver nenhum governo para o povo. O governo 

de Stalin abandonou o povo governou para si e para a nova classe que surgiu, 

a classe dos burocratas do partido, (DEUTSCHER, 2006a, p. 516).  

 

 

A segunda linha de críticos, a linha dos stalinistas, nega que houve um divórcio ou  a 

traíção da revolução, os expurgos aconteceram justamente para eliminar os traidores do 

socialismo que estavam infiltrados no partido a serviço do capitalismo internacional: 

   

A verdade sobre os julgamentos de moscou é diariamente distorcida pela 

burguesia em toda parte e seus agentes(...) A burguesia e seus lacaios no 

movimento proletário(...) induzem o ceticismo na mente dos operários a 

respeito das práticas do socialismo(...) os julgamentos de moscou foram de 

fato um expurgo - um expurgo revolucionário- pelo qual o movimento da 

classe operária revolucionária(...) dirigida por Stalin, adotou ação contra os 

desertores do campo do comunismo que, incapazes de enfrentar os problemas 

na construção do socialismo em um país atrasado adotaram a linha da 

rendição ao capitalismo internacional e nacional(...) em resumo esse foi o 

expurgo dirigidos pelos revolucionários bolcheviques contra os pusilânimes  

e degenerados burocratas trotskistas que tinham cometidos atos traiçoeiros 

contra a classe operária, ( BRAR, 2009, p. 159). 

 



 

37 

 

Como podemos perceber a linha estalinista confirma a existência dos expurgos e tenta 

explicar seus atos contrapondo as teses trotskistas e fundando a polêmica entre essas duas 

correntes. Entretanto os stalinistas tetam justificar o injustificável: o uso do terror exacerbado 

como forma de manter o poder pelo poder, e quando isso acontece às necessidades dos 

trabalhadores ficam para último plano. Dessa forma o marxismo foi meramente uma 

manipulação político-ideológica de legitimação dos terrores stalinistas. 

 O stalinismo também deixou uma desastrosa marca advinda da sua intervenção nas 

ciências em geral e em especial nas ciências humanas com a imposição de ser ele o único 

líder espiritual da sua geração. Como nos é de conhecimento, a ciência tem um importante 

papel na sociedade, o seu total controle é um ítem estratégico, Stalin percebe que cada vez 

mais revistas de filosofia, política e literatura estavam cheias do que ele considerava como 

alusões heréticas. Além dessas ―herezias‖: ―Stalin também tinha motivos pessoais, uma vez 

que, antes de ascender ao poder, a academia não dava a menor relevância para os seus dotes 

intelectuais, mas ele deu um fim nisso ao  se tornar o ‗líder supremo‘ também na ciência‖ , 

(DEUTSCHER, 2006a, p.388). 

Ao lançar-se nesses campos, passou, naturalmente, a direcioná-los para que atendesse 

a sua finalidade política. De fato o marxismo encurtara a distância entre cultura, filosofia e 

literatura, mas o marxismo de Stalin,  bastante grosseiro, submeteu essas áreas  à verdadeiros 

servos de sua política: ―sempre que  publicavam nova diretrizes políticas e econômicas, os 

historiadores, os filósofos e os escritores tinham que verificar cuidadosamente se as obras 

mais recentes, não haviam entrado em conflito com a última palavra do líder‖, 

(DEUTSCHER, 2006a, p.388). 

Para mostrar o seu domínio na ciência, Stalin convocou professores e expositores de 

filosofia ao seu gabinete e investiu contra o que ele chamava de ―liberalismo podre‖ deles. O 

decano dos filósofos, professor Deborin, e muitos alunos foram expulsos das universidades e 

dos periódicos.  

Exemplos dessa preponderância altamente repressiva sobre as criações do espírito 

humano pode ser multiplicado à vontade. O resultado disso foi que críticos literários, 

historiadores e filósofos acabaram enaltecendo o ―líder amado‖ como o maior crítico literário, 

historiador e cientista do seu tempo e de todos os tempos como mostra a seguinte anedota: 

 

Disraeli certa vez lisonjeara a rainha Vitória: ―vossa majestade é a maior de 

nossos escritores‖, mas nem Macauley nem Carlyle foram instados a escrever 
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no estilo da rainha vitória. Depois de o secretário geral ser proclamado maior 

escritor, era dever dos escritores soviéticos ―escrever como Stalin‖ (...) a 

parte mais dolorosa (...) foi a que o estilo pessoal de Stalin passou a ser o 

estilo nacional russo. Não só era temeridade para que qualquer ensaísta ou 

jornalista redigisse um parágrafo ou dois sem citar Stalin. Os escritores se 

esforçariam para que as próprias frases se parecessem, o máximo possível, 

em estilo e vocabulário com o texto citado (...) a stalinização assumiu 

proporção fantástica (...) foi como se toda a nação tivesse sucumbido à 

obsessão de um ventríloquo, (DEUTSCHER, 2006a, p. 389).  
 

O objetivo geral do governo stalinista, ao controlar com tamanha repressão as 

ideologias (art, política, ciência, e etc...)  pode ser resumida como a tentativa de tornar todas 

essas criações do espírito humano monológicas. Uma vez monologizada e completamente 

centralizada, as possibilidades para que houvesse opiniões divergentes com a doutrina oficial, 

eram extremamente baixas, e as que existiam eram totalmente clandestinas.  

Passamos agora do controle repressivo da vida social de modo geral para 

descrevermos como a política stalinista refletiu em uma ciência específica: a ciência da 

linguagem. Para que fosse possível saber qual a diretriz oficial do governo stalinista 

recorremos aos estudos de Alpatov (2003), Lawrence (1957), Faraco (2009a), Stalin (1971) e 

Tchougounnikov (2003). 

 

1.2 A hegemonia do pensamento linguístico de Marr na Rússia stalinista. 

1.2.1 Nikolai Marr, da infância a glória acadêmica. 

 

 
De 1930 a 1950, período em que a ditadura de Stalin atingiu o auge de seu poder, não 

apenas a linguística russa, como todas as ciências humanas foram dominadas pelo centralismo 

do secretário geral. O centralismo stalinista foi uma característica do seu poder e garantiu que 

as ciências fizessem o papel de colaborador do regime e não cometessem nenhuma heresia, 

―os historiadores enfrentaram uma situação mais difícil. Já em 1931, Stalin os censurou 

severamente na revista proletarskaia revolutsia (...) ―a revista tinha que ser escrita de modo 

que os adversários fossem escritos de maneira que agradasse Stalin, o que foi feito‖, 

(DEUTSCHER, 2006a, p. 388). 

Em se tratando do campo das ciências da linguagem, a linguística russa foi dominada 

pelo pensamento da escola Marrista. Obviamente, existiram outros linguístas com opiniões 
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diferentes e profundamente discordantes da linguística oficial, entretanto, ―desde que o 

marrismo obteve a sansão do governo ditatorial, ou seja, se tornou o intérprete autorizado 

para as questões do marxismo e da linguagem, as opiniões contrárias as do regime, não 

receberam nenhuma, ou pouca voz, na busca geral dos estudos sobre a linguagem‖. 

(LAWRENCE, 1957, p. vii ).  

Como de costume na época, as teorias divergentes da oficial foram brutalmente 

reprimidas pelo governo e as entendidas como heréticas tiveram os seus autores perseguidos 

ou assassinados como foi o caso dos membros do círculo de Bakhtin, Voloshinov e 

Medvedev. ―Foi diante desse cenário, de extremo totalitarismo,  que  a escola marrista teve o 

caminho livre para exercer a sua  hegemonia,  indo além dos estudos linguísticos e atingindo 

outras áreas de interesse no ramo das ciências sociais como a antropologia, arqueologia e a 

etnologia, (LAWRENCE, 1957 p.vii).       

Entretanto, ao descrevermos as causas que levaram o marrismo a ter esse papel de 

destaque, devemos salientar que, o regime ditatorial estalinista não foi o único motivo pelo 

sucesso do marrismo. Essa escola, de acordo com os padrões científicos da época, também 

teve diversos serviços prestados aos estudos da linguagem em geral. 

Estes serviços prestados pelo marrismo, podem ser situados no período pré-

saussuriano, Faraco (2009a) nos ensina que os estudos linguísticos influenciados por Saussure 

só ganharam força na academia em nível mundial  mais de vinte anos após a sua morte. ― até 

a segunda guerra mundial, pelo menos a linguística continuou a ser, no espaço universitário, 

uma disciplina fundamentalmente histórica, (FARACO,  2009a, p. 27 ).  

Estudar o caráter histórico da língua seria ter como objeto a diacronia das línguas, ou 

seja, como elas eram historicamente formadas, quais famílias pertenciam e a busca da proto-

língua (língua única pela qual todas as línguas são provenientes) . Destarte, é nesse contexto 

de busca do passado das línguas e a reconstrução das famílias linguísticas que nasce os 

embriões da teoria sobre a linguagem do marrismo, teoria essa também conhecida como 

estudos jaféticos, jafetologia e ou método paleontológico da linguagem. 

O fundador e principal nome dessa escola foi Nicolai Jakovlevicht Marr (1865-1934), 

assim como Stalin, nasceu na Geórgia e era filho de pai escocês e mãe georgina, antes da 

idade de dez anos não tinha recebido nenhuma educação formal: ―Marr foi alfabetizado pela 

mãe que o ensinou rudimentos de gramática da língua georgiana‖, (LAWRENCE, 1957, p.1).   
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Seu pai também colaborou para a sua educação doméstica e ensinou ao jovem Nikolai 

Marr, um pouco de inglês,  devido a sua descendência escocesa  e também um pouco de 

francês.  Ainda em seus primeiros anos de vida, o futuro intérprete oficial das questões da 

linguagem na Rússia teve contato com o turco, devido a influência de colegas de infância. 

Após a morte de seu pai foi enviado para estudar o ginásio em Kutais, nesse período 

de sua vida, estudou o francês, Italiano, alemão, grego, latim, além do russo, sua língua de 

instrução. Por ter sido um ótimo aluno, recebeu uma bolsa para estudar na universidade de St. 

Petersburgo e em 1884 e ingressa na divisão de línguas orientais. Nesse mesmo período, 

―surpreende a todos ao se matricular em quatro divisões de uma só vez, quando o normal 

eram três. Essas divisões eram arábe-pércio-turco-tártaro, árabe-hebreu-sírio, armênio-

georgiano e sânscrito-pérsio-armênico‖, (LAWRENCE, 1957, p.1) .  

No período em que esteve matriculado na universidade de St. Petersburgo, nenhum de 

seus professores era linguista profissional, os acadêmicos desta instituição estavam mais 

ligados aos estudos da filologia do que da linguística. O contato de Marr com linguistas 

profissionais ocorreu somente mais tarde e de forma não muito amigável. 

Apesar de Marr não ter tido nenhuma instrução linguística, ―a primeira investigação 

científica em que se envolveu foi nessa área, mais precisamente, em 1886 quando ainda 

estava no segundo ano de sua graduação‖, (LAWRENCE, 1957, p.3).  Esse primeiro estudo 

era a respeito da posição que sua língua materna, o georgiano,  ocupava nas árvores 

genealógica das línguas da região. A hipótese que se tinha até então, era que a língua 

georgiana não tinha nenhuma relação com as demais línguas da região do Cáucaso e, 

portanto, estava isolada. 

Não concordando com essa situação, Marr passou a atacá-la de forma enérgica. 

Mesmo com pouca experiência acadêmica e sem apresentar provas, seu estudo afirmava ter 

descoberto uma afinidade entre o georgiano e o semítico. Essa descoberta, automaticamente 

tiraria a sua língua materna do isolamento sendo possível que se reivindicasse a ela um lugar 

de maior prestígio. 

Para embasar sua primeira tese: ―Marr apoiou-se na semelhança sintática  entre o 

georgiano e o semítico, a partir desta semelhança, convenceu-se  de que o georgiano seria  

uma língua semítica, mesmo existindo uma diferença em seus respectivos  materiais lexicais e 

os numerais‖, (LAWRENCE, 1957, p.3). Convencido dessa hipótese, Marr apresenta sua 
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descoberta para um de seus professores que a rejeita de  imediato e ainda prevê um grande 

fiasco, caso ele continuasse com esta pesquisa. 

O professor que Marr tinha levado a sua hipótese era um renomado filólogo chamado 

Baron Rosen. Esse professor era especialista em línguas orientais e um conhecido acadêmico 

pesquisador do árabe, Rosen: ―além de rejeitar a teoria de Marr ainda completou dizendo que 

se tal hipótese tivesse algum respaldo, há muito se teria conhecimento, além disso,  não seria 

necessário esperar alguém do Cáucaso para que a comunidade científica tivesse conhecimento 

dela‖, (LAWRENCE, 1957, p.3).  

Mesmo com toda rejeição e forte crítica, Marr publica em 1888 um breve artigo em 

um jornal corrente da Geórgia, reafirmando a sua tese e rejeitando publicamente a hipótese 

até então vigente de isolamento da língua Geórgia, entretanto, neste mesmo artigo, Marr 

continuava a não apresentar nenhuma prova concreta sobre suas suspeitas. 

Toda essa polêmica, logo no início de sua carreira, leva Marr a estabelecer sérias 

divergências com os acadêmicos de sua época. Entretanto, como ele aspirava seguir a área da 

pesquisa, resolveu deixar temporariamente de lado a sua hipótese para não ter problemas na 

obtenção de seu título de doutor: ―Neste mesmo período, também deixa formalmente seus 

estudos linguísticos e começa a dar mais ênfase em seus estudos filológicos. Em 1891, tem a 

sua entrada formal na carreira acadêmica‖, (LAWRENCE, 1957, p.3). Em seus primeiros 

anos na academia une os estudos filológicos com os arqueológicos e concentra as duas áreas 

de interesse no idioma armênio, fato esse  que resultou em diversas publicações de pequenas 

etimologias e visitas arqueológicas. 

Em uma destas viagens de estudo de campo para a Armênia, em 1894, Marr foi para  

a universidade de ―Strassburg‖, esse período é de suma importância para o marrismo porque, 

além de ter sido o único período em que Marr esteve em contato com linguistas profissionais, 

marca também seu rompimento com a linguística ocidental de sua época.  

Esse rompimento acontece, principalmente porque Marr entra em forte atrito com os 

linguistas da universidade ―Strassburg” sobre questões relativas ao armênio, sua divergência 

foi tão profunda que: ―Marr foi proibido de apresentar uma comunicação em um congresso 

nessa instituição‖, (LAWRENCE, 1957, p.3). Isso contribuiu para que Marr rompesse de vez  

com a linguística ocidental de sua época, taxando-a de prematura, não só no que diz respeito 

ao armênio como também nas próprias línguas do ocidente da qual a linguística ocidental se 
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ocupava. Como decorrência natural dessa ruptura, Marr nunca mais concedeu em aplicar em 

seus objetos de investigação os métodos da linguística histórica ocidental. 

Diante deste rompimento, Marr começou a investir em sua própria teoria: ―seu período 

de trabalhos sobre o armênio  foram importantes,  porque data desse momento a formulação 

de diversos conceitos que mais tarde culminariam em sua teoria linguística geral‖, 

(LAWRENCE, 1957, p.20).  

Além de se dedicar aos estudos linguísticos, Marr também manteve igual dedicação a 

outros dois campos e de forma simultânea.  Esses campos eram a arqueologia e a filologia. 

Em seu trabalho arqueológico, Marr chegou a supervisionar escavações na armênia onde 

existiam sessenta e cinco pesquisadores trabalhando sob sua chefia. Marr também foi membro 

ativo da sociedade arqueológica do império russo atuando no setor oriental, chegando a 

receber em 1915 a medalha CHAROV da sociedade de arqueologia do império russo como 

reconhecimento de seus trabalhos arqueológicos, (LAWRENCE, 1957). 

Como podemos perceber, Marr esteve bastante ligado aos estudos do armênio e de 

uma forma interdisciplinar. O fruto de sua dedicação a esse idioma resultou na publicação de  

uma série de três volumes de estudos filológicos chamados de ―coleções de parábolas de 

Verda‖, em um volume único de uma gramática do Armênio e de uma série especial de 

artigos sobre essa língua intitulado de  ― os elementos jaféticos das línguas armênias‖. 

Sobre o conteúdo de sua ―coleções de parábolas de Verda‖, esse trabalho consistiu na 

coleta de várias histórias do período medieval do armênio e sua comparação com 

monumentos literários do Siríaco. Esse estudo  acabou se tornando um clássico do gênero, 

sendo reconhecido por toda Europa e lhe rendendo um prêmio da academia geográfica russa 

que reconheceu os méritos pela publicação desta coleção.   

Os frutos de seu trabalho sobre o armênio não pararam por aí. Três anos após publicá-

lo, Marr  foi indicado para a cadeira de professor de literatura da língua armênia e  georgiana 

da universidade de Petrogrado. Além dessas publicações sobre o armênio, Marr também 

chegou a ser editor responsável por quatro publicações simultâneas.  

Essas publicações eram dedicadas a textos sobre a linguística jafética das línguas do 

caucásio, biblioteca armênio-georgiana, dedicada aos seus respectivos monumentos literários, 

textos e investigações sobre a filologia do armênio, também editou estudos sobre população 

cristã da Ásia e da áfrica intitulado ―a cultura cristã dos povos da Ásia e da áfrica‖.  
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Toda essa produção o credenciou a se tornar adjunto da academia de ciências da 

Rússia, algo curioso sobre esse  fato: ―foi que em sua apreciação foram escritas mais de duas 

páginas destacando sua habilidade arqueológica e filológica e apenas três linhas foram 

dedicadas para as suas habilidades de linguísticas‖, (LAWRENCE, 1957, p.85). 

No tocante aos seus estudos sobre o georgiano, Marr tinha deixado de lado os estudos 

sobre este idioma apenas formalmente e nunca os abandonou por completo. Devido a grande 

polêmica que tinha se envolvido, apenas deixou de mencionar os seus estudos sobre o 

georgiano publicamente para não ter problemas na obtenção de seu doutorado.  

Nesse período de relativo silêncio, Marr expandiu e ampliou os seus conceitos sobre o 

georgiano e chegou até a elaborar uma árvore genealógica relacionando o georgiano e suas 

línguas correlatas, algo totalmente inédito. A Linguística de Marr também era conhecida 

como.(...) ―jafetologia. Marr explica que, enquanto outros nomes bíblicos, como Sim e Kham 

foram tomados de outras línguas (grupos semíticos e camíticos de línguas), ele adota o nome  

do terceiro filho de Noé, Jafé, para designar a totalidade de línguas faladas na região 

caucasiana‖, (TCHOUGOUNNIKOV, 2003,  p. 2).  

Com esse estudo sobre o georgiano a língua materna de Marr passou a ter uma maior 

representatividade, saindo de seu isolamento e figurando junto ao semítico. Com esse 

respeitável repertório de investigações e publicações, antes de a revolução de outubro 

acontecer, Marr já possuía uma carreira acadêmica de relativo respeito nas áreas de  filologia, 

arqueologia e línguística.  

As diversas publicações e prêmios como reconhecimento de seu trabalho são a prova 

disso.  Contudo, foi  a  partir da  revolução russa que Marr obteve um destaque ainda maior, 

essa ascensão coincidi-se com a sua dedicação exclusiva a linguística e a adesão de suas teses 

ao marxismo. 

Durante o período pós-revolucionário russo, momento em que o marxismo passou a 

ser a doutrina oficial: ― Marr não faz  nenhuma oposição as mudanças radicais que viriam 

com o materialismo socio-histórico-dialético‖ (LAWRENCE, 1957, p.85). Ao contrário de 

muitos teóricos chamado de ideólogos burgueses, Marr não só aceitou o marxismo e as 

mudanças que estavam a caminho como  foi um dos primeiros a apoiar a revolução de 

outubro e as teses bolchevistas. 

Um ano após a revolução, Marr propõe um projeto de unificação da faculdade de 

filologia com a faculdade de história filológica. Seu projeto foi aprovado e Marr tornou-se o 
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primeiro reitor da faculdade de ciências sociais da universidade de Petrogrado, sendo esse seu 

primeiro cargo de destaque. 

Em 1921, com alguns pontos de sua teoria já firmado :―Marr convence a academia e 

funda uma organização especial chamada ,em seu primeiro momento,  de instituto para 

investigação jafetológicas‖, (LAWRENCE, 1957, p.87).  Algum tempo depois essa mesma 

instituição é renomeada como instituto jafético e Marr é eleito o seu primeiro diretor. O 

objetivo desta organização era a elaboração de  uma teoria geral sobre a mistura das línguas. 

Não foram apenas esses os importantes cargos que Marr ocupou durante o período 

pós-revolucionário. Em 1923 tornou-se o presidente do departamento de ciências,  subseção 

da associação dos trabalhadores em educação, 1924-1930 foi diretor da biblioteca pública de 

Leningrado, 1929- foi eleito membro do partido comunista. 

 Em 1930 foi eleito presidente da academia de ciências da Rússia, 1931- eleito vice-

presidente do comitê executivo central e membro do partido bolchevista, ainda em 1931 a 

academia de ciências, sob sua chefia, organizou uma comissão que unificou o trabalho 

linguístico sob apenas uma autoridade central. No final deste mesmo ano Marr consegue a 

unificação da comissão sobre a língua nacional russa com o instituto jafético, renomeando 

esse mesmo instituto de instituto da linguagem e do pensamento. 

 Além desses cargos, Marr esteve também bastante inserido em projetos na área da 

educação.  Foi membro ativo do comitê central para a erradicação do analfabetismo e da 

criação de alfabetos para as línguas ágrafas das minorias russa: ―Marr também participou das 

intervenções do governo no problema da educação e do treinamento de novos alunos‖, 

(LAWRENCE, 1957, p.86). 

A posição de Marr enquanto figura pública e acadêmica crescia continuadamente e 

isso fez que com ele ocupasse cada vez mais cargos e  uma infinidade de novas perspectivas 

de trabalho foram abertas, dentre elas, podemos citar desde funções administrativas em vários 

institutos e escolas através de serviços prestados em várias comissões e conferências, até 

trabalhos puramente políticos.  

Todo esse destaque que Nikolai Marr teve durante o seu período de atividade, ocorreu 

junto ao período de forte burocratização dos serviços prestados pelo estado no regime 

estalinista. Dessa forma: ―o marrismo atingiu tamanha envergadura porque  abraçou a direção 

política que estava sendo dada a  revolução e também por ter sido um homem dotado de uma  
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capacidade de trabalho excepcional  e de um entusiasmo contagiante‖, (LAWRENCE, 1957, 

p.85). 

A admirável capacidade de produzir críticas viscerais gabaritou Nikolai Marr a ser o 

único linguísta a ter em mãos um método de estudos linguísticos que não tinha relação com a 

teoria comparativa burguesa ocidental. Isso ocorreu porque antes mesmo da revolução russa 

acontecer , Marr há muito tempo já tinha rompido com a escola ocidental e vinha trabalhando 

na construção e aprimoramento dos seus estudos jaféticos.  Esse rompimento foi de extrema 

importância porque atendeu completamente a vontade do novo sistema socialista de destruir 

as influências da ciência burguesa ocidental de construir uma ciência do proletariado despida 

desta herança teórica , (LAWRENCE, 1957). Outro dado relevante para o destaque do 

Marrismo foi que a : 

 
teoria das misturas linguísticas que culminaria no futuro em uma língua única 

ganhou um forte apoio quando encontrou- se com a teoria de Stalin que 

também previa o advento de uma língua única quando em todo o mundo 

estivesse estabelecido o comunismo internacional‖ , (LAWRENCE, 1957, 

p.92) T.A.
1
. 

 

No momento em que a teoria de jafética cai nas graças do estalinismo, essa teoria 

derroga a si a capacidade de solucionar todos os problemas linguísticos da Rússia pós-

revolucionária.  A jafetologia de Marr,  impressionava por já  ter uma resposta elaborada, para 

todo e qualquer  tópico linguístico problemático levantado.  Marr também soube, no período 

revolucionário, apontar o papel crucial que a sua jafetologia exercia na construção do 

socialismo. 

Junto com os fatos acima, existe outro dado de igual relevância para o sucesso da 

jafetologia.  Marr sempre se preocupou  em divulgar seus trabalhos, participou de inúmeros 

congressos e deu palestras em diversas universidades dentro e fora da Rússia.  Com isso 

conseguiu  aumentar a influência das suas elaborações teóricas de forma muito  eficiente tanto 

que  toda a burocracia montada por Stalin o referendava. Em 1925, o primeiro comissário de 

educação nacional elogiou o seu trabalho com as seguintes palavras: 

 
A ideia de uma academia da cultura material surgiu da mente fértil de um dos 

maiores filólogos de nossa associação, (talvez até mesmo o maior filólogo vivo), 

                                                 
1
T.A. Tradução do autor. Esta tradução pode sofrer modificações em uma tradução profissional. Marr´s theory of 

language mixture culminating in a future single language acquired a powerful support in Stalin´s own theory of 

the development of a single language after the establishment of the worldwide communist state.  
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Nikolai Marr. As perspectivas brilhantes e de longo alcance que foi aberta pelo 

acadêmico Marr, anima cada marxista que conhece a sua teoria, é extremamente 

incrível como esse erudito e poderoso pensador tem assimilado o marxismo, 

(LAWRENCE,1957 p.89)
2
. 

 

Pokrovsky, vice comissário nacional de educação também o elogia em 1928 dizendo: 
 

N. J. Marr é um dos representantes mais impressionantes do marxismo 

espontâneo que felizmente encontramos cada vez mais frequente, não retiro as 

minhas palavras quando afirmei que se Engels estivesse vivo, cada instituição de 

ensino superior comunista estariam agora estudando a teoria marrista(...) a teoria 

de Marr ainda está longe de exercer hegemonia, mas é conhecida e odiada em  

todo lugar. Mas isso é um sintoma excepcionalmente positivo. Por toda a parte 

eles odeiam o marxismo(...),  (LAWRENCE,1957 p.89)T.A
3
.  

A citação acima mostra que as teorias marristas estavam ampliando os seus horizontes 

e estava sendo reconhecida pelas instituições educacionais, o caminho glorioso de suas teorias 

estavam se desencadeando a cada momento. No início da década de 1930 sua carreira se 

transforma em uma procissão triunfal e o seu ápice acontece quando Marr é  considerado o 

maior linguista soviético, recebendo o prêmio Lenin da Academia Comunista por toda a sua 

obra publicada. Em 1933 recebe honrarias ainda maiores do governo soviético quando esse 

outorga-lhe a ordem Lênin. Após a sua morte ainda foi patrono da academia de história da 

cultura material.  

1.2.1  O Marrismo e sua teoria sobre a origem e evolução da linguagem. 

 

Os estudos jaféticos não se restringiram apenas em seu objetivo primário que era 

oferecer um caminho metodológico alternativo para estudar elementos linguísticos comuns e  

                                                 
2
The Idea of an academy of  material culture arose from the fertile of the greatest philologist in our union ( 

perhaps even the greatest living philologist). M. JA. Marr the brilliant comparison and the far reaching 

perspective which academician Marr opens before us with his keys cannot but excite every Marxist who become 

acquainted with them. It is extremely amazing how this pundit [erudit] and powerful thinker has assimilated 

Marxism.  
3
 N. J Marr is one of the most striking representatives of that [spontaneous] marxism which , fortunately, ...one 

encounter more often I once said and I don´t back my words that, if Engels were living among us, every  

communist institutions of higher education would now be studying Marr theory(...) Marr´s theory is still far from 

exercising hegemony but it´s already known everywhere. They hate it everywhere. this an exceptionally fine 

symptom. They have been A língua única mundial seria a línguagem comum falada por todos os povos  e 

surgiria em algum momento do futuro quando o mundo todo estivesse vivendo no regime comunista hating 

marxism everywhere(...) 
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construir arvores genealógicas das línguas do Caucaso: ―Seu desejo de encontrar elementos 

correlatos, estudando cada vez mais o passado das línguas, também o levou a para o problema 

da origem das línguas‖, (LAWRENCE,1957 p. 61). 

Na medida em que a metodologia de Marr cada vez mais se desenvolvia, acreditava-se 

ter encontrado as primeiras formas de comunicação humana inclusive não verbais. Explicar 

como elas evoluíram até se tornarem as diversas línguas e o que seria delas no futuro, também 

fez parte do escopo teórico do marrismo.  

A jafetologia afirmava ter encontrado uma forma de linguagem ainda anterior à 

linguagem verbal. Para a jafetologia essa forma de linguagem anterior teria sido 

automaticamente a primeira linguagem humana e estaria ligado ao primeiro instrumento de 

produção humano: as mãos. Pois ―as mãos deram aos homens a possibilidade de criar e de 

conhecer e foi o seu primeiro instrumento de comunicação‖, (LAWRENCE, 1957, p.99). 

A teoria de Marr para explicar a evolução da linguagem asseverava também que ―uma 

revolução econômica, necessariamente produziria uma revolução linguística. Um sistema de 

comunicação adequado para um sistema econômico não seria adequado para outro e por isso 

necessitaria de transformações‖, (LAWRENCE, 1957, p.76). Dessa forma, os estudos 

jaféticos vão desde o passado mais remoto, descrevendo a primeira forma de comunicação 

humana anterior a linguagem verbal até o futuro mais distante, que previa a unificação de 

todas as línguas em apenas uma língua mundial
4
.  

―Assim como a humanidade se desenvolveu partindo de diferentes formas de 

organizações econômicas sociais primitivas para uma única forma, a língua também se move 

em passos largos de uma multiplicidade primitiva para uma língua mundial única‖, Marr apud 

(LAWRENCE, 1957, p.83).  

O marrismo defendia a tese de que a linguagem humana sofreria um processo 

evolutivo constante. As línguas passaram por um processo evolutivo em que ocorre a 

sobreposição de uma linguagem pela outra. A primeira linguagem humana para o marrismo, a 

linguagem de gestos, foi sobreposta pela linguagem verbal, essa se multiplicou e se 

transformou nas diversas línguas existentes nos dias de hoje. A multiplicidade linguística 

também teria o seu fim para o marrismo, as diversas línguas existentes nos dias de hoje 

                                                 
4
 A língua única mundial seria a linguagem comum falada por todos os povos  e surgiria em algum momento do 

futuro quando o mundo todo estivesse vivendo no regime comunista. 
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sofreriam mais um processo evolutivo e seriam, sem exceção, superadas pelo que o marrismo 

chamou de  língua única mundial, (LAWRENCE, 1957). 

Em linhas gerais a teoria marrista sobre a origem da linguagem humana é direta, foi 

estabelecida com base na ideia de que o homem só adquiriu a linguagem a partir do momento 

em que adquiriu mãos aptas ao trabalho. Como a mão, foi o primeiro instrumento de 

produção, logo o primeiro instrumento para a comunicação humana não poderia ter sido 

outro. ―A primeira linguagem humana não teve um caráter verbal e sim, pela importância do 

uso das mãos, foi uma linguagem gestual‖ Marr apud (LAWRENCE,1957, p.99). 

Com esta afirmação o marrismo se coloca em um período ainda mais distante no 

tempo, anterior ao surgimento de qualquer linguagem verbal e, portanto, anterior à existência 

até mesmo de uma protolíngua. O marrismo assevera que ―durante o período em que a 

linguagem de gestos reinou, inúmeras gerações tiveram a sua necessidade de comunicação 

plenamente atendida por ela‖, (LAWRENCE, 1957, p.64). Isso configurou a linguagem de 

gestos como um instrumento de bastante eficácia,  pois: 

 
as mãos deram ao homem a possibilidade de criar e conhecer, as mãos 

serviram como um instrumento de comunicação; as pessoas falavam com 

suas mãos durante o curso de milhares de anos; as pessoas falavam com suas 

mãos através de uma linguagem (...) gestual ou a mímica(...), 

(LAWRENCE,1957, p.101)
5
. 

 

 Ao afirmar a hipótese de existência de um instrumento de comunicação anterior a 

linguagem-oral, Marr também explica como seria o pensamento neste estágio da evolução 

humana, sem a existência da linguagem oral: ―
 
boa parte da linguagem gestual,  poderia ter 

aparecido de forma automática, sem a necessidade do pensamento, como efeito da atividade 

física da carne e da repetição espontânea do mesmo ato, ajudado pelo desenvolvimento 

tecnológico e  pelo acúmulo de hábitos definidos‖ Marr apud (LAWRENCE,1957, p.101). 

No tocante a evolução da linguagem gestual para a linguagem oral, Marr acreditava 

que, apesar da mesma ter sido extremamente rica, ao ponto de permitir ao homem não 

somente se comunicar com o seu próprio coletivo, mas com outros coletivos, a linguagem 

gestual não era inteiramente satisfatória: ―Ela não conseguia desenvolver todas as ideias e 

conceitos originados das novas formas econômicas e social (o porquê não é explicado por 

                                                 
5
 Hands gave the man the possibility of creating and knowing; hands served as an instrument of communication, 

people spoke with their hands during the course of many tens of thousand years, people spoke with manual 

speech- a kinetic language- a language of gestures e mimic movements.  
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Marr), sem falar que a mesma não poderia ser usada durante o período noturno‖, 

(LAWRENCE, 1957, p. 100, parentes do autor).  

Entretanto, esse ainda não foi o principal motivo pelo qual ela foi gradualmente sendo 

substituída e caindo em desuso, seu motivo ocorreu porque: 

 

(...) as pessoas em seu cotidiano não tinham nenhuma necessidade de 

qualquer linguagem verbal, esta necessidade apareceu somente com a 

formação  embrionária da diferenciação das classes quando em conexão com 

a mágica foi destacado um grupo especial (...) com atividades mágicas 

secretas, como a dança, músicas, canções e jogos (...) e durante o processo de 

jogos danças e etc (...) gritos e fonações articuladas começaram a se separar, 

esses gritos eram os complexos sonoros articulados de futuras palavras-

símbolo carregadas de significações mágicas. (...) (MARR apud 

LAWRANCE, 1957, p.99)
6 

 

 A linguagem oral para Marr não tinha sido designada para a comunicação, uma vez 

que a linguagem gestual ainda cumpria esse papel. Marr acreditava que quando a linguagem 

oral começou a surgir ela existiu em simultaneamente com a forma anterior. ― A existência 

simultânea durou um tempo considerável e a linguagem oral acabou herdando as técnicas e a 

semântica da linguagem de gestos. Essa crença levou Marr a dar uma grande importância para 

as palavras que designavam a mão nas diversas línguas que investigava‖, 

(LAWRENCE,1957, p.99).  

A linguagem oral foi então, como vimos, segundo o paleontologia da linguagem de 

Marr, originada nos rituais mágicos. A partir dessa hipótese, a teoria marrista estabelece que a 

linguagem oral teve o seu inicio através de gritos difusos, restritos em apenas quatro tipos e 

repetidos durante o curso desses rituais mágicos. 

Cada tribo possuía apenas um único complexo sonoro, e através de incontáveis 

repetições desse único complexo sonoro, eles iam ficando cada vez mais claros e bem 

articulados, e também adquiriram sua primeira função semântica, que era a designação de um 

totem e depois a designação da própria tribo. 

Um item bastante significativo, sobre a origem da linguagem gestual na teoria de 

Marr, era que os complexos sonoros, ainda não eram palavras, pelo menos, não no sentido 

                                                 
6
 People in everyday life had no need of any sort of oral speech. The necessity for oral speech arose with the 

formation of the embryos of class differentiation when, in connection with magic, there developed a special 

group with secret magic activities in dances, songs, and games when, during the processes of measured crying 

out , articulated phonations began to separate out. [these were] the articulated complexes of the separated sounds 

of the future-words symbols with magic meaning (…) 
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que temos hoje e eram instrumentos de poder: ―As primeiras palavras eram derivadas de uma 

tradução dos símbolos da linguagem gestual (materializadas pela mão) em sons e símbolos‖, 

(LAWRENCE, 1957, p. 61).  

 Marr acreditava que as primeiras palavras eram instrumentos de poder porque quando 

elas apareceram, já existia uma complexa estrutura social e um coletivo organizado de 

trabalhadores ―mágicos‖. As primeiras palavras eram propriedade exclusiva da classe 

dominante (Shamans), que por sua vez as mantinham em segredo.   

Desta forma, os estudos da paleontologia da linguagem teorizados por Marr afirmava 

que nos primórdios a linguagem oral não era democrática, as massas ficavam sem a 

linguagem oral e eram ―analfabetas‖ para ela, assim como nós temos analfabetos para a 

língua escrita nos dias de hoje. 

O processo de evolução da linguagem gestual para a linguagem oral descrito até aqui, 

completou-se pelo processo de agrupamento de várias tribos distintas, cada uma detentora de 

um único complexo sonoro decorrentes de um único processo glossogônico. Esse processo 

glossogônico único gerou misturas étnicas linguísticas que enriqueceram a linguagem oral: 

―A ideia de mistura étnica linguística é estendida a todas as línguas do mundo, sendo a 

mistura étnica uma das razões de toda diversidade de línguas que temos hoje‖, 

(LAWRENCE, 1957, p. 101). 

Apesar de haver várias críticas sobre as teses de Marr, ao ponto de algumas delas 

alegarem que essa teoria seria fantasiosa, Marr continuava com a sua afirmação de que a 

origem da linguagem oral, foi posterior à linguagem de gestos: ―essa insistência se deu 

porque a manutenção dessa hipótese permitia, devido ao uso das mãos, conectar o nascimento 

da linguagem concomitantemente com o da produção‖, (LAWRENCE, 1957, p.62). 

 Para complementar ainda mais essa tese, Marr afirmava que linguagem só apareceu 

depois que o homem criou a capacidade de utilizar ferramentas e que a linguagem gestual 

adquiriu um sentido único uma vez que passou a ser uma ferramenta de produção, portanto 

Marr acaba afirmando que o nascimento da linguagem tanto gestual como oral não esteve 

ligado ao seu aspecto comunicativo. 

Uma possível explicação para a negação do aspecto comunicativo nos primórdios da 

linguagem oral e depois contraditoriamente, a negação dos aspectos comunicativos da própria 

linguagem de gestos, era devido a sua tentativa de conectar o desenvolvimento da língua com 

o desenvolvimento das ferramentas de produção, como podemos ver nessa passagem: 
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Camaradas, existe um profundo mal entendido quando as pessoas associam a 

origem da linguagem junto com a origem da fala. Não há falácia maior 

quando designa-se na origem da língua a sua função dos dias atuais: a função 

conversacional. A língua é um expediente mágico, uma ferramenta de 

produção dos primeiros estágios da criação coletiva. A linguagem é uma 

ferramenta de produção, a possibilidade de usá-la como meio de 

comunicação é um problema posterior e isso se refere igualmente tanto para 

a linguagem oral quanto para a linguagem linear, (MARR apud 

LAWRENCE,1957, p. 102)
7
. 

 

O marrismo afirma com todas as letras que a linguagem é um instrumento, e nasce 

junto com a produção. Além disso, essa doutrina é uma das teses centrais em sua teoria sobre 

a linguagem porque vai justificar suas afirmações futuras de que uma forma de comunicação 

pode ser simplesmente ―trocada‖ por outra, de forma natural ou não, uma vez que umas das 

características centrais da linguagem é a sua forma como  instrumento divorciado da natureza 

humana. 

Marr situou a sua teoria sobre a origem da linguagem no tempo mais remoto 

imaginável, para, a partir daí, extrair a origem da linguagem pela forma gestual e após oral.  

―Marr também fez o seu oposto, ou seja, previu o próximo processo evolutivo que seria o das 

diversas línguas para a única língua falada no mundo por todos os habitantes‖, 

(LAWRENCE, 1957, p.107). 

Para entendermos melhor como ocorre essa passagem, voltaremos a algumas 

características da linguagem oral. Quando o Marrismo estabelece a hipótese de que as línguas 

embrionárias surgiram nos rituais mágicos: ―deduz-se daí que elas foram evoluindo até se 

tornaram as diversas línguas que temos hoje, entretanto, a teoria marrista estava em débito no 

que diz respeito explicar como essas línguas evoluíram, para esta questão Marr foi buscar 

subsídios  no Marxismo‖, (LAWRENCE , 1957, p.107). 

A teoria Marrista começa a tratar a questão do surgimento das diversas línguas 

nacionais como sendo um longo processo de amalgamação, relacionando-a com o 

desenvolvimento dos aspectos socioeconômicos e com os fenômenos de classe. Começando 

pelos aspectos socioeconômicos, o marrismo afirma que somente após o desenvolvimento 

                                                 
7
 ―Comrades [there is] a most profound misunderstanding when people place the beginning of language in the 

origin of oral speech, but there is no less substantial fallacy when they input to language at its origin the function 

which is now the primary one-the conversational [function]. Language is a magic expedient, a tool of production 

in the first stages of man collective production. Language is a tool of production. The necessity and possibility of 

using a language a mean of communication are a later matter- and this refers equally to manual or linear 

language (...)  
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deste que a língua se desenvolveu e foi enriquecida: ―ligado ao processo econômico está o 

conteúdo dos sentidos e seus elementos passaram de complexos sonoros para palavras, isso 

resultou no aumento de vocábulos que se tornaram cada vez mais precisos na medida em que 

as atividades econômicas também foram se sofisticando‖, (LAWRENCE,1957, p.101). 

Por ter se embasado em aspectos socioeconômicos, Marr desenvolve a sua teoria 

afirmando que a linguagem seria um fenômeno superestrutural assim como o marxismo a 

concebe, ou seja, a doutrina de Marr sobre a linguagem ser um fenômeno da superestrutura 

significava, mais precisamente, que a linguagem era um reflexo direto das formas sociais, 

tanto o seu sistema quanto a sua evolução estão calcadas nas bases econômicas.  

A teoria de Marr, por se embasar em aspectos econômicos para explicar a origem da 

linguagem é naturalmente acompanhada pela negação de qualquer influência de caráter 

imanente para a evolução das línguas embrionárias, como vemos na seguinte alusão:  

 

“assim como é impossível para uma pessoa conduzir uma economia 

particular ( no sentido de um desenvolvimento direto) sem nenhuma conexão 

com outras pessoas, da mesma forma é impossível existir um processo 

individual de criação da língua (sem nenhuma conexão com outras 

línguas)”. Marr Apud (LAWRANCE 1957, p.107 itálico do autor).  

 

Outro motivo central sobre a evolução da linguagem oral para as múltiplas línguas que 

temos hoje é a sua tese de que a língua é um fenômeno de classes. O entendimento do 

marrismo sobre esta questão era de que uma língua nacional não existe, e sim uma língua de 

classes. A língua de uma e mesma classe dos diferentes países revelam uma maior relação 

tipológica entre si do que as línguas de classes diferentes no mesmo país, ou na mesma nação.  

 A ideia de que a linguagem está ligada ao fenômeno de classes é outra clara 

referência ao marxismo. Marr relaciona automaticamente o desenvolvimento das línguas com 

a luta de classes e afirma que a fonte da evolução da língua está ligada as convulsões 

revolucionárias que se motivaram a partir da vida material, e o resultado delas foi um novo 

processo de pensamento e consequentemente uma nova tecnologia para a construção da fala. 

Em linhas gerais o escopo teórico de Marr sobre sua teoria da evolução das línguas, pode ser 

resumido como o seguinte:  

 

(...) tanto a língua como o pensamento são fenômenos superestruturais, 

ambos foram criados pela base econômica da sociedade e a elas devem sua 

evolução e mudanças. Além disso, não há causas imanentes para a evolução 

da língua assim como não há causas individuais, a linguagem e o pensamento 

são ambos fenômenos de classe e são um reflexo do interesse dessas classes. 

As línguas se desenvolveram em uma sequência de estágios correspondentes 
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com o desenvolvimento da economia. Esse desenvolvimento tem sido 

unidirecional. Finalmente, todas as línguas do mundo estão relacionadas e a 

isto se deve a construção social(...) todas essas afirmações podem ser 

reduzidas em uma única doutrina: a língua é uma categoria superestrutural, 

(LAWRENCE,1957,p. 96)T.A
8
. 

 

O marrismo traz junto com a evolução da língua a questão do desenvolvimento do 

pensamento. A concepção que o Marrismo possui de linguagem está atrelada ao fato dela ser 

um instrumento do pensamento, conforme ocorre a evolução do pensamento,  este precisa de 

uma outra tecnologia para representa-lo. 

O pensamento para o Marrismo estaria forjado a frente da língua e em relação de 

superioridade. Essa relação de superioridade culminaria em um deslocamento e substituição 

completamente da língua como o seu instrumento, na medida em que o processo evolutivo 

mantivesse o seu curso futuro: ―A língua do futuro seria o pensamento que estaria crescendo 

em uma tecnologia livre de problemas naturais e nenhuma linguagem suportaria  tal processo, 

principalmente a linguagem oral que é, afinal de contas,  conectada com as normas naturais‖ 

(LAWRENCE, 1957, p.110). 

O Marrismo passou a acreditar também que todo o fenômeno de desenvolvimento 

linguístico, assim como o desenvolvimento do pensamento que aconteceu até o presente, não 

são nada além do que uma propriedade do pensamento de classe, e ―este pensamento, no 

futuro será substituído junto com a classe que o criou, pelo processo dialético materialista do 

proletariado, por uma (outra) tecnologia de percepção do mundo‖, (LAWRENCE, 1957, 

p.110).  

O marrismo também afirmava que o processo evolutivo do pensamento, está 

ocupando um espaço maior sobre a língua e que não só o sistema da fala será substituído na 

nova sociedade sem classes como também será criada uma única língua. Como vimos até aqui 

embasados em Lawrance ( 1957), o arcabouço teórico do marrismo, acabou de selar o destino 

de todas as diversas línguas do mundo.  

                                                 
8
(...) Both language and thought were a superestructural phenomena, that both were created by the economic 

basis of the society, that they owed their owed their evolution to changes in that economic basis. Hence there are 

no immanent causes for evolution in language and there are no individual causes (...) Language and thought are 

both class phenomena and are a reflection of interest of that class. Languages develop in a sequence stages that 

corresponding to the development of the economy. This development has been unidirectional. Finally all 

languages of the world are related, but this is due to similarities of ―social construction‖ (...) All these thesis may 

be reduced by one great doctrine that language is a superestructural category. 
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A evolução do pensamento dialético-materialista, para os estudos jaféticos, culminaria 

na existência de um único processo mental e consequentemente em único instrumento do 

pensamento e uma única língua, ficando assim completo o ciclo evolutivo das línguas. O 

marrismo também fornece alguns detalhes a mais sobre como seria esta língua: 

 

O processo de pensamento dialético materialista não sofre nenhuma 

mudança, assim como não sofrerá nenhum confinamento.  Esse processo 

possui uma inexaustível gama de possibilidades de convulsões em estatura, 

profundidade, espaço e tempo. O processo de pensamento materialista 

dialético não só superou a fala linear, como está preparado para modelar a 

criação de uma nova e única linguagem com  uma beleza superior que se 

fundará com um maior desenvolvimento do intelecto. Onde camaradas ? 

Somente em uma sociedade comunista sem classes. Marr apud 

(LAWRANCE,1957, p.110)
9
 

 

O marrismo não via nenhuma razão pela qual a futura única-língua deveria vir por 

qualquer processo natural, ela também deveria ser criada pelo homem, assim como as 

ferramentas de produção, ademais, essa língua única do futuro seria para o marrismo a única 

língua não natural pan-humanística.  

Marr tinha uma prescrição muito importante para o método de formação dessa língua 

baseada em seu anti-imperialismo: ―nenhuma das línguas burguesas poderiam ser usadas 

como a única referência para a construção dessa língua, assim como  nenhuma experiência 

linguística de nenhuma língua, viva ou morta, deveria ser ignorada‖ (LAWRANCE , 1957, p. 

110).  

A futura língua deveria incluir hábitos linguísticos e interesses não apenas de camadas 

menores superioras, mas também de massas laborantes de todos os países, não excluindo até 

mesmo aqueles países que tem sido marcado pelo destino como regiões nativas e de exílio 

(LAWRANCE,1957). 

As prescrições acima, um tanto quanto impraticáveis, aliadas ao anti-imperialismo de 

Marr mostra o quanto ele conservou o seu nacionalismo romântico mais primitivo e por isso:  

―ele rejeita a possibilidade de criação dessa  língua única mundial com base em uma única 
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língua, uma vez que isso  difundiria os traços de uma única cultura‖  (LAWRANCE , 1957, p. 

110). 

As recomendações para a construção da língua não natural pan-humanística ficaram 

situadas apenas no nível teórico.  Marr não foi muito explícito no que concerne as medidas 

práticas a serem tomadas para realizar a língua única mundial. Ele apenas mencionou que 

línguas artificiais com o Ido e o Esperanto poderiam ser usadas, não como solução para o 

problema, mas sim como exemplo de como a língua única  poderia ser construída. Além 

disso, ―Marr acreditava que uma das evidências de que a  humanidade, já  teria iniciado o 

processo de criação da língua única internacional seria  devido ao fato de todas as línguas do 

mundo possuírem a mesma  forma de grafar os numerais‖ , (LAWRANCE , 1957, p.  111). 

De uma forma geral, podemos resumir que o marrismo concebe a língua/linguagem 

como instrumento do pensamento sendo que a linguagem poderia existir até mesmo anterior a 

este e a língua/linguagem é colocada como uma categoria inferior ao pensamento. O 

marrismo também concebe que o processo evolutivo da linguagem, desde sua forma gestual, 

passando pelas diversas línguas até a língua única, teve o seu processo evolutivo atrelado a 

aspectos econômicos e influenciaram no desenvolvimento do pensamento, e uma vez que o 

pensamento estivesse mais evoluído necessitaria de outra ferramenta para refleti-lo, assim o 

marrismo entende que a língua não é capaz de aglutinar várias representações de mundo, 

vários valores, há sempre valores únicos que ao deixarem de serem únicos passam a saturar a 

língua e exigir que outra apareça  para representar  a sempre únivocidade dos fatos humanos.   

Desta forma, fica claro que na teoria Marrista existe uma vontade de alterar 

radicalmente a língua que está sendo usada no momento corrente das referidas sociedades.  

Além disso, a teoria de Marr também propõe a construção de uma nova língua artificial que 

substituiria todas as língua naturais. A justificativa para essa alteração da língua estaria  

ligada a alteração da base econômica da sociedade; o marrismo também entende que a língua 

                                                                                                                                                         
9
The dialect materialistic thought process suffers no change, but it also suffers no confinement. It has 

inexhaustible possibilities for upheavals in width and depth, space and time; the dialectical-materialistic thought 

process outgrew linear speech[?!], it finds room in oral speech [only] with difficulty, and outgrowing oral 

speech, it is preparing for molding, a creation ( on the basis of the final achievements of manual and oral 

language) of a new and single language wherein a higher beauty will fuse a higher development of the intellect. 

Where? Comrades, only in a communist, classless society. 
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é um instrumento e ligada a superestrutura tem sua origem relacionada a os fenômeno de 

classes. 

1.2.3 A Metodologia da paleontologia da linguagem: os quatro  elementos 

de análise.  

 

 

A teoria de Marr também é conhecida como paleontologia da linguagem. O objetivo 

desse método era o de encontrar os elementos primordiais da língua humana, ou seja, os 

elementos que deram origem a todas as línguas do mundo: ―Diante desta meta: foi 

estabelecido que o objeto privilegiado de sua investigação seria basear-se em elementos 

étnicos‖, (LAWRENCE , 1957, p.  63). O motivo pelo qual levou a metodologia Marrista a 

privilegiar esses elementos era a crença de que eles eram imortais, desta forma, os elementos 

étnicos seriam os que mais chegariam perto das formas primordiais da língua. 

Baseando-se nisto, cada elemento étnico que Marr encontrava na língua investigada,  

se tornaria para ele o elemento primordial pelo qual cada língua tinha sido construída:  ―Esses 

elementos foram reduzidos até se transformaram em quatro elementos básicos e foram 

chamados de quatro elementos de análise e aplicados na paleontologia da fala‖,  

(LAWRENCE , 1957, p.  63). 

Ao aplicar os quatro elementos básicos na paleontologia da fala aborígine, Marr 

acreditava poder extrair palavras prototípicas de uma língua que há muito tempo existiu e 

relacionar esta língua ao léxico jafético. ―Marr também acreditava que a fala aborígine, tinha 

a capacidade de produzir, através de um processo subsequente de diferenciação fonológica-

semântica, todo um grupo de palavras que se relacionam e se misturam‖, (LAWRENCE  

1957, p. 63). 

Ao se apoiar nas formas aborígene da morfologia jafética numericamente restritas, e 

nos complexos sonoros do léxico jafético, Marr: ―acreditava estar alcançando a linha divisória 

entre os sons humanizados da fala social e os indiferenciáveis sons da comunicação natural 

dos animais em bando‖, (LAWRENCE , 1957, p. 84). O esforço de Marr em situar essas 

misturas cada vez mais de volta ao tempo, o levou quase obrigatoriamente a criar a hipótese 

de que houve uma forma de comunicação ainda anterior a linguagem oral, e que a  partir desta 

a linguagem  oral fora desenvolvida. 
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Portanto os primeiros elementos da fala humana foram originados quando já existia 

um sistema de comunicação concorrente e em sincretismo com outras artes durantes rituais 

mágicos que acompanhavam o processo de trabalho da coletividade aborígene, foram esses 

elementos que deram origem aos quatros elementos de análise.  

 Lawrence (1957, p. 61) argumenta que: ―na época em que Marr concebe os quatros 

elementos acreditava-se que eles não tinham nenhum valor semântico‖. Eles eram meros 

gritos polissêmicos ou assemânticos que acompanhava os rituais mágicos, ao que tudo indica 

somente depois e em conexão com os rituais mágicos que esses elementos passaram a possuir 

valores semânticos: ―Esses elementos que a priori não designavam nada, mais tarde se 

tornaram totens e objetos para serem cultuados por distintos grupos sociais e ainda mais tarde, 

com o aparecimento das tribos e o aparecimento dos clãs, esses totens se tornaram 

denominação tribais‖, (LAWRENCE, 1957, p. 84). 

Marr encontrou esses elementos através da análise de nomes de tribos, sua teoria 

validou a procura para outras áreas lexicais que confirmaram os quatro elementos como 

elementos lógicos. Desta forma, seus quatro elementos foram feitos com base nos nomes de  

tribos bem conhecidas que eram as tribos: ―A-) ― sar-mar‖ sal, B-) ―I-ber‖  ber, C-) Ion-ian,    

D-) Etrusk- ro Ш. Cada uma dessas tribos produziram um único elemento que mais tarde 

obtiveram inúmeras variações‖, (LARENCE,1957, p. 62). 

Com base nesses quatro elementos, Marr explica que cada um deles, mais tarde, 

tornaram-se palavras. Entretanto, antes de serem palavras, cada complexo sonoro era tido 

como um Deus totêmico e não uma palavra como a entendemos hoje, usada para a 

comunicação: 

 

(...) A paleontologia das línguas jaféticas irrevogavelmente estabelecia que as 

tribos primitivas tinham somente um de cada complexo sonoro, e mais tarde 

esse mesmo complexo sonoro se tornou  também o nome dado a cada tribo, 

seus quatro elementos básicos eram: 

1-sal, com qualquer inicial lingual 

2-ber, com qualquer labial inicial 

3-yon, com qualquer inicial lingual e labial 

4-r Ш , com qualquer inicial líquida. 

(LAWRANCE, 1957, p. 63)  
 

Após ter reduzido o número dos elementos de base, Marr afirma que eles eram o 

material primitivo que todas as línguas se desenvolveram. Através desse método todas as 

palavras de todas as línguas do mundo poderiam ser analisadas dentro desses quatro 
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elementos ou suas respectivas combinações: ―Os quatro elementos de análise se 

transformaram na metodologia da nova teoria da linguagem‖, MARR pud LAWRENCE 

(1957, p. 63). 

 A partir da descoberta e melhor fundamentação dos quatro elementos, outras 

doutrinas vieram com ela, como por exemplo: ―todas as palavras de todas as línguas, 

consistem em elementos de um único processo criativo glossogônico, que derivam 

inteiramente dos quatro elementos de análise‖,  (LAWRANCE, 1957, p. 63)  

Marr apud Lawrance (1957, p. 63) também assevera que ―não há nenhuma palavra no 

estoque léxico de qualquer língua que contenha qualquer coisa fora desses quatro elementos, 

os quatro elementos são a base formal da análise paleontológica de todas as palavras‖. Com 

base nessa tese os quatro elementos de análise poderiam elucidar cada língua desde a sua 

menor forma, até a sua última particularidade, incluindo conjunções, preposições e suas 

categorias gramaticais. 

Podemos dar um exemplo de como Marr utilizou os quatro elementos de análise da 

jefetologia para fazer uma análise comparativa: 

As perspectivas trazidas a baila pelo descobrimento dos desenvolvimentos 

semânticos pré-históricos, iniciados pela nova teoria, com a ajuda da 

paleontologia da fala, fizeram com que a gramática comparativa por si 

mesma atingisse uma profundidade maior. O método comparativo formal se 

torna mais complexo quando se considera a história da cultura material, por 

exemplo o grego, balan-os- e o latim panis-( o qual pela forma retorna ao seu 

árquetipo Palan) aconteceram de  relacionar-se e ambos são cruzamento de 

dois elementos B- (pal-bal) e C (-an). Marr apud (LAWRANCE, 1957, 

p.57).
10

 

 

   Os quatro elementos de análise foi tido como um instrumento adequado para a 

investigação da composição material da língua, agora o que  Marr precisava era um elemento  

para investigação ideológica da língua, uma semântica. As técnicas que Marr empregou em 

sua teoria semântica foi unificada sob uma rubrica geral chamada semântica jafetológica e 

tinha o objetivo de prover aos quatro elementos de análise uma técnica de investigação 

suplementar, contudo: 

O desenvolvimento histórico de sua semântica é obscuro uma vez que 

nenhum artigo foi escrito para explicá-la, muito de suas associações 

semânticas foram trabalhadas ao longo de suas palestras em seus seminários.  

                                                 
10

 With such perspective [ perspectives for discovering pre-historic semantic developments [L.T] opened up by 

the new theory with the aid of speech paleontology comparative grammar itself attains greater deepth; the formal 

comparative method becomes more complex when one takes account of history os material culture; for example, 

greek balanos ― acorn‖ and latin panis ―bread‖ ( which by their form go back to the archetype palan) turn out to 

be related, and both are crossing of two elements, B( pal- bal) and C (an). 
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Os materiais publicados foram apresentados como um fait accompli, ou seja 

foram utilizados mas não provados, (LAWRENCE, 1957, p. 84). 

 

Na elaboração de sua semântica, Marr tratou primeiramente dos nomes das tribos, 

nomes pessoais, termos toponímicos como províncias montanhas e rios e nome de heróis 

eponímicos. Em conexão com estes, e muitas vezes servindo  para uní-los a um único étimo 

estava o conceito de significação totêmica do nome tribal. 

 Assim como a semântica indo-européia a semântica das línguas jaféticas afirmava 

que as tribos primitivas retiraram seus nomes dos objetos sagrados. Entretanto, a introdução 

da conexão totêmica entre nomes tribais com os nomes de vários componentes do reino 

animal, dos objetos celestiais com sua aparente consequência na mentalidade primitiva, 

figuraram-se como um passo a frente na investigação linguística da época e teve importantes 

consequências na metodologia de Marr. 

Em sua semântica, Marr também aumentou suas demandas sobre a mente primitiva 

em uma proporção direta ao aumento dos itens lexicais que sua teoria tentou dar conta como 

podemos observar:  

Em geral uma única palavra que sempre aparecia de um material ou 

percepção física era a expressão de vários sentidos diferentes que em nosso 

ponto de vista era material e espiritual. Mas(...) naquelas épocas pré-

históricas esses materiais não eram destinguidos. A palavra mão não 

significava somente mão e as séries numéricas, mas também significava 

força, poder, tarefa, graça, misericórdia, riqueza, (...)  Marr apud 

(LAWRANCE, 1957, p.69)
11

 

  

Este estado polissêmico só foi possível porque o homem pré-histórico era incapaz de 

diferenciar os mundos material, social e espiritual, além disso sua diferenciada representação 

na percepção religiosa faziam com que as palavras, céu terra, animal, árvore, estrela, luz, 

reluzir, pensamento, verdade, justiça, fossem designados por um mesmo mundo, cooperando 

assim, na unificação de uma palavra com muitos sentidos em cada época aborígene 

correspondente, (LAWRENCE, 1957).   

 A semântica histórica de Marr, ao contrário da linguística indo-europeia, não 

possuía um caráter lógico baseado em conceitos modernos, ao invés, sua semântica era 

baseada diretamente no processo de pensamento do homem primitivo, respeitando cada 

                                                 
11

In general a single-word-which always arose in a material or physical perception- was the expression of the 

score of different meanings which, from our present point of view, were both material and spiritual. But in those 

pre-historic epochs, they were not distinguished,‗hand‘ gave the notion of , to speak more simply, signified not 

only ‗hand‘ and a series of number (1,2), but also, strength, ‗power‘, ‗right‘, ‗duty‘, mercy, grace , rich mighty. 
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estágio de seu desenvolvimento. Porém : ―a única pessoa que tinha a resposta de como esse 

processo mental e seus reflexos semânticos refletiam na língua era o próprio Marr‖, 

(LAWRENCE, 1957, p. 84). 

1.2.4  As críticas e o declínio do Marrismo . 

 

 Como viemos destacando até aqui, a partir dos estudos de Lawrance (1957) , o 

marrismo principalmente em sua fase mais madura, possuía um papel de destaque nos estudos 

sobre a linguagem na Russa pós revolucionaria . Entretanto junto com o seu papel de 

destaque, apareceram diversas críticas, dentre elas, destacaremos as críticas gerais sobre a sua 

metodologia com base em Lawrance (1957) e logo em seguida a crítica recebida por seu 

antigo apoiador e entusiasta o ditador Joseph Stalin.  

 Começaremos a exposição das críticas a sua teoria por uma questão que ilustra bem 

como funcionava a metodologia de Marr. Essa questão gira em torno da marca de gêneros da 

língua georgiana e pode ser estendida a outras questões pelas quais o marrismo se ocupou. 

  No momento em que Marr estudava da língua georgiana a mesma não possuía a 

marca de gênero, diferente das línguas neolatinas que tem essa marca bastante presente. De 

acordo com a maioria dos seus estudiosos, a língua geórgiana nunca possuiu tal marca. 

Entretanto, essa aparente ausência afirmada pela maioria dos acadêmicos não foi obstáculo 

para Marr, pois este cria uma hipótese que vai na contramão do bom senso  acadêmico: ―Marr 

investiga essa questão e afirma ter encontrado evidências de que o georgiano possuía marca 

de gênero e que essa marca deixou de fazer parte da língua à partir da invasão indo-europeia‖, 

(LAWRENCE, 1957, p. 104). 

  Marr insistiu em manter tal hipótese mesmo após os críticos alertarem que se isso 

fosse verdadeiro e o georgiano realmente tivesse possuído marca de gênero, seria muito 

pouco provável que a invasão indo-europeia seria capaz de destruí-la. O fato que acabamos de 

descrever mostra bem como eram os procedimentos de Marr: ignorar até a mais simples 

relação paradigmática desde que a mesma servisse aos seus propósitos. Além disso, este fato 

ainda mostra que Marr tinha :    

 

1) uma tendência a negligenciar a história individual da língua; (2) tendência 

de fazer fatos individuais virarem subservientes ao objetivo principal, que, 

em Marr, produziram (3) inexatidões metodológicas, mistura de formas 

literárias com formas dialetais extraídas de todo o período da língua (sem 

notificação); (4) e uma tendência de arrumar fato em uma ordem ―lógica‖ 
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que não corresponde com a realidade, e até mesmo criar formas para 

preencher lacunas na ordem lógica apriorística; (5) uma dependência pouco 

usual da semântica. (LAWRANCE  1957, p.7) , T.A.12 

  

A crítica supracitada foi feita com base nos primórdios de sua investigação linguística. 

Mais tarde, e portanto, já gozando de bastante prestígio e de certa hegemonia, Marr encarou 

uma ameaça mais séria. Um grupo de jovens linguistas se reuniram e fundaram uma 

organização chamada frente linguística (jazykfront) e foram responsáveis por diversas críticas 

a teoria linguística de Marr.  

O grupo se auto anunciou a favor da formulação da linguística marxista negando ao 

mesmo tempo que o marrismo poderia ter qualquer pretensão para o marxismo. Nesse 

momento uma calorosa discussão se seguiu tanto na imprensa como nas discussões públicas, 

todavia: ―por causa da inexperiência de seus membros e alguns erros na interpretação da 

doutrina marxista, o grupo de jovens linguistas do (jazykfront) foram derrotados e seus 

membros não tiveram mais nenhuma influência‖, (LARENCE, 1957, p. 92). 

Por outro lado, apesar da derrota, durante o período em que o jazykfront esteve 

atuante, Marr foi forçado a reconhecer pelo menos dois erros de sua abordagem no período 

marxista. O primeiro afirmava que a sua abordagem era mecanicista e formalista e a segunda 

era que sua teoria da natureza de classe da língua não era de cunho marxista.  

Outros críticos como Alpatov (2003) corroboram com o que tinha sido expresso pelo  

(jazykfront) no tocante  a incorporação de elementos marxistas na teoria jafética ter sido dada  

de forma mecânica e automática e principalmente deturpando o marxismo. Isso ocorreu de 

forma mais acentuada após a morte se de Lênin. 

A prova maior desta afirmação dos críticos se baseava na teoria do substrato jafético 

de Marr. Essa teoria, como vimos, já estava elaborada sem nenhuma citação a Marx e sofreu 

algumas adaptações marxistas à mercê. Uma dessas adaptações marxistas feita de qualquer 

maneira foi o fato de Marr : ―ter afirmado que a língua, desde o período primitivo era um 

caráter de classes sendo que na era primitiva, Engels afirmava que não existia diferenciação 

                                                 
12

1) tendency to neglect the history of the individual language;(2) a tendency to make individual facts 

subservient to the main porpuse, which, in Marr, produces (3) methodological inaccurences the mixing of 

literary forms with dialetect taken from every period of the language (without notification) (4) a tendency to 

arrange facts in a ―logical‖order which does not corresponde to reality, and even to creat forms to fill the gaps in 

the ―logical‖ ( and aprioristic order; (5) unsual realiance on semantics. 
.  
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entre classes‖  (ALPATOV, 2003, p.7). Devido a essa e outras críticas, as teorias de Marr 

foram gradativamente perdendo respaldo chegando ao ponto do próprio Stalin passar a 

criticá-lo. 

 Em um panfleto intitulado ―Marxismo e problemas da linguística‖, publicado pelo 

Pravda em 1950, o ditador Stalin respondeu algumas perguntas elaboradas por jovens 

camaradas do partido.  Nessa ocasião, em meio a uma polêmica, esclareceu, dentre outros 

equívocos, as teses centrais do marrismo em sua fase marxista. Alguns desses equívocos são, 

por exemplo, o fato de Marr ter comparado a língua com instrumentos de produção e à 

superestrutura, assim como a necessidade de se destruir a língua russa corrente para que outra 

fosse posta no lugar, mais precisamente  a língua única da sociedade comunista . 

 Sobre a língua ser equiparada a um instrumento de produção, Stalin (1971, p.34) 

classificou tal afirmação como absurda, uma vez que ―a língua nunca poderia ser comparada a 

tal categoria, simplesmente pelo fato de que os instrumentos de produção fabricam bens 

materiais e riquezas, enquanto que a atividade linguística não produz nada, somente 

palavras‖. 

Sendo assim, uma comunidade que possui instrumentos de produção conseguiria 

produzir bens; entretanto:―se essa mesma comunidade possuísse somente a língua, não 

conseguiria fabricar nenhum objeto de valor, pois para isso precisaria de um instrumento de 

produção‖, (STALIN, 1971, p.35) . 

 Os críticos das afirmações de Marr e de sua nova doutrina, em geral, sustentavam 

que sua teoria estava na contramão do marxismo. Em vez de entender a essência do 

pensamento marxista, Marr manteve-se na superficialidade, tentando abordar à revelia as 

teorias marxistas, sem necessariamente fazer um estudo do objeto para ver se tinha 

características compatíveis com aquilo que ele propunha sobre a linguagem. Por agir 

metodologicamente desta forma, cada vez mais Marr foi tachado de marxista mecanicista. 

 No que concerne ao problema da língua e a sua superestrutura, Stalin desmentia que 

a língua fosse uma superestrutura em sua base. Ademais, não via a necessidade do estado 

socialista no processo de destruição da superestrutura capitalista burguesa anterior, destruir a 

língua russa que servia a antiga superestrutura. Ou seja, Stalin negava que uma língua devesse 

ser mudada por outra para servir a uma nova reconfiguração política e econômica, como 

podemos observar na citação a seguir: 
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A velha superestrutura pode e deve ser destruída e substituída por uma nova 

nos próximos anos para que possamos dar um maior escopo para o 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade; mas como uma língua 

já existente poderia ser destruída  e uma nova língua ser construída em seu 

lugar  em pouco tempo sem causar anarquia e a ameaça de desintegração da 

sociedade? Quem se não o próprio Don Quixote poderia propor a si mesmo 

efetuar tal tarefa? (STALIN, 1971, p.8, grifo nosso)
13 

 

 Para provar que a relação entre linguagem e superestrutura se tratava de outro 

―absurdo‖ cunhado pelo marrismo. Stalin (1971, p. 9) afirmava que: ―o vocabulário de uma 

língua não muda da mesma maneira que a superestrutura‖, isto é, abolindo uma velha 

superestrutura e sobrepondo uma nova, confundir a linguagem com a superestrutura é 

cometer um erro sério e abandonar o marxismo‖.  

Embora em uma língua haja uma vasta gama de vocábulos que se tornam obsoletos, 

existe uma enorme gama de novos vocábulos que são também implantados, e daí decorre a 

ideia de que não há necessidade de destruir o estoque básico de palavras, quando, na verdade, 

uma palavra nova substitui a palavra em desuso, mantendo a dinâmica da linguagem.  

Stalin (1971, p. 35) também afirma ser: ―impossível criar um novo estoque de palavras 

em um curto período de tempo, a proposta marrista de destruição das palavras acumuladas 

durante os séculos causaria uma paralisia na língua e uma anarquia na interação entre as 

pessoas‖. 

Além dessa polêmica sobre linguagem e superestrutura, o texto de Stalin ainda faz 

outras referências ao pensamento marrista: 

 
A língua existe na medida em que a mesma é expressa em sons; o ato de 

pensar também ocorre sem ser expresso (...)a  língua já começou a render as 

suas funções para as últimas invenções que estão irreversivelmente 

conquistando os espaços(...) o pensamento está em um nível acima , parte das 

acumulações do passado, e adquire  novas formas, com isso o pensamento irá 

sobrepor e substituir a completamente a língua. A língua do futuro é o 

pensamento livre  que será desenvolvido por uma técnica livre das questões 

naturais. Nenhuma linguagem, até mesmo a língua oral, que também está 

conectada com padrões naturais, estará apta para impedir esta evolução 

MARR, apud (STALIN, 1971, p.36). 
14

 

                                                 
13

The old superstructure can and should be and replaced by a new one in the course of a few years, in order to 

give free scope for the development of the productive forces of society; but how can an existing language be 

destroyed and a new one built in its place in the course of a few years without causing anarchy in social life and 

without creating the threat of the disintegration of society? Who but a Don Quixote could set himself such a 

task? 
14

 Language exists only inasmuch as it expressed in sounds; the action of thinking occurs also without being 

expressed (...) Language (spoken) has already begun to surrender its functions to the latest inventions which are 

unreservefly conquering space, while thinking is on the up grade, departing from its unutilized accumulations in 

the past and its new acquisitons, and is to oust and fully replace language. The language, even the spoken 
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Com a afirmação supracitada Marr ―divorciava o pensamento da linguagem, pois com 

siderava que a comunicação entre as pessoas poderia ser realizada sem a linguagem‖ 

(STALIN, 1971, p. 37). Em outras palavras, a comunicação poderia ocorrer através do  

pensamento per se, que é livre por questões da natureza
15

. Essas e outras afirmações levaram 

a crítica a afirmar que somente um idealista poderia falar sobre o pensamento sem conexão 

com a linguagem e cogitar a possibilidade do pensar sem linguagem. 

Em suma, o texto de Stalin conclui que a linguística marrista promoveu um estrago nos 

estudos da linguagem. Nesse sentido, Stalin faz uma série de restrições ao marrismo, entre 

elas:  

a língua não é uma superestrutura sobre a base material (econômica) da 

sociedade;b) a língua de classe não existe, pois é a língua geral de todo o 

povo (obshenarodnyj jazik) que realmente existe. Além das restrições 

supracitadas, Stalin propôs ainda a abolição de todo o pensamento marrista, 

argumentando que deveria ser feita dentro do quadro de uma discussão 

científica livre, (TCHOUGOUNNIKOV,2003, p.2).   

 

O ditador Stalin com esse escrito sobre a linguística e o marxismo, prega uma 

discussão científica livre, na verdade, ele estava era dando continuidade a sua política 

ditatorial. Nesse estágio dos acontecimentos históricos, a doutrina oficial soviética pregava 

que a luta de classes havia sido encerrada. Só que ao contrário do que o marxismo elabora, a 

luta de classes na URSS foi encerrada por decreto. Stalin decreta que a fase de transição 

socialista já tinha acabado, e ordenou que a sociedade russa se tornasse comunista, isso 

ajudou a derrocada do marrismo uma vez que: 

 

A língua concebida como meio de comunicação fora da distinção de classe, 

reforça a tese da constituição soviética  de 1936. De acordo com esta última, 

as classes exploradoras tinham sido eliminadas: a sociedade, onde não 

existiam se não duas classes, trabalhadores e camponeses, unidos por 

interesses comuns, não tinha mais a necessidade da linguística militante 

engajada tal como a de Marr, fundada sobre a premissa da luta de classes, 

(TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p.24).  

. 

Quando as teses marristas foram elaboradas na década de 1920, nesse período, ainda 

existia espaço para a influência da luta de classes.  Esse espaço existia porque como nos diz o 

                                                                                                                                                         
language, which is all the same connected with the standars of nature, will be able to withstand it (see selected 

works by N.Y.Marr). 
15

 Trata-se de uma afirmação de Stalin sobre Marr intrigante. Uma vez que Marr  tinha conhecimento sobre 

diversas línguas, como ele poderia cogitar a hipótese de se comunicar sem a materialidade da linguagem em uma 

espécie de telepatia? Acreditamos ser essa, possivelmente,  mais uma das acusações stalinistas.  
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marxismo, com o triunfo da revolução e a instauração do socialismo, o período da década de 

1920, corresponderia a um período intermediário entre o capitalismo e o comunismo.  

Dentro desse período intermediário, a teoria marrista, segundo Tchougounnikov 

(2003, p. 24) ―foi útil ao stalinismo‖. Entretanto como o auge do stalinismo ocorreu da década 

de 1930 em diante, e Marr já havia falecido, não haveria como reformular sua teoria de 

acordo com as novas exigências do governo.  

―As novas exigências apontavam para a consolidação do socialismo, o fim da luta de 

classes e o início de uma nova era que começou na revolução de outubro e graças ao 

stalinismo que se consolidou‖, (TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p. 24). 

 Diante da continuidade desse contexto histórico extremamente repressivo: ―a Rússia 

ainda mantve-se na busca pela  língua nacional que coincidisse com a completude e 

aperfeiçoamento do discurso estático do regime comunista e  que estabelecessem os limites 

do que é dizível assim como os limites do pensável‖, (TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p. 24).  

O momento em que Stalin publica a sua crítica ao marrismo: ―era o da busca de uma 

língua que estaria privada de tensões antagonistas uma vez que não existiria mais a 

diferenciação de classes‖ (TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p. 24). A busca do stalinismo era a 

de condensar a língua em estruturas: ―monovalentes perfeitamente orgânicas para que 

houvesse coincidências absolutas entre conteúdo e forma e o dizível ser  tornado efetivamente 

decalque exato do pensável‖, (TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p. 24).   

Diante do exposto, podemos concluir que essa investida do stalinismo na linguagem 

não poderia significar senão:  

 

A conformidade completa do conteúdo de toda consciência individual às 

formas linguísticas pré-existentes e a impossibilidade de pensar qualquer 

coisa não-exprimível nas formas linguísticas fixas ofertadas por esta língua 

purificada. (TCHOUGOUNNIKOV, 2003, p. 24). 

 

 

Isso mostra que ao eliminar o marrismo, o stalinismo,  não se eliminava da busca pela 

unificação da linguagem, que como podemos perceber , deveria existir por decreto 

constitucional. 
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1.3  Orwell , o anti-stalinismo e a narrativa de 1984. 

1.3.1 Orwel e a revolução traída. 
     

George Orwell , pseudônimo de Eric Arthur blair, foi um homem que dedicou toda a 

sua vida na luta anti-stalinista e anti-imperialista e a favor da liberdade. Proveniente de uma 

família da baixa classe média alta
16

, conseguiu frequentar colégios da elite britânica como 

bolsista. O período em que estudou em colégios da elite, não passou sem alguns dessabores 

que levaria por toda a sua vida. Foi nesse período de bolsista que percebeu que as pessoas 

tinham valores diferentes e eram tratadas pelas suas condições econômicas. Orwell sentiu na 

pele o tratamento desigual que a sua condição econômica e de bolsista lhe impunha: 

 

Ele estava lá para ganhar bolsas de estudos e conseguir renome para o 

colégio, e os diretores deixavam isso bem claro.  Os alunos mais pobres 

sofriam toda forma pequenas  humilhações , destinadas a lhes mostrar o seu 

devido lugar, só os alunos ricos ou de origem nobre tinham privilégios 

adicionais e, principalmente, não sofriam castigos físicos, que eram as 

punições inclusive para notas ruins, (BONALUME NETO, 1984, p. 18). 

 

 

Devido a esse período escolar não muito prazeroso, decide não ir para uma das 

universidades britânicas de tradição medieval e segue carreira militar. Durante o serviço 

militar, serve por um longo período na Birmânia. Mais uma vez, esse momento de sua vida 

lhe impôs alguns conflitos.  

Como militar, a serviço do império britânico, presenciou inúmeras injustiças que eram 

praticadas contra o povo birmanês. Exemplos dessas injustiças foram enforcamentos de 

rebeldes, prisões e inúmeras outras formas de perseguições contra o povo que resistia a 

invasão do império britânico e lutava por sua liberdade, como podemos ver nessa carta: 

 

(...) o imperialismo era algo maligno e que o quanto antes eu renunciasse ao 

emprego e saísse dali, tanto melhor. Na teoria - claro e no íntimo - eu era a 

favor dos birmaneses e contra os opressores, os britânicos. Quanto ao 

trabalho, eu detestava mais profundamente do que talvez seja capas de 

expressar. Em um emprego como aquele vê-se de perto o trabalho sujo do 

império. Os infelizes que se comprimiam nas fétidas celas das prisões, os 

rostos pardos e assustados dos condenados a longo prazo, os traseiros 

                                                 
16

 Segundo Bonalume Neto (1984, p.15), Orwell denominava a origem de sua classe social como pertencente à 

―upper lower middle class‖ ,  esse autor traduziu como ―baixa classe média alta‖. 
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marcados com cicatrizes dos homens açoitados com bambu - tudo isso me 

oprimia com uma sensação de culpa insuportável, (HITCHENS, 2010, p. 26). 

 

O período em que esteve servindo na Birmânia mudou profundamente Orwell. Ao ver 

a truculência com que o império agia e que ele também fazia parte daqueles abusos e 

desumanidades, decide dar baixa do exército e deixar o serviço militar. A nova tomada de 

consciência de Orwell, não teve como consequência apenas o seu pedido de deserção do 

exército. As consequências para a sua vida seriam ainda muito mais profundas:  

 
Orwell ―sentia que teria de escapar não apenas do imperialismo britânico, 

mas de toda qualquer forma de domínio do homem sobre o homem. Além 

disso, Orwell sentia que tinha que submergir, descer junto aos oprimidos, ser 

um deles e estar ao seu lado na luta contra os tiranos‖, (BONALUME NETO, 

1984,  p. 34). 

 

 

Orwell realmente cumpriu as suas palavras e decidiu conhecer melhor a vida dos 

oprimidos. A maneira que escolheu para conhecê-la foi viver como um deles, sendo assim, o 

garoto que tinha estudado em colégio da elite inglesa, passa agora a viver com mendigos, 

prostitutas e desempregados. O ex-militar britânico, escolhe esses atores sociais porque 

acredita que eles configuram a classe dos mais vulneráveis, ou seja, essas pessoas passam por 

dificuldades mesmo sem estar ocorrendo crises econômicas.  

Mais precisamente, Orwell concentra a sua submersão no mundo dos oprimidos na 

capital inglesa e francesa. Em Londres vive como mendigo, dormindo em praças e pedindo 

esmolas. Já na França, atua como e trabalhador sem qualificação profissional lavando pratos 

em restaurantes da cidade. O resultado dessa experiência foi reunido e compilado no seu 

livro,― Down and Out in Paris and London‖ traduzido para o português do Brasil como ―Na 

pior em Londres e em Paris‖. 

Quando Orwell mergulha de vez na pobreza, estava decidido a assumir todas as 

consequências. O período mais delicado dessa experiência ocorre quando, trabalhando como 

lavador de pratos em París, adquiriu uma pneumonia. Esse episódio mais uma vez marcou 

Orwell que pode conhecer a realidade dos tratamentos dado aos pobres:  

 

Os pacientes indigentes (como ele) eram tratados mais como espécimes do 

que como seres humanos pelos médicos e, principalmente, pelos estudantes 

de medicina que enxameavam em torno (...) vestido como vagabundo ele 

pôde rapidamente verificar como é verdadeiro o ditado de que o hábito fez o 
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monge. Nenhuma humilhação é deixada de lado; as congregações religiosas 

parecem se julgar no direito de impor a sua fé aos destituídos, a polícia os 

importuna sem motivo, as mulheres fogem com uma repugnância 

indissimulada. E no entanto, algumas horas antes de mudar de roupa era 

alguém ‗ respeitável‘, (BONALUME NETO, 1984, p. 37). 

 

A vontade de Orwell de viver na prática a realidade dos oprimidos, aliado ao seu 

engajamento político, ainda o levaria mais longe. Em 1936, Orwell vai para Barcelona 

participar da guerra civil espanhola. Ao chegar à Espanha, alista-se na milícia por nome de 

Partido Obrero de unificación marxista doravante POUM.  Essa milícia surgiu em 1934 das 

cisões do PCE (partido Comunista Espanhol): 

 
Orwell deu esse passo devido a uma casualidade um tanto quanto feliz: sua 

associação prévia com o Partido Trabalhista Britânico Independente (PTI) 

que criticando a esquerda (...) também adotava uma postura antistalinista(...) 

o alistamento de Orwell em um grupo dissidente permitiu-lhe ver em 

primeira mão a verdadeira história da Catalunha, a história de uma revolução 

traída, (HITCHENS, 2010 p. 72,73).  

 

A divergência irreconciliável dentro do partido comunista espanhol acarretou na saída 

de alguns integrantes que formarem o POUM. Essa divisão aconteceu porque uma ala do PCE 

aderiu às críticas de Trotsky à União Soviética e decidiu romper com o Partido Comunista 

Russo. Dentre as causas da separação desse grupo, foi o fato do PCE aceitar de forma passiva, 

a submissão ao PCR
17

. 

Uma das diretrizes da política de Stalin era a de monopolizar as lutas revolucionárias 

do proletariado internacional. Todos os partidos comunistas do mundo passaram a ser uma 

filial do Partido Comunista Russo, os milicianos do POUM não aceitaram essa condição e 

formaram a sua fileira independente liderada por Andreu Nin.  O partido comunista Espanhol 

seguiu ligado ao Comintern ( comitê internacional). 

Ao se juntar ao POUM, na luta pela emancipação do povo oprimido espanhol, 

automaticamente, Orwell também tomou partido em uma ala anti-estalinista.  Orwell é 

deslocado de Barcelona para Catalunha, nessa cidade lutou ao lado dos anarquistas, trotskistas 

e da esquerda anti-estalinista em geral. Durante o período em que esteve nas trincheiras da 
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Partido comunista Russo, chefiado por Stalin. 
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guerra civil espanhola, não imaginaria que sofreria um golpe vindo daqueles que diziam lutar 

pela emancipação do povo e , em tese,  estava do mesmo lado que o seu.  

Devido a sua ligação estreita com Trotski e críticas ao processo de burocratização 

ocorrida no estado russo e a cizão com o PCE, o POUM e seus militantes sofreram forte 

perseguição advindas dos militares fascistas, franquistas e dos agentes russos stalinistas. Um 

dos dirigentes mais carismáticos da milícia anti-estalinista, André Nin, teve um destino 

trágico e Orwell por pouco não teve o mesmo fim.  

O dirigente do Poum foi preso e barbaramente torturado pelos agentes russos. Como 

se recusou a confessar sua ―heresia‖, negar as suas críticas ao stalinismo e aderir às políticas 

de Moscou, André Nin foi brutalmente assassinado: ― O grande líder catalão, Andres Nin, 

fundador do POUM, foi sequestrado, selvagemente torturado e, recusando-se a ceder 

assassinado. O porta vozes dos comunistas anunciaram então que ele fugira para se juntar 

com os nazistas‖, (HITCHENS, 2010, p. 73). 

No que tange as consequências do engajamento de Orwell ao POUM, essa ação lhe 

rendeu um tiro no pescoço durante a batalha e a perseguição de agentes russos e franquistas, 

deslocados para perseguirem a milícia da qual fazia parte: 

 

(...) Orwell nunca soube disso, mas se ele e a mulher não tivessem fugidos da 

Espanha com a polícia nos calcanhares, poderiam muito bem ter sido postos 

nos bancos dos réus e exibido naquele mesmo julgamento espetáculo. Um 

memorando encontrado nos arquivos da KGB então conhecida como  

(NKDV) com data de 13 de julho de 1937 descrevem Orwell e Eillen O´ 

Shaughnessy (sua esposa)  como trotskistas declarados que operavam com 

credenciais clandestinas(...) não era culpado de ato nenhum(...) o fato de ter 

servido na milícia do POUM era suficiente para mandá-lo para a prisão, 

(HITCHENS, 2010, p. 74,75). 

 

A guerra civil espanhola serviu para que Orwell conhecesse bem como a política e as 

práticas stalinistas eram. De fato, nessa altura de sua vida e dos acontecimentos já as conhecia 

e a elas se opunha. Entretanto, nunca tinha estado tão próximo de sofrer perseguições, 

denunciam falsas e maquinações incriminatórias por parte de moscou, testemunhou com um 

imenso risco a ameaça do totalitarismo. Além disso, ―O alistamento de Orwell em um grupo 

dissidente permitiu-lhe ver em primeira mão a verdadeira história da Catalunha, a história de 

uma revolução traída‖, (HITCHENS, 2010, p. 73). 

Orwell percebeu que, na prática, o stalinismo estava mais preocupado com a formação 

do império russo, do que a libertação dos povos, em especial do povo espanhol. O stalinismo 
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ainda teria um agravante, vestia-se de roupas marxistas libertárias, mas a sua prática era 

extremamente ditatorial e repressiva. Essa contradição fez com que Orwell centralizasse seus 

escritos tanto em artigos como romances para denunciar a política adotada pelo governo russo 

e a figura de Stalin: 

 

Voluntário de primeira hora na Espanha, Orwell parece ter considerado 

axiomático que o fascismo significava e tencionava a guerra e que era 

preciso juntar-se à batalha, a qual deveria ser travada o quanto antes e de 

modo mais decisivo possível. Mas foi enquanto estava ocupado nessa frente 

que ele adquiriu a sua compreensão ao comunismo e iniciou uma década de 

combate com seus partidários. Esta constitui, para a maioria das pessoas hoje 

vivas, seu legado intelectual e moral. Sem entendermos suas razões e 

motivações, esse legado é indiscutivelmente incompleto, (HITCHENS, 2010, 

p. 17,18). 

 

Em seus artigos, Orwell criticava o governo russo principalmente o que chamava de 

desonestidade intelectual da intelligentsia. Orwell entendia por desonestidade, o fato de haver 

uma propensão dos membros do Partido Comunista Russo, em aceitar a disciplina partidária 

em detrimento dos ideais iniciais do socialismo.  

Orwell defendia outra forma socialismo que não fosse a forma totalitária que vinha 

sendo adotada pelos soviéticos, como afirma Bonalume Neto (1984 p.8):  ―Orwell declara que 

cada linha de trabalho sério que escreveu desde de 1936, foi escrita direta ou indiretamente 

contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático‖:   

 
Para Orwell, havia sempre a esperança de que os socialistas pudessem ser a favor 

da liberdade, mesmo se o socialismo em si tivesse tendências burocráticas e 

autoritárias. Foi sua honestidade quanto a esse paradoxo ou contradição que o 

levou a escrever 1984 como uma parábola ou fantasia acautelatória no qual o - 

socing- socialismo Inglês era o termo em novafala para determinar ideologia 

dominante, (HITCHENS, 2010,  p. 88).   

 

Após ter lutado na Espanha, Orwell pode embasar melhor as suas críticas. A 

conclusão que tirou do resultado da luta armada espanhola foi negativa. Percebeu que em 

grande parte, sua derrota se deu por causa do totalitarismo stalinista. Diante desse triste 

quadro promovido pelos soviéticos, defende a tese de que não apenas o levante espanhol 

como a revolução russa foram traídos.  

A tese de que a revolução russa é a revolução traída, foi publicada em livro homônimo 

de autoria de Trotski. Durante esse período específico do final da década de trinta, momento 
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em que o estalinismo mostrava a sua face mais cruel, Orwell torna-se um crítico do 

stalinismo, e qualquer crítico de Moscou era recebia a alcunha de  trotskista.   

Entretanto, não há documentos ou indícios que comprovam a tese de que Orwell era 

trotskista, essa afirmação é infundada, uma vez que ele nunca se declarou membro dessa 

vertente política e  o mais próximo que Orwell chegou de qualquer coisa que se possa chamar 

de trotskismo: ― foi na Espanha, onde ele foi ao  quartel Lênin em Barcelona e se alistou no 

POUM. Orwell não se declarava dessa vertente porque tinha convicção de que,  tanto  Trotski 

quanto Lenin tinham culpa da ascensão do stalinismo‖, (HITCHENS,2010, p. 72). 

Uma das características mais importantes de Orwell foi a de não se preocupar com 

rótulos e sempre manter uma militância independente e coerente. Por isso, em seu 

engajamento político, esteve preocupado com o futuro da sociedade. Essa preocupação foi 

motivada pelo conturbado período histórico em que viveu, com duas guerras mundiais e o 

surgimento de diversos regimes antidemocráticos:  

 

Os grandes temas do século XX foram imperialismo fascismo e stalinismo. 

Seria banal dizer para nós que essas questões tem apenas um interesse 

histórico; elas legaram toda a forma e o tom da nossa era. A maior parte da 

intelectualidade esteve fatalmente comprometida pela aceitação de uma 

dessas estruturas de desumanidade criadas pelo homem. Alguns mais do que 

outros, (HITCHENS, 2010 p. 15).  

 

Diante desses grandes temas do século XX, em especial a época final dos anos trinta,  

Orwell mais maduro em sua percepção política, decide intensificar a sua atuação política com 

armas diferentes. Ao invés de usar metralhadoras prefere usar a pena. 

Com a intensificação de seu trabalho intelectual passou a dedicar exclusivamente na 

denuncia da falta de liberdade promovida pelo fascismo, nazismo e do que chamou de mito 

soviético do proletariado. Ele também concordava que a sociedade deveria enfrentar 

verdadeiras transformações para se tornar mais justa. Todavia, não concordava que essas 

transformações deveriam ser aquelas que o estalinismo ou o nazismo pregavam. Sendo assim, 

posiciona-se contra toda e qualquer forma de opressão e totalitarismo, independente de 

estarem ou não sobre a fachada do socialismo.  A prova dessa coerência de Orwell está em 

um fato ocorrido em 1945, nessa data foi convidado pela duquesa de Troll para discursar em 

seu palanque.  
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A duquesa fazia parte de um movimento europeu chamado liga pela liberdade 

Européia, nessa oportunidade, Orwell discursaria contra a brutalidade do regime comunista da 

Iugoslávia. Orwell envia a seguinte resposta para o convite da duquesa : 

 

Certamente o que é dito em seu palanque é mais verdadeiro do que a 

propaganda mentirosa vista na maior parte da imprensa, porém não posso 

associar-me a um grupo essencialmente conservador que declara defender a 

democracia na Europa, mas não tem nada a dizer sobre o imperialismo 

Britânico. Parece-me que só pode censurar os crimes na Iugoslávia, Polônia 

etc. Quem mostrar igual desempenho pelo fim do império britânico na Índia. 

Pertenço à esquerda e devo atuar dentro dela, por mais que deteste o 

totalitarismo russo e sua influência venenosa em nosso país, (HITCHENS, 

2010, p. 38).  

 

Como podemos perceber, o comprometimento e a coerência de Orwell estavam não 

em aderir a este ou aquele grupo em si de forma oportunista, mas sim em denunciar os temas 

do poder, crueldade,  força e da indisfarçada e sutil relação entre dominado e dominador.  

Para fazermos justiça a obra de Orwell, podemos dizer que ela foi marcada pela luta 

contra toda a forma de opressão, assim ―Orwell foi o escritor que esteve em melhor posição 

para interpretar visceralmente e também intelectualmente os impérios modernistas do 

nazismo e do facismo‖ (HITCHENS, 2010, p. 17). Entretanto, seus escritos contra a 

brutalidade stalinista, devido a existência do mundo bipolar, foram os que mais se 

destacaram. Tanto que: ―sua obra, de forma clandestina, mais tarde viria a ascender as 

fagulhas nas Sibéria do mundo, aquecendo os corações tiritantes poloneses e ucranianos e 

ajudando a derreter os corações do permafrost* do stalinismo‖, (HITCHENS, 2010, p. 17). 

As obras de maior relevância de Orwell no que tange a denúncia política e qualidade 

estética são os romances; 1984  e a revolução dos bichos. Ambos contém claras alusões ao 

stalinismo. Na primeira o líder supremo do estado totalitário presente na obra tem uma 

proposital semelhança com Stalin, e a última é uma sátira a revolução soviética com porcos 

fazendo o papel de Bolcheviques. Além de Stalin, Orwell se baseou em outras figuras da 

revolução: 

Como alegoria a história tem uma fala colossal, as figuras de Lenin e Trotski 

são combinadas em uma única personagem, ou poderia ainda ser mais 

cabível dizer, na verdade, não existe nenhum porco Lenin. Tamanha omissão 

não  pode ter sido acidental, especialmente porque ela reaparece em 1984 

onde há apenas o grande irmão contraposto por Emmanuel Goldstein,      

(HITCHENS, 2010, p. 88).   
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Essas duas obras, com personagens tão sugestivos, deixaram membros do partido 

surpreendidos. Por motivos de forte repressão, esses membros não poderiam ter entrado em 

contato com elas, mesmo assim,  ficaram surpreendidos com a qualidade e a realidade do 

texto de Orwell: 

 

Uns poucos que tiveram contato com 1984 de Orwell; por ser difícil de obter 

e perigoso de possuir (o livro) só é conhecido por certos membros do núcleo 

do partido. Orwell fascina-os pela sua intuição de detalhes que eles próprios 

conhecem bem e por seu uso da sátira swiftiana. Essa forma de escrever é 

proibida pela nova fé, porque a alegoria, por natureza dotada de múltiplos 

significados, violaria as prescrições e as exigências do realismo socialista e 

as exigências do sensor. Mesmo os que conhecem Orwell apenas pelo o que 

ouviram dizer espantam-se que um escritor que nunca viveu na Rússia tenha 

uma percepção tão nítida da vida do país, (HITCHENS, 2010 p. 62).  

 

A crítica de Orwell existente em 1984 denunciava não apenas os expurgos stalinistas, 

como também a baixeza moral que sua época esteve mergulhada. Essa baixeza podia ser 

medida pelo fato de que todo o expurgo stalinista teria sido esquecido momentaneamente, 

durante o período em que o ditador Stalin era considerado aliado. Com a publicação da obra 

em 1948, Orwell também conseguiu o feito de lembrar que o então aliado da Inglaterra é um 

tirano e que ao se aliar a ele o governo do império britânico, com toda a sua pompa, não se 

faz mais nobre. 

Como vimos acima, Orwell foi um escritor político, ―um tipo de panfletista‖ como ele 

próprio se definiu. Conseguiu aliar os ideais estéticos com a crítica política e fez dela uma 

arte. Não foi um homem de esquerda comum, e também não esteve ao lado das formas 

reacionárias e conservadoras de pensar. O fato é que a obra orwelliana foi capaz de deixar 

uma marca original no mundo da literatura política. O termo ―orweliano‖  aludi a tirania, 

medo e conformismo esmagadores, ao mesmo tempo que concebe a fé na resistência humana 

a esses terrores. 

  

1.3.2 A narrativa de 1984 e suas referências ao regime totalitário de Stalin.  
 

Nessa parte, mostraremos o enredo do  romance 1984 de Orwell, e suas referências ao 

governo totalitário de Stalin.  Como o romance 1984 e o período stalinista nele retratado são 

bastante complexos, destacaremos apenas as passagens em que a narrativa faz as seguintes 
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alusões ao sistema totalitário soviético: o culto da personalidade do ditador, a perseguição 

feita a Trotski, o aparato repressivo formado pelos expurgos, confissões forjadas, delação de 

familiares, assassinatos de membros do governo, mudança da superestrutura da sociedade e o 

projeto de construção de uma nova língua que abordaremos com maiores riquezas de detalhes 

no capítulo 3. 

A obra 1984 possui uma narrativa simples, com poucos diálogos, narrado em terceira 

pessoa e possui um destaque especial para estrutura da sociedade que faz pano de fundo ao 

romance. Nessa sociedade descrita pela obra de Orwell,  não há liberdade alguma e impera a 

mais extremada opressão ao pensamento livre. Como decorrência dessa opressão, o líder da 

nação na ficção, assim como Stalin,  promove um estado de forte vigília dos cidadãos aliada a 

uma  forte propaganda pessoal promovendo o culto a sua personalidade: 

 

Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para 

exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um 

metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, com 

espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. 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 gente por toda parte. O GRANDE 

IRMÃO ZELA POR TI, dizia a legenda, (ORWELL, 2004 , p.5). 

 

Aliado ao culto a personalidade, o governo da obra possuía também um forte aparato 

policial repressivo e uma das suas principais ramificações era a polícia do pensamento. Essa 

polícia prendia, julgava e punia com tortura, pena de trabalhos forçados e morte através dos 

expurgos, qualquer pessoa que se discordasse das ideias do partido ou fosse acusado de 

cometer alguma heresia.  

Um dos principais aliados dessa polícia política era a família. Assim como no governo 

stalinista, no governo fictício da obra, todas as pessoas que eram membros do partido e da 

burocracia estatal também eram incentivadas a delatarem os seus familiares que estavam em 

desacordo com a doutrina do governo. Esse comportamento era incentivado desde a infância:   

 

Como não era possível abolir a família (ao contrário, os pais eram incitados a 

gostar dos filhos quase à moda antiga) as crianças eram sistematicamente 

atiradas contra os pais, e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus 

desvios. Dessa forma a família se tornara uma extensão da Polícia do 

Pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou 

dia, por delatores que o conheciam intimamente, (ORWELL, 2004 , p.129). 
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O obra retrata como essas políticas repressivas e propagandísticas encarnavam no 

âmago das  pessoas, no seio familiar e principalmente nos filhos dos membros do partido. Há 

duas cenas na obra que demonstram bem isso. A primeira remete a Winston, personagem 

principal, que estava escrevendo em seu diário frases contra o governo, Winston escrevia 

repetitivamente a seguinte frase: abaixo o grande irmão. Em uma dessas repetições, foi 

interrompido pelo som da campainha do seu apartamento.  

 Escrever críticas ao governo era praticamente um suicídio, uma heresia, Winston 

conseguia escrever tais heresias porque tinha achado um ponto cego onde as câmeras internas 

de vigilância instaladas em seu apartamento não o alcançava. No entanto, ao ouvir a 

campainha, enquanto escrevia suas críticas ao governo entra em pânico, pois pensa que a 

polícia do pensamento já tinha descoberto o crime de opinião que acabara de cometer. Esse 

sentimento de agonia retrata muito bem como as pessoas tinham já encarnado em si a política 

repressiva, pois vemos que a própria consciência do sujeito é a polícia dos seus próprios 

pensamentos. 

Ao abrir a porta para atender a companhia que havia tocado, a personagem se depara 

com a sua vizinha, ou seja, foi apenas um alarme falso não havia polícia alguma. Nessa 

passagem não há nem sinais da polícia do pensamento como Winston por uma fração de 

segundos pensou que estivesse em seu encalço, contudo a cena revela o estado permanente de 

paranoia e pânico em que se vive em uma sociedade totalitária. 

O seguimento da narrativa continua a ser surpreendente, quem tinha soado a sua 

campainha era a sua vizinha do apartamento ao lado que vinha lhe pedir um favor. Ao entrar 

no apartamento da sua vizinha a Sra. Parsons, presenciamos outra cena assaz  intrigante, nesta 

passagem da obra, fica retratado como as crianças estavam sendo influenciadas pelas políticas 

do partido do governo fictício da obra, políticas essas, semelhantes com a do stalinismo: 

- Mãos ao ar! - urrou uma voz selvagem. Um menino bonito, de uns nove 

anos e cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola 

automática de brinquedo, imitado por sua irmãzinha, de sete, e que 

empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis, camisas 

cinzentas e o lenço vermelho que compunham o uniforme dos Espiões. 

Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com mal-estar, tão viciosa era 

a atitude do garoto, que não lhe parecia pilhéria. - És um traidor! - berrou o 

menino. - És um ideocriminoso! És um espião eurasiano. Eu te mato, te 

vaporizo, te mando para as minas de sal! De repente, puseram-se os dois a 

saltar em torno dele, berrando "traidor!" e "ideocriminoso!", a menininha 
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imitando todos os movimentos do irmão(...) Era um tanto arrepiante, como 

um brinquedo de filhotes de tigre, que breve serão devoradores de 

homens(...)Era quase normal que as pessoas de mais de trinta tivessem medo 

aos 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. (ORWELL, 

2004 , p.24, 25, 26) 

 

Esse incentivo e trabalho de ―formação‖ dos membros do partido desde a infância 

surtiria o efeito desejado. A personagem Parsons, pai das crianças descritas acima, foi presa a 

barbaramente torturada através da delação de seus filhos: 

 

- És culpado? - Naturalmente sou! - gritou Parsons, com uma olhadela servil 

à placa de metal. -Não crês que o Partido prenda inocentes? - A cara de rã 

acalmou-se um pouco, chegou a tomar uma expressão sentimonial. - 

Crimidéia é uma coisa horrível, velho - afirmou, sentencioso. - É insidiosa. 

Pode te pegar sem que te dês conta. Sabes como foi que me pegou? No sono. 

Sim, é fato(...) E daí comecei a falar dormindo. Sabes o que me ouviram 

dizendo? Baixou a voz, como alguém que se vê obrigado a pronunciar uma 

obscenidade, por ordem do médico ou do juiz. - Abaixo o Grande Irmão! 

Sim, foi o que eu disse. E disse muitas vezes, ao que parece. (...) Quem te 

denunciou? - perguntou Winston. - Minha filhinha - respondeu Parsons,(...) -

Escutou pelo buraco da fechadura. Ouviu o que eu disse e contou às 

patrulhas no dia seguinte. Sabidinha aquela guria de sete anos, hein? Não me 

queixo dela. Com efeito, tenho orgulho dela. Mostra, afinal, que lhe ensinei o 

que devia, (ORWELL, 2004, p .223). 

 

Diante desse cenário de extrema falta de liberdade e constante vigilância, que o 

romance entre Julia e Winston (personagens principais) se desenvolve. Ambos eram membros 

do partido externo, Winston trabalhava para o partido no ministério da verdade destruindo 

documentos e falsificando as notícias do presente o do passado.  

Wilston já era casado com Katherine, mas não vivia com ela e na narrativa há poucas 

menções sobre a sua primeira mulher. Júlia era bem mais nova que Winston e trabalhava no 

ministério do amor, mais precisamente na liga juvenil anti-sexo. Era responsável por fazer 

propaganda incentivando a castidade e a abstinência sexual.                                                   

Os membros do partido só poderiam ter relações sexuais para perpetuarem a espécie. 

Não era permitido o divórcio e nenhuma relação que não fosse autorizada pelo partido. 

Agindo dessa forma, com bastante repressão as questões sentimentais, o governo acreditava 
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que direcionaria os sentimentos de amor e fidelidade dos cidadãos apenas na figura do líder 

máximo da nação o grande irmão. 

Mesmo correndo sérios riscos, Júlia e Winston decidem se relacionarem. Winston já 

se sentira atraído por Júlia desde o momento em que tinha a visto nos dois minutos de ódio. 

Os dois minutos de ódio era uma espécie de histeria coletiva. Os membros do partido interno 

e externo eram colocados em uma espécie de sala de teatro, fotos de supostos traidores do 

grande irmão eram projetadas na parede.  

No momento em que eram projetadas as imagens, os membros do partido gritavam e 

xingavam as pessoas da foto. O momento de ápice dos dois minutos de ódio era quando a foto 

de Emmanuel Goldstein aparecia na teletela. A personagem Goldstein tem semelhanças ao 

líder da revolução bolchevique Leon Trotski, a primeira é o nome, o nome verdadeiro de 

Trotski era Liev Bronstein, assim como Goldstein, Trotski também era judeu e foi banido do 

governo revolucionário acusado de traição: 

Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o Inimigo do Povo, surgira 

na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público (...).Era um rosto judaico, 

magro, com um grande halo de cabelo branco esgrouviado e um pequeno 

cavanhaque - um rosto arguto e no entanto, de certo modo, intrinsecamente 

desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino no qual se 

equilibravam os óculos (...) Goldstein era o renegado e traidor que um dia, 

muitos anos atrás (exatamente quantos ninguém se lembrava) fora uma das 

figuras de proa do Partido, quase no mesmo plano que o próprio Grande 

Irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra revolucionárias, sendo 

por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo 

misteriosamente. O programa dos Dois Minutos de Ódio variava de dia a dia, 

sem que porém Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. 

Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do Partido. Todos os 

subseqüentes crimes contra o Partido, todas as traições, atos de sabotagem, 

heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Em alguma 

parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações: talvez no 

além-mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros; talvez até mesmo - de 

vez em quando corria o boato - em algum esconderijo na própria Oceania, 

(ORWELL, 2004 , p.17). 

 

Após esse flerte inicial entre Júlia e Winston nos dois minutos de ódio, Júlia decide 

externar o seu amor para Winston. Entretanto, não tinha como faze-lo porque por todos os 

lados do prédio no qual trabalhavam existiam microfones e teletelas que vigiavam a todo 

instante.  

Além desse problema, a carga horária de trabalho dos dois era extremamente elevada. 

A semana de trabalho de Winston era de sessenta horas, e a de Júlia ainda mais longa. Júlia 
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raramente tinha uma noite inteiramente livre. Mesmo assim, ela conseguiria achar uma 

maneira de externar o seu sentimento.  

Julia tem a ideia de tropeçar na frente de Winston e no momento em que ele vai ajuda-

la a levantar passa discretamente, sem que as teletelas percebam, um bilhete com a frase: eu te 

amo, e um endereço para se encontrarem. A partir dai os dois começam um romance secreto 

que vai acabar somente meses após quando os dois são descobertos e denunciados, por 

intermédio de outra personagem, membro do partido interno O'Brien: 

 

O'Brien ocupava um posto de grande importância para o partido(...) era um 

homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, 

brutal. Apesar da sua aparência temível tinha maneiras até distintas. Seu 

tique de re-arranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e - de 

certo modo indefinível - parecia civilizado, (ORWELL, 2004 , p 13). 

 

Winston conheceu o seu algoz O'Brien, na esperança que ele era membro de alguma 

organização anti-governo. Como Winston não concordava com as políticas do grande irmão, 

travou uma batalha consigo mesmo na tentativa de encontrar uma célula que fosse resistente 

as políticas do ditador e que pudesse insurgir contra ele.  

Essa célula no romance era chamada de fraternidade, entretanto não se sabia se a 

fraternidade existia ou se era um boato. O fato foi que Winston procurou O´Brian, na 

esperança de que ele fosse membro da fraternidade e assim pudesse se engajar na luta contra 

o governo totalitário do grande irmão: 

(...)Tudo que faziam era manter viva, dentro dele, a fé, ou a esperança, de 

que houvesse outros inimigos do Partido. Afinal de contas, talvez fossem 

verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas - quem sabe 

existisse mesmo a Fraternidade! Era impossível, não obstante as infindas 

prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a Fraternidade não 

passava de invencionice, (ORWELL, 2004 , p.19). 

 

Após travar conhecimento com O´Brian conta ele toda a sua heresia, O´Brian entrega 

a ele um livro de autoria de Emmanuel Goldstein. Winston lia sempre o livro nos encontros 

com Júlia, os dois se encontravam secretamente em quarto em cima de uma pequena loja de 

antiguidades. Júlia não era muito engajada nas questões políticas do partido, se rebelava 

contra o governo do grande irmão por questões ligadas a liberdade sexual.  
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Durante o período que se encontravam no esconderijo pensavam que não estavam 

sendo observados, entretanto, atrás de um quadro em cima da cama em que se deitavam 

existia uma teletela que tudo ouvia e apenas esperava o momento certo para prendê-los: 

 

Vós sois os mortos - ecoou uma voz de ferro, por trás deles. Separaram-se 

num pulo. As entranhas de Winston pareciam ter gelado. Podia ver todo o 

branco dos olhos de Júlia. cuja face adquirira um tom amarelo leitoso (...) - 

Sois os mortos - repetiu a voz de ferro. Um dos homens desferira um murro 

no plexo de Júlia, fazendo-a dobrar-se em dois como um canivete(...) Em 

meio ao seu terror, tinha a impressão de poder sentir a dor no seu próprio 

corpo, a dor fatal que no entanto era menos ansiosa que a luta de Júlia para 

recobrar o fôlego. Ele sabia como era: a dor terrível, agoniante, presente o 

tempo todo mas que não podia ainda ser sofrida porque, antes de tudo, era 

necessário respirar. Então dois homens a suspenderam pelos ombros e 

joelhos e a levaram para fora do quarto, como um saco. Winston viu-a de 

relance, cabeça para baixo, amarela e contorcida, olhos fechados, e ainda 

com uma mancha de ruge em cada face; foi a última vez que viu Júlia, 

(ORWELL, 2004 , p. 204). 

 

Com a prisão, Winston e Julia foram acusados do mesmo crime essencial, o crime que 

em si continha todos os outros, foram acusados de Crimidéia. Esse modalidade de crime 

incluía toda e qualquer heresia cometida contra o as doutrinas do governo. Geralmente as 

pessoas acusadas de crimideia eram retiradas de casa durante a noite e depois desaparecia e 

todo o seu histórico era apagado, ou seja a pessoa passava a nunca mais existir. O caso de 

Wilston e Júlia foi punido com uma tortura bárbara e cruel. Os dois  quando ainda estavam 

soltos tentaram traçar a seguinte estratégia para derrotar o torturador: 

Todo mundo sempre confessa. Não podes evitar. Eles torturam a gente.- Não, 

não é confessar. Confissão não é traição. O que digas ou faças não importa. 

O que importa são os sentimentos. Se conseguirem me obrigar a deixar de te 

amar... isso seria traição. Ela raciocinou. - 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. - Não - ele concordou, 

um pouco mais esperançoso. - É verdade. 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, 2004 , p .161). 

 

Entretanto, o plano de Júlia e Winston não funcionou. Ambos sofreram meses de 

tortura e tal brutalidade só parou depois que eles foram submetidos à tortura que mais tinham 

medo. Winston foi conduzido à sala 101, em sua cabeça foi presa uma gaiola com duas 

ratazanas. Winstou aguentara ―bem‖ as outras fazes da tortura, como socos pontapés e uma 

espécie de cama que esticava os ossos, mas a tortura com ratos não suportou.  
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Pediu para que tal procedimento fosse feito a Júlia, sendo assim, foi finalmente 

derrotado pelos torturadores por completo e ―traiu‖ a sua amada. Júlia também repetiu o 

mesmo ato de Winston. Ambos juraram que não amavam mais um ao outro, o único amor que 

sentiam seria pelo grande irmão. 

 Varias outras  personagens na narrativa, que eram membros do partido, assim como 

ocorreu no governo stalinista,  também sofreram terríveis perseguições. Como, por exemplo, 

a personagem Syme. Essa personagem era um filólogo e trabalhava na equipe que estava 

produzindo a novilíngua.  

Assim como no governo stalinista, no governo do grande irmão também existia um 

projeto de construção de uma nova língua.  A personagem Syme aparece na trama como um 

dos responsáveis por construir a nova língua. Syme era uma personagem culta, possuía uma 

boa oratória, era muito bem articulado e sabia muito bem quais seriam os objetivos de se criar 

a novilíngua; ou seja sabia muito bem que a mesma seria uma ferramenta do pensamento pelo 

partido. Syme, devido aos seus conhecimentos avançados em novilíngua também era crítico 

dos textos produzidos nessa língua por Winston: 

Syme imediatamente percebeu nele uma certa falta de entusiasmo.- Não 

aprecias realmente a Novilíngua, Winston - disse, quase com tristeza. -

Mesmo quando escreves em Novilíngua, pensas na antiga. Tenho lido artigos 

teus no Times. São bons, mas são traduções. No teu coração, havias de 

preferir a Anticlíngua, com toda a sua imprecisão e suas inúteis gradações de 

sentido (...)Não vês que todo o objetivo da Novilíngua é estreitar a gama do 

pensamento? No fim, tornaremos a crimidéia literalmente impossível, porque 

não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão 

expressos exatamente por uma palavra, de sentido rigidamente definido, e 

cada significado subsidiário eliminado, esquecido. Já, na Décima Primeira 

Edição, não estamos longe disso. Mas o processo continuará muito tempo 

depois de estarmos mortos(...) A Revolução se completará quando a língua 

for perfeita. Novilíngua é Ingsoc e Ingsoc é Novilíngua, - agregou com uma 

espécie de satisfação mística. - Nunca te ocorreu, Winston, que por volta do 

ano de 2050, o mais tardar, não viverá um único ser humano capaz de 

compreender esta nossa palestra? (...) Qualquer dia, refletiu Winston, com 

convicção profunda e repentina, Syme será vaporizado. É inteligente demais. 

Vê demasiado claro e fala sem subterfúgios. O Partido não gosta de gente 

assim. Um dia ele desaparecerá. Está na cara, (ORWELL, 2004 , p. 54,55). 
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As previsões de Winston se confirmaram, uma pessoa com o perfil de Syme
18

 não era 

desejada. Syme precisava ser mais do que assassinado, precisava ser vaporizado para que 

ocorresse uma espécie de ―queima de arquivo‖: 

Syme desaparecera. Um dia, faltou ao trabalho: alguns levianos comentaram 

sua ausência. No dia seguinte ninguém mais falou dele. No terceiro dia, 

Winston foi ao vestíbulo do Departamento de Registro, examinar o indicador 

geral. Um dos avisos era uma lista impressa de membros do comitê de 

Xadrez, do qual Syme fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto 

que antes - nada fora riscado - mas faltava um nome. Bastava. Syme deixara 

de existir: nunca existira. (ORWELL, 2004 , p.143) 

 

A repressão do governo do grande irmão também atingiu os próprios pais de Winston, 

de acordo com Orwell (2004, p.31): ―a personagem principal deveria ter uns dez ou onze anos 

quando seus pais  desapareceram. Os dois deviam, evidentemente, ter sido tragados num dos 

grandes expurgos de 1950-60‖. Todas as pessoas que sofreram nos expurgos eram chamadas 

de " impessoas", que indicavam que elas nunca existiram. Nessa passagem temos mais uma 

alusão ao governo stalinista no tocante aos expurgos.                                                                

Não se devia imaginar o total desaparecimento, automaticamente, quando as pessoas 

eram detidas. Segundo (Orwell 2004, p.47) ―os perseguidos, às vezes eram postos em 

liberdade e assim continuavam um ano ou dois, antes de serem executados‖. Muito raramente, 

pessoas que se acreditavam mortas havia muito tempo, reapareciam como fantasmas num 

julgamento público, implicavam centenas de outras com seu testemunho e tornavam a 

desaparecer, então para sempre.                                                                                                   

Além dos expurgos, a narrativa também traz alusões ao regime que existia antes da 

revolução, o período capitalista. Os capitalistas, descritos como usuários de estranhos chapéus 

cilíndricos e andavam por Londres em grandes e brilhantes automóveis ou carruagens com 

janelas de vidro, viviam com o luxo conseguido através da exploração do povo: 

Um ancião arcado mas ativo, com bigode branco eriçado como um camarão, 

empurrou a porta e entrou. Contemplando-o, Winston de repente imaginou 

que o velho, que devia ter no mínimo oitenta anos, já devia ser maduro ao 

tempo da Revolução. Ele e uns poucos outros eram os últimos elos vivos 

com o desaparecido mundo capitalista. No Partido não havia muita gente que 

tivesse idéia formada antes da Revolução. A geração mais antiga tinha sido, 

na sua maioria, liquidada nos grandes expurgos das décadas de 1950 a 70, e 

                                                 
18

 Guardada as devidas proporções, o fim da personagem Syme é bastante parecido com o fim do membro do 

partido Kirov. Ambos são assassinados e ―vaporizados‖ por serem bastante articulados e por isso oferecerem 

riscos ao domínio do grande irmão. 
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as sobras, aterrorizadas, se haviam refugiado na mais completa submissão 

intelectual, (ORWELL, 2004 , p. 101). 

 

Essa passagem mostra claramente que o governo do grande irmão tinha alterado 

radicalmente as formas de relações de produção da sociedade do romance, ou seja, a 

infraestrutura da sociedade. Dessa forma, ao alterar a infraestrutura a superestrutura também 

seria modificada, tanto que há, além dessa passagem, outros momentos na narrativa que 

Winston procura saber de pessoas mais velhas se a vida pautada na superestrutura capitalista 

anterior seria melhor do que a atual.  

Mas a única resposta que obteve era que a vida era pior e só se tornou melhor devido a 

revolução que foi liderada pelo Grande Irmão.  Esse processo que descrevemos acima, além 

de mostrar a mudança da infra e superestrutura da sociedade também é parte de um processo 

sistemático de alteração contínua do passado que: 

aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações 

periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, 

fotografias - a toda espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o 

menor significado político ou ideológico, (ORWELL, 2004 , p. 41). 

 

Com esse processo de apagamento da pluralidade do pensar, apenas uma filosofia 

passou a existir e esta automaticamente era a ideologia oficial que dominava o governo do 

grande irmão, essa filosofia era chamada de Ingsoc. O cidadão do partido não poderia saber 

coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras  filosofias existentes,  porém aprendia a 

repudiá-las e entende-las como falsas.  

Assim como Stalin, o grande irmão vigiou de perto a ciência uma vez que ambas as 

doutrinas achavam um grande risco manter a ciência ativa e passaram a interferir nela 

levando-a quase extinção: 

Atualmente(...) a ciência quase cessou de existir, no sentido antigo. Em 

Novilíngua não existe palavra para "ciência". O método empírico de 

raciocínio, no qual se basearam todos os desenvolvimentos científicos 

passados, se opõe aos princípios fundamentais do Ingsoc. E mesmo o 

progresso tecnológico só se verifica quando os seus produtos podem ser, de 

alguma forma, utilizados para limitar a liberdade humana. (ORWELL, 2004 , 

p.186) 

 

Nesse breve resumo da narrativa pudemos expor os diversos pontos em comum entre 

o governo stalinista descrito na primeira parte desse capítulo e o governo do grande irmão 
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brevemente exposto acima. Esses pontos de encontro são: a repressão, falta de liberdade, 

assassinatos, expurgo, ―sumiços‖ de membros do governo, a mudança na infra e 

superestrutura da sociedade e a perseguição daqueles que se opuseram ao domínio do chefe 

da nação. 

Também mostramos que na narrativa, assim como no governo stalinista, existia uma 

equipe que visava construção de uma nova língua. Na narrativa esse projeto é trazido à baila 

pela personagem Syme. No governo estalinista, como descrito na segunda parte desse 

capítulo, essa política de alteração da língua foi articulado por Nikolai Marr.                          

Após essa breve explicação e demonstração dos pontos em comum entre os 

acontecimentos históricos do governo stalinista, a militância anti-estalinista de Orwell e a 

narrativa de 1984, concentraremos no próximo capítulo as relações existente entre as 

concepções de linguagem de Stalin, exposta no ítem dois deste capítulo,  com a política de 

linguagem existente na narrativa configurada na novilíngua.  

 Mostraremos, também, guardadas as devidas proporções como a novilíngua pode ser 

entendida como a materialização do projeto da língua única mundial preconizada por Marr. 

No entanto, antes mostraremos como as questões de linguagem que perpassam tanto a obra 

1984 e a política de linguagem oficial da Rússia das décadas de 1920/1930 foram discutidas 

por Bakhtin e o Círculo que produziram suas teorias sobre a linguagem exatamente no 

período stalinista descrito no romance.  

CAPÍTULO 2      

2.1 O círculo de Bakhtin, linguagem diálogo e a axiologia. 

 

A história da humanidade está repleta de exemplos de governos totalitários que se 

instauraram no poder para garantir hegemonia de uma classe sobre as demais ou para que 

uma nova classe dominante insurgente tomasse o poder. Nesse processo, a língua e a 

linguagem sofrem interferência direta advindas das novas configurações de poder e 

organização da sociedade.  

Na revolução Russa, em especial no seu período stalinista, isso não foi diferente. 

Como vimos no capítulo 1, o grupo de pesquisas ligado ao governo que ficou responsável 
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pelas questões ligadas ao marxismo e a linguagem propôs a supressão da língua existente por 

outra ―tecnologia da fala‖. A justificativa dessa alteração foi feita sob o argumento de que a 

língua russa estava repleta de valores advindos da classe dominante anterior a revolução.  

A nova sociedade, erigida pela revolução proletária, não poderia ser construída com 

base em valores materializados pela língua que servia a sociedade ―contrarrevolucionária‖, 

Logo outra língua deveria ser construída. Na ficção orwelliana percebemos um processo 

bastante parecido acontecer com a construção do que ficou conhecido na narrativa de 1984 

como novilíngua. A novilíngua seria uma nova língua ―higienizada‖ cujos sentidos das 

palavras só poderiam existir se estivesse de acordo com os valores da nova ordem social 

vigente.  

Dessa forma, percebemos que existe um desejo comum de centralização da linguagem 

através do método de destruição da materialidade linguística,  tanto no projeto linguístico da 

Rússia pós-revolucionária quanto na literatura de Orwell.  

Para discutir a questão central sobre a centralizão da linguagem e do embate dialógico 

que se instaura nela, levamos nossa discussão para o campo da axiológia. Assim, 

explicaremos a centralização da linguagem e o desejo de alterar a língua, a partir da 

concepção de que é pela língua que os valores humanos socialmente constituídos se 

materializam, circulam, se encontram e entram em disputa.   

Para buscarmos um aporte teórico que explique como os valores surgem e circulam na 

e pela linguagem e como eles estabelecem relações entre si, nos embasamos no construto 

teórico de Bakhtin e o Círculo que, dentre outras categorias, também se ocuparam com 

questões relativas à linguagem e axiologia. 

Nossa reflexão sobre linguagem e axiologia convoca os seguintes conceitos: 

ideologia, signo ideológico, infraestrutura e superestrutura, forças centrípetas e forças 

centrífugas da linguagem. Para melhor estruturarmos a discussão em pauta, dividimos a nossa 

fundamentação teórica em duas partes. A primeira parte: em busca de uma teoria axiológica 

não idealista, tem o objetivo de discutir, de forma breve, o conceito de axiologia em Bakhtin 

e o Círculo,  pontuando a sua discordância em torno desse conceito advindo das filosofias 

idealistas e a sua ligação assaz inovadora com o marxismo.   
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Na segunda parte, a disputa axiológica na linguagem, partimos das questões que giram 

em torno da infraestrutura e superestrutura criadoras dos valores e discutimos também como 

esses valores se relacionam entre si, através da metáfora do dialogismo criada por Bakhtin. E 

por último discutimos como os valores, unidos na língua, criam duas forças chamadas por 

Bakhtin de forças centrípetas e forças centrífugas.  

Nossa discussão sobre as questões abordadas acima foi feita com base em, Bakhtin 

(1993,1994, 2003, 2010a, 2010b),  (Bakhtin/Voloshinov (2009), Bakhtin/Medvedev (1986), 

Marx (1985, 1996,2007, 2010), Faraco(2009b) e Neto/Braz(2009). 

 

2.1.1 Bakhtin e as primeiras teorizações sobre os quadros axiológicos. 

 

Os estudos de Bakhtin e o Círculo são conhecidos por sua originalidade no trato das 

questões de linguagem. A originalidade desse pensamento contou com a contribuição de 

discussões filosóficas advindas de diversas escolas filosóficas, dentre elas o marxismo e o 

neokantismo. Restringimo-nos nesse estudo em apenas esboçar algumas questões da crítica de 

Bakhtin e o Círculo a essas duas escolas e, de forma sucinta, mostrar algumas de suas 

contribuições frente à construção de uma filosofia da linguagem de base marxista
19

. 

A primeira discussão filosófica de Bakhtin foi resultado do seu diálogo com o 

neokantismo e aconteceu entre os anos de 1919 /1924, esse primeiro esforço teórico é 

considerado bastante original. Logo nesse primeiro trabalho de Bakhtin é possível encontrar 

as bases de sua teoria axiológica, assim a questão dos quadros axiológicos e a constituição 

dos valores que permeiam o humano são desde o início alvo das preocupações desse 

pensador.  

Contudo, por mais que Bakhtin tenha dado uma contribuição original com as suas 

reflexões por elas terem criticado o idealismo alemão como o materialismo histórico fez, não 

podemos afirmar que Bakhtin: ―vinculava o seu pensamento em uma arquitetônica que 

pudesse ser classificada como marxista‖ (FARACO, 2009, p.27). Porém, outros membros do 

Círculo como Voloshinov e Medvedev se inscreveram de forma velada no debate acerca das 

questões relativas ao materialismo sócio-histórico dialético. 
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O período da história russa iniciado com o advento da revolução de 1917 foi bastante 

frutífero para os estudos marxistas em geral e em especial os da linguagem, pois o marxismo 

passou a ser a forma de pensamento oficialmente instituída pelo governo revolucionário.  A 

conjuntura política pós-revolucionária na Rússia: ― levava os intelectuais a se envolverem na 

construção de formulações teóricas de inspiração marxista que pudessem se contrapor aos 

quadros teóricos tradicionais especialmente os vigentes nas humanidades e na ciências 

sociais‖ (FARACO, 2009, p.27). 

 Os pais criadores do marxismo Marx/ Engels, pouco ou nada disseram sobre a 

linguagem das ideologias deixando esse ramo de estudos com um grande potencial de 

desenvolvimento, portanto a questão sobre a linguagem das ideologias carecia: ―de um estudo 

detalhado de suas características distintivas‖ (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1984, p. 3).   

 O cenário marxista da era pós-revolucionária russa constitui-se em uma área 

bastante promissora para os estudos marxistas, em especial a área da filosofia da linguagem. 

Com isso, podemos afirmar que o diálogo com o neokantismo do jovem Bakhtin, somada à 

influência marxista e linguística de outros membros do Círculo como Voloshinov e 

Medvedev (e da própria sociedade revolucionária russa), configuraram–se em uma formula 

original em que tanto a axiologia, o marxismo e os estudos da linguagem foram beneficiados. 

As primeiras incursões teóricas de Bakhtin tinham como um dos objetivos centrais 

estabelecer as diretrizes gerais de uma teoria que procurava explicar a arquitetônica do real e 

do concreto do mundo axiológico. A questão da axiologia permeia toda a teoria bakhtiniana 

tanto que Bakhtin ―dirá que viver é assumir uma posição avaliativa a cada momento; é 

posicionar-se com relação a valores‖ , BAKHTIN apud FARACO (2009, p.22).  

Bakhtin (2010a) atenta para essa temática, porque percebe que o pensamento 

racionalista de sua época, apesar de possuir um alto grau de sofisticação, contribuiu apenas 

para o entendimento do universal e pouco dizia sobre o singular, evento único e a unicidade 

do ser, dessa forma, ― o evento único e irrepetível será sempre uma referência central nas suas 

elaborações filosóficas‖ ,(FARACO, 2009 , p.19). 

 O pensamento de base racionalista trazia uma forma de compreensão do complexo 

mundo dos quadros axiológicos, como se estes fossem regidos apenas por valores gerais e 

                                                                                                                                                         
19

 Para uma lista mais completa dos estudiosos com que Bakhtin dialogou consultar  (SOBRAL, 2008) 
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objetificados, ou seja, como categorias idealizadas, universais e imutáveis. Marx em suas 

incursões filosóficas já criticava o idealismo alemão, e o materialismo histórico é citado pelo 

jovem Bakhtin justamente por também promover a quebra desse paradigma:  

 

Daí precisamente, a profunda insatisfação em relação à filosofia 

contemporânea por parte daqueles que pensam de modo participante; 

insatisfação que levam alguns destes a se orientar por concepções como o 

materialismo histórico que, com todos os seus limites e suas lacunas, atrai 

uma consciência participante pelo fato de que procura construir o seu mundo 

de tal modo que o ato determinado concretamente, histórico e real encontre 

lugar nele, (BAKHTIN, 2010a, p .68).   

 

O idealismo alemão, escola filosófica assaz influente, teve no materialismo histórico 

uma contraposição as suas elaborações filosóficas bastante original. Os teóricos de Bakhtin e 

o Círculo de filiação marxista ou não, instauram-se em uma vertente comum ao materialismo 

histórico uma vez que tinham como interesse correlato, o desejo de contrapor o idealismo-

racionalismo tanto que: ―Bakhtin desde o seu primeiro texto será um crítico costumas do 

racionalismo‖ (FARACO, 2009, p.19). 

Bakhtin (2010a) cria então uma oposição entre o mundo da vida vivida em sua 

realidade e o mundo teórico abstrato criado pelos cartesianos, pois: ―O mundo teórico se 

obtém por uma abstração que não leva em conta o fato da minha existência singular e do 

sentido moral deste fato, que se comporta ‗como se eu não existisse‘ ‖ (BAKHTIN, 2010a, 

p.52). Para que essa oposição fosse resolvida, esse pensador tinha como objetivo: recuperar 

―uma filosofia cujo procedimento não será o de construir conceitos e leis universais dos atos 

efetivamente realizados‖ (FARACO ,2009b, p. 20). 

Podemos resumir, a grosso modo, que o objeto de estudo das primeiras elaborações 

teóricas de Bakhtin, era: 

 O evento único e irrepitível do mundo da historicidade viva, do todo real da 

existência, dos atos únicos  irrepitíveis pertencentes  a vida realmente vivida 

e experimentada em sua singularidade,  longe das generalizações e 

objetificações dos quadros axiológicos comum nas teorias racionalistas, 
(FARACO, 2009b, p. 20).  

 

Diante deste objeto, Bakhtin (2010a) traz à baila a questão do ato individual e 

responsável sob a perspectiva de que o ser humano concreto, e não o ser objetificado das 

teorias racionalistas, assume sua singularidade e ocupa um lugar único dentro dos quadros 
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axiológicos como ser evento único. Assim, ele não fica indiferente a esta sua unicidade sendo 

compelido a se posicionar, a responde-la.  

A responsividade constitutiva do ser único é expressa pelo jovem Bakhtin pela 

categoria do ―não álibi no existir‖ (BAKHTIN, 2010a, p.96). Vemos aqui expressa a ideia de 

que o ser é um evento único e tem a sua unicidade axiológica mostrada quando se posiciona 

responsivamente a ela, sendo impossível a sua transparência no sentido de ter o poder de não 

responder a sua unicidade axiológica ou o poder viver em sociedade sem ser atravessado por 

valores
20

.  

A discussão da responsividade do ser evento único está relacionada com outras 

questões desenvolvidas posteriormente, mas que já apareciam nas primeiras discussões 

bakhtinianas: a questão do EU e do outro
21

.  Essa discussão é fruto da percepção bakhtiniana 

de que o universo de valores, no real da existência é constituído por diferentes quadros 

axiológicos,  e não por apenas um quadro absoluto que determina todos os outros. 

A unicidade do ser evento único, levantada por Bakhtin (2010a), traz à baila o 

entendimento de que o EU só se percebe enquanto singular porque está inserido no quadro de 

valores únicos que o constitui. Isso de forma alguma significa que os valores únicos que o 

constitui são os mesmos valores que constituem o outro. São únicos porque os diferentes 

quadros axiológicos existentes, uma vez encontrando o seu núcleo em um  EU, resulta em 

uma configuração que jamais se repetirá , dai a unicidade do ser.  

Podemos afirmar, a partir do entendimento de que o EU e o outro formam dois pontos 

nucleares valorativos diferentes, sendo impossível que os mesmos quadros axiológicos 

configurassem todos os seres da mesma forma. Se isso fosse possível não haveria a 

necessidade de Bakhtin contrapor o EU racionalista absoluto.  A figura do outro emerge como 

uma espécie de ―prova‖ da existência da multiplicidade e da complexidade dos quadros 

axiológicos atuantes sobre o EU como dois polos de valores diferenciados.  

Dessas primeiras reflexões brevemente expostas acima, podemos extrair três grandes 

eixos centrais que permaneceram por todo o pensamento do círculo em suas futuras reflexões 

                                                 
20

 Não podemos confundir essa noção bakhtinianda de sujeito com a noção de sujeito assujeitado de Pecheux. 

Para bakhtin o sujeito responsivo não é um mero sustentáculo reprodutor do discursso do outro, ele responde de 

forma ativa a esse discurso. 
21

A questão do Eu e do outro em Bakhtin (alteridade) é complexa, portanto  não será abordada com riqueza de 

detalhes nessa dissertação, porém faremos uma breve passagem por esta noção, para evidenciarmos  a  existência 

de diferentes quadros axiológicos. 
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sobre a linguagem: ―(1)  a unicidade e  eventicidade do ser, (2) a contraposição EU x outro e 

o (3) componente axiológico intrínseco ao ser humano‖, (FARACO 2009b, p. 20).  

Como cada um desses eixos são objetos complexos e merecem investigações 

exclusivas, manteremos aqui  o eixo concernente ao componente axiológico intrínseco ao ser, 

uma vez que a permanência desse eixo, no período em que as questões marxistas sobre a 

linguagem entram em cena, vai constituir ―em textos que contém uma dimensão inovadora 

especificamente no trato da linguagem‖, (FARACO, 2009b, p. 28).. 

 

2.1.2 O Conceito de ideologia e signo ideológico para Bakhtin e o círculo. 

 

Com base no componente axiológico intrínseco ao ser, advindo das primeiras 

discussões de Bakhtin, podemos partir para nossa exposição sobre a influência marxista no 

círculo. O círculo de Bakhtin encontrou terreno fértil dentro do marxismo, e esse, segundo 

Faraco (2009b, p.28),  também recebeu: ―uma contribuição inovadora advindas de estudiosos 

do círculo‖ em especial Voloshinov e de Medvedev. 

A influência marxista no círculo de Bakhtin se ocupou, em um primeiro momento, de 

estudar o caráter central da linguagem das ideologias. Devido à conceitualização polissêmica 

e distinta no que tange os estudos marxistas sobre a ideologia, explicaremos o que se entende 

por ideologia nos estudos bakhtinianos com base nos estudos de Faraco (2009) 

Bakhtin/Medvevedev (1985). 

 O termo ideologia surge na tradição marxista na obra filosofia alemã de 

Marx/Engels, nessa obra eles redefinem o sentido da palavra ideologia como sendo: 

 

toda e qualquer representação ideal cheia de interesses materiais, mas que  

não os reconhecem como tais, mais precisamente para Marx, as 

configurações típicas da ideologia, são elaborações ideais que desconhecem 

os seus condicionalismos históricos e portanto se apresentam como autores 

da história.  Outra questão que é própria do pensamento ideológico é que ele 

não se reconhece como produto das condições sócio historicamente 

determinadas e por isso ele expressa uma falsa consciência, (BRAZ/NETTO, 

2009,  p. 85) 

 

O termo ideologia herdado da tradição marxista por Bakhtin e o Círculo é entendido 

como a criação imaterial do homem, ou seja,  trata das questões relativas as criações do 
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espírito, ou a manifestação da superestrutura, desta forma, estudar a criação ideológica para o 

círculo, significa estudar: (...)―o universo que engloba características distintivas e da 

individualidade qualitativa de cada ramo da criação ideológica, ciência, arte, ética,  religião e 

etc‖, (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1986, p.3) 

O terreno dos estudos das ideologias iniciado por Marx e pouco explorado pela 

tradição que leva o seu nome, encontrou na noção axiológica intrínseca ao ser um novo 

elemento. Esse novo elemento vinculou a discussão da axiologia com a da construção 

ideológica, e o termo ideologia também passou a ser entendido por Bakhtin e o Círculo: 

―como sistemas de valores que circulam em determinadas esferas‖ (FARACO, 2009b, 

p.46,47) . Podemos então entender o termo ideologia em dois níveis: ―O primeiro nível das 

ideologias remetem a uma dimensão social e axiológica. O segundo nível remete ao fato de 

que a esfera de circulação desses valores, só pode ser dado dentro de uma das ideologias 

através da linguagem‖ (FARACO, 2009b, p.46,47).  

Em outras palavras, as ideologias sempre expressam um valor axiológico e é 

impossível existir um valor que não circule em nenhuma delas. Faraco (2009b, p.47) ainda 

afirma que nos estudos de Bakhtin e o Círculo: ―algumas vezes o  adjetivo ideológico aparece 

como equivalente a axiológico‖ 

De posse dessa nova dimensão da ideologia, Bakhtin e o Círculo, também se 

preocupam em explicar como os valores que compõem cada ramo de criação ideológica se 

materializam e circulam. Para explicar tal questão o círculo concebe a ideia de signo 

ideológico. O signo ideológico é entendido como o material concreto em que as ideologias se 

materializam e tornam os valores axiológicos  algo concreto,  mensurável e dinâmico. 

Como todas as ideologias tem sua materialidade comum no signo ideológico:―sua 

conceitualização é capaz de colocar todas as manifestações ideológicas diante da mesma 

definição geral‖ (Bakhtin/Voloshinov, 2009, p.33). Os estudos de Bakhtin/Voloshinov(2009) 

são bastantes pontuais ao situarem a existência material e concreta da ideologia no signo 

ideológico, é nessa existência em forma de signos que esses pensadores defendem estar 

situado a maneira mais fértil de extrair avanços nesse ramo de estudos. 

Se a existência material da ideologia apontada pelo círculo de Bakhtin remete ao 

signo, o estudo das ideologias deve ser relacionado com a ciência que os tem como objeto, ou 

seja, a  semiótica: 
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(...)O domínio do ideológico corresponde com o domínio dos signos, são 

mutuamente correspondentes, ali onde um signo se encontra , encontra-se 

também o ideológico. Tudo que é ideológico possui valor semiótico(...) no 

domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças 

profundas , pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação , do 

símbolo religioso, da forma juridica e etc...(...) é seu caráter semiótico que 

põe todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral(...) 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p.32,33 grifos do autor) 

 

Os signos ideológicos também são intrinsecamente sociais, possuem um caráter 

refratário e servem de instrumento para consciência. A ideia de que os signos ideológicos são 

intrinsecamente sociais, remete ao fato deles serem criados e interpretados no interior de um 

complexo e variado  processo  que caracteriza  o intercâmbio social.  Os signos emergem e 

significam no interior dessas relações e só podem existir entre os seres socialmente 

organizados, logo não podem ser concebidos como resultado apenas de um processo 

fisiológico e psicológico de um indivíduo isolado, (BAKHTIN/VOLOSHINOV 2009). 

Para estudar o signo ideológico, Bakhtin/Voloshinov (2009) aponta ser indispensável 

situá-los nos processos sociais globais que lhes dão as significações, ou seja, existe todo um 

contexto social complexo em que o signo está mergulhado, desta forma, os métodos que 

estudam a ideologia de forma mecânica, acabam por ignorar o seu caráter social e refratário 

que é uma de suas principais especificidades. 

O caráter social e refratário do signo ideológico: ―faz com que o mesmo reflita e 

refrate uma realidade que lhe é exterior‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 31). Os 

signos ideológicos não apenas refletem a realidade, mas também criam outra, sendo assim, os 

signos ideológicos podem ser fiel a realidade ou aprendê-la como um ponto de vista 

específico.  

 Para trazer o signo ideológico para a vida material e concreta a luz do materialismo 

histórico, a ideia de signo ideológico precisa estar embasada em elementos concretos da 

natureza, assim é justamente nos corpos físicos que os signos ideológicos vão tomar a sua 

forma, portanto: ― um corpo físico que vale por si próprio: não significa nada e coincide com 

a sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

2009, p.31). Só será signo ideológico o elemento físico que refletir e refratar algo que está 

situado fora de si mesmo.   
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Os frutos advindos destas questões sobre o estudo do signo ideológico, também trará 

contribuições para a questão de como a consciência é formada. Com o entendimento de que a 

encarnação da consciência advém dos signos ideológicos, podemos compreender que há uma 

fusão entre consciência e a linguagem e ambas não são coisas distintas, podemos chegar a 

essa compreensão uma vez que a consciência se materializa através do próprio signo 

ideológico:  

A consciência só pode surgir e se afirmar enquanto realidade mediante a 

encarnação material dos signos, a consciência individual não só nada pode 

explicar, mas, ao contrário, deve  ela própria ser explicada por meio 

ideológico e social sendo a consciência individual  um   fato socioideológico 

por excelência, desta forma  a consciência não pode derivar diretamente da 

natureza, como tentaram mostrar o materialismo mecanicista ingênuo e a 

psicologia contemporânea, além disso a realidade ideológica é uma 

superestrutura situada imediatamente acima da base econômica, 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p.34) 

 

Outro aspecto que corrobora com a ideia de que linguagem e o pensamento não são 

coisas dispares é o fato de a palavra funcionar como um signo ideológico privilegiado que 

realiza a linguagem e, portanto, a palavra atua como instrumento da consciência.  

As questões sobre a linguagem e o pensamento sempre estiveram em voga para os 

estudos da linguagem em geral. Bakhtin/Voloshinov,(2009), também contribuíram para essa 

discussão conceituando que o pensamento e a linguagem não podem ser divorciados. 

  Uma vez que o mundo só adquire significação para a nossa consciência quando 

transformado em signo ideológico, os signos ideológicos iluminam a nossa consciência de 

maneira privilegiada pela palavra que são signos ideológicos por excelência. As palavras 

entendidas como signo-ideológico social envolvem a consciência em uma dimensão 

axiológica e faz com que nossa relação com o mundo, seja sempre atravessada por valores.  

Esses valores trazidos pelas palavras se confundem com o nosso próprio pensamento.  

Assim nosso pensamento toma forma na matéria que reflete e refrata outra realidade exterior 

ao seu próprio corpo físico e toma forma em um signo ideológico.  

 Em suma, a elaboração teórica de BAKHTIN/VOLOSHINOV(2009) avança e 

contribui com o materialismo histórico, pois ambos têm por grande objetivo contrapor as 

elaborações teóricas pautadas no idealismo. O avanço que Bakhtin e o Círculo promovem está 

justamente em mostrar como a consciência, ou o espírito é forjado na matéria e que essa 

matéria formadora do espírito, tem sua forma de ser no mundo material em forma signo 
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ideológico, com isso, a ideia de que a consciência humana tem a sua existência fora da 

matéria bruta, típica do idealismo, sofre mais uma séria restrição. 

2.1.3 Infraestrutura, Superestrutura e linguagem. 

 

O debate sobre a relação entre a infraestrutura e a superestrutura tem origem em 

Marx. Para explicar os fenômenos que envolvem a nova configuração da sociedade 

capitalista, advinda da exploração da vida material regida pela ordem burguesa, e a sua 

relação com a sociedade civil, Marx criou diversas categorias, dentre as quais utilizaremos a 

noção de infraestrutura e superestrutura.    

A infraestrutura da sociedade é o modo pelo qual o homem se relaciona com a 

natureza para produzir e satisfazer as suas necessidades materiais através do trabalho, também 

podemos chamar a infraestrutura de forças produtivas que são: 

 

 (...) a produção de bens, qualquer que ele seja (...) através do processo de 

trabalho que envolve os seguintes elementos a) os meios de trabalho- tudo 

aquilo que se vale o homem para trabalhar, instrumentos , ferramentas, 

instalações, etc... bem como a terra que é um meio universal do trabalho. b) 

os objetos de trabalho- tudo aquilo que incide sobre o trabalho humano- 

matérias naturais brutas ou matérias naturais já modificadas pela ação do 

trabalho c) força de trabalho- trata-se da energia humana que, no processo de 

trabalho, valendo-se dos meios de trabalho, é utilizada para transformar os 

objetos de trabalho em bens úteis à satisfação das necessidades, o conjunto 

desses elementos designam-se forças produtivas (NETTO/BRAZ, 2009, 

p.58). 

 

Existem vários exemplos do desenvolvimento das forças produtivas na história, esse 

desenvolvimento acontece através das mudanças ou melhoras de técnicas utilizadas pelo 

homem para extrair benefícios da natureza, podemos citar desde o instrumento mais primitivo  

humano como a lança feita com a pedra polida até as modernas máquinas controladas por 

computadores.           

  Entretanto, o que sempre permanece em comum nesse desenvolvimento das forças 

produtivas, segundo Marx (1985, p. 121) é que ―a cada aprimoramento, novas formas de 

relações sociais são criadas e o homem permanece sendo a peça mais importante da 

infraestrutura‖. Os homens ao produzirem e interagirem com a natureza e entre si fazem isso 

de diferentes formas, estudar as formas que os homem se relacionam com a natureza e entre si 
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é estudar as relações de produção ou a infraestrutura.      

 No contexto das forças produtivas, ou seja, no contexto do trabalho:  

Nem todos ocupam o mesmo lugar na produção, existem diversos setores em 

que os sujeitos podem atuar para produzir, como por exemplo, em uma 

mesma empresa existe o trabalhador braçal e o gerente, ambos produzem 

diferentes tipos de esforço e  ocupam diferentes lugares na cadeia produtiva, 

(MARX, 1985, p.122). 

 

Outro aspecto importante é que as relações de produção capitalista, ou seja a 

infraestrutura,  são determinadas pelo regime de propriedade privada dos meios de produção. 

No sistema capitalista, as relações de produção se caracterizam pelo antagonismo, uma vez 

que os proprietários dos meios de produção se apropriam do fruto do trabalho dos produtores 

diretos.        

Nas relações de produção capitalista o que permeia o processo de contradição é o fato 

de que uma classe social se apropria dos meios de produção e a outra classe é obrigada a 

vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Logo, podemos concluir que a 

sociedade capitalista é estruturada de forma completamente desigual porque mantem uma 

classe de privilegiados, donos dos meios de produção, e uma massa de despossuídos que 

possuem apenas a venda de sua força de trabalho como modo de subesxistência. 

 Em outras palavras, essa classe de privilegiados é a classe dominante que não produz 

nada e se apropria do trabalho produzido pela classe menos favorecida, e a classe despossuída 

produz as mercadorias com a sua força de trabalho, mas não se beneficia daquilo que 

produziu. 

A classe privilegiada, mantém a sua hegemonia controlando as criações de valores de 

toda a sociedade e elegem os valores que  legitimizam a sua dominação, como os únicos 

valores possíveis: 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto 

é, a classe que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tempo, 

sua força espiritual dominante. A classe que tem a sua disposição os meios 

de produção material dispõem também dos meios de produção espiritual, de 

modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os 

pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As 

ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das 
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relações que fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua 

dominação, (Marx/Engels, 2007, p.47).  

 

Com base nisso, podemos entender que a infraestrutura da sociedade é o que 

determina os sistemas de valores que circulam, ou seja, é a partir da criação material que as 

representações ideais são formadas. A burguesia, ao controlar os sistemas de valores que 

formam a visão de mundo e preenche a consciência, legitimiza a apropriação material 

desigual e faz com que a classe menos privilegiada não reaja a sua condição de explorada: 

―a estrutura econômica da sociedade seria a base real sobre a qual levanta-se 

uma superestrutura jurídica e política e à qual corresponderiam determinadas 

formas sociais de consciência‖, que ―o modo de produção da vida material 

condicionaria o processo da vida social, política e intelectual em geral‖ — 

tudo isso estaria até mesmo certo para o mundo atual, dominado pelos 

interesses materiais(...), ( MARX, 1996, p.206). 

 

Em outras palavras, o fenômeno superestrutural atua na sociedade de modo a 

controlar a vida social em conjunto e: ―esse controle é feito através das ideologias, ou seja, 

das esferas responsáveis pela criação do espirito humano que também é chamada de 

superestrutura‖, (BRAZ/NETO, 2009, p.85). 

Podemos então sintetizar essa discussão definindo a infraestrutura da sociedade como 

sendo o processo de produção material e tem no trabalho e na distribuição e apropriação dos 

excedentes, sua caracterísca mais marcante. A superestrutura , por sua vez, é a base para a 

criação da consciência humana, consciência essa que está determinada pelas relações de 

produção da vida material, ou seja, no caso do capitalismo, pela propriedade privada dos 

meios de produção.  

Com efeito, ao questionarmos qual a contribuição de Bakhtin/Voloshinov (2009) para 

esse debate, percebemos que os teóricos de Bakhtin e o Círculo contribuíram para solucionar 

o problema de como a infraestrutura da sociedade determina a superestrutura, em outras 

palavras, como a relação de produção determina a consciência em seu aspecto ideológico e 

axiológico. 

Bakhtin/ voloshinov (2009)  percebem que a relação entre a infraestrutura e a 

superestrutura não acontece de forma mecânica como as correntes marxista da época 

abordavam. Assim, eles enxergam uma espécie de lacuna nos estudos marxistas que tratavam 
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do tema. O círculo de Bakhtin inova esse debate ao trazer esses problemas para o campo da 

filosofia da linguaguagem. 

Os avanços de Bakhtin/Voloshinov (2009) sobre essa temática estão em não aceitar o 

método mecanicista pois: ―A esfera de aplicação da categoria da causalidade mecanicista é 

extremamente limitada; mesmo nas ciências naturais elas se reduz cada vez mais que o 

materialismo histórico alarga seu campo de atuação e aprofunda as suas teses‖. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, P. 40).         

Os teóricos mecanicistas entendiam os processos de criação ideológica por meio de 

uma lógica determinista que estabelece uma causalidade simples entre as relações da base 

econômica com as manifestações superestruturais, e que tudo se resolve de uma maneira 

simples e dogmática.        

 Bakhtin/Voloshinov (2009) apesar de acharem justa tal explicação, baseada na 

casualidade, consideram ao mesmo tempo essa afirmação um tanto quanto genérica e 

ambígua e se for entendida a causalidade como  uma associação simples, as explicações dos 

marxistas mecanicistas tratam-se de uma afirmação mentirosa e contraditória para o 

materialismo dialético.  

Bakhtin e o círculo conseguem contrapor o método mecanicista e mostram onde está o 

cerne da questão : ―de fato, a essência deste problema, naquilo que nos interessa, liga-se à 

questão de saber como a (infraestrutura) determina o signo, como o signo reflete e refrata a 

realidade em transformação‖, (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p.42).   

O centro da questão de como a infraestrutura determina a superestrutura, para o 

Círculo de Bakhtin está no estudo da palavra, ou seja, na filosofia da linguagem. Desta forma 

a palavra acaba virando um item privilegiado para estudo dessa relação, uma vez que ela 

preenche literalmente todas as relações entre os indivíduos e está em todos os lugares ao 

mesmo tempo, além de servir como trama para todas as relações sociais em todos os 

domínios. 

Sendo assim, para Bakhtin/Voloshinov (2009), a chave para entender como a 

infraestrutura determina a superestrutura está na palavra, uma vez que essa, entendida como 

signo ideológico,  será sempre o indicador  mais sensível de todas as mudanças sociais mesmo 

aquelas que não abriram caminho para um sistema ideológico bem formado:           
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As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem 

de trama para todas relações sociais em todos os domínios (...)A palavra 

constitui o meio no qual se produzem lentas cumulações quantitativas de 

mudança que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade 

ideológica (...) a palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais 

íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais, (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

2009 , p. 42). 

 

Ao concentrar na palavra, e trata-la como signo ideológico ―especial‖,  Bakhtin e o 

Círculo traz para esta discussão a questão da interação verbal e de sua relação com a 

psicologia social. Os estudos sobre a psicologia social como alguns teóricos marxistas 

desenvolveram, chegaram à concepção de que existe uma espécie de elo entre a estrutura 

sociopolítica e a ideologia, entretanto nada disseram da forma como esse elo se realiza, sendo 

assim, para Bakhtin e o Círculo esse elo se forma por meio da interação verbal.   

A psicologia do corpo social fora ―do processo real de comunicação e de interação 

verbal(...) transforma-se em um conceito metafísico ou mítico‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

2009, p. 43). A psicologia do corpo social é inteiramente exteriorizada na palavra, no gesto, 

no ato não existindo nada na alma ou no interior do sujeito como as teorias de inspiração 

idealista preconizam.      

A importância que o círculo vê em ressaltar a psicologia do corpo social ocorre 

porque dela deriva diretamente as relações de produção e da estrutura sócio política. Sendo 

assim, as relações de produção determinam todos os contatos verbais possíveis entre os 

indivíduos: ―no seio desta psicologia do corpo social materializada na palavra acumulam-se 

mudanças e deslocamentos quase imperceptíveis que mais tarde encontram sua expressão nas 

produções ideológicas acabadas‖, (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009 , p.43).    

Eleger a palavra e a interação discursiva como estreitamente vinculadas as condições 

materiais de uma determinada estruturação social, foi uma contribuição bastante original para 

os que abordam essa temática. 

Podemos então sintetizar esse tópico afirmando que a maneira pela qual os seres 

humanos interagem discursivamente é determinada pela forma como eles se organizam para 

intervir na natureza e produzir bens materiais. Destarte, explicar como essa determinação 

ocorre é o que o Círculo de Bakhtin procurou esclarecer sob o prisma da filosofia da 

linguagem. Contudo, podemos extrair desse debate que, seguramente, os quadros axiológicos 

sociais são determinados pela base econômica da sociedade. 
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2.2 A disputa axiológica na linguagem. 

2.2.1 A metáfora do dialogo e o encontro dos diversos axiomas.  
 

Seguindo de perto os trabalhos de Bakhtin (1993), Bakhtin/Voloshinov (2009) e de 

seus comentadores Faraco (2009) e Amorim (2009), constatamos que desde as primeiras 

discussões de Bakhtin e o Círculo a questão da axiologia sempre fez parte de suas elaborações 

teóricas, assim a obra de Bakhtin: “Para uma filosofia do ato é a matriz filosófica de tudo o 

que vem depois confirma e esclarece os demais textos‖ (AMORIM, 2009, p. 19).  

Vimos também que no momento em que ocorreu a virada linguística do círculo
22

, a 

linguagem passou a ter tratamento especial e a questão axiológica passou a ter destaque 

porque passou a ser entendida como componente intrínseco da linguagem. Com base nesse 

caráter axiológico da linguagem, ou seja, o fato dela possuir um índice social de valor é que  

Bakhtin e o Círculo desenvolvem as questões concernentes ao dialogismo. 

A metáfora do dialogismo nasce a partir da ideia da existência e confrontação das 

múltiplas posições axiológicas (plurilinguísmo) e de seu encontro, dessa forma ―todo o dizer é 

assim, parte integrante de uma discussão cultural (axiológica) em grande escala‖ (FARACO, 

2009b, p.59). A confrontação dessas posições, acontece, quando um EU, em sua 

singularidade axiológica, se vê diante de um texto (objeto que materializa valores), produzido 

por um outro. Diante desse outro, possuidor de outros valores, o EU tem sempre uma resposta 

ativa.  Assim o texto: 

(...) só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 

contato de texto eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente 

iniciando dado texto no diálogo. Salientamos que esse contato é contato 

dialógico entre textos ( enunciados) e não um contato mecânico de 

―oposição‖ (...), (BAKHTIN, 2003, p. 401). 

 

Esse contato entre textos acontece quando o EU ―avalia‖ o outro, ―deprecia‖ e etc, ou 

seja, tem algum tipo de resposta. Essa resposta ativa ou responsividade, pode ser 

materializada não apenas pela forma de ―confrontação direta‖ ou seja na discórdia, a resposta 

ativa também está na concordância. Isso acontece porque ao concordar com uma posição 

valorativa, o sujeito necessariamente abre mão de outras posições. Sendo assim os gestos 

                                                 
22

 Virada linguística é uma expressão de Faraco (2009b, p.29) que se refere aos debates dos intelectuais do 

círculo de bakhtin durante os de 1925/1926, essa expressão não quer dizer que antes o Bakhtin e o Círculo não 

discutiam a linguagem. 
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dialógicos, ― são, portanto, relações entre índices sociais de valor‖ e as relações dialógicas são 

‗os espaços de tensão entre enunciados‘ ‖ (FARACO,2009, p.66,68).  

 A atitude valorativa responsiva perante o outro, materializada na linguagem faz com 

que as ciências humanas sejam ciências dialógicas. Devido ao fato dos estudiosos das ciências 

humanas estudarem  o texto,  que não é algo monovocal (no sentido de existir apenas um 

valor social),  e sim a manifestação outra consciência constituída por diversos valores sociais, 

o texto das ciências humanas é lugar da confrontação desses valores e dialógico por 

excelência, dessa forma Bakhtin (2003, p.332) ressalta que: ― entre obras de discurso 

profundamente monológicos sempre estão presentes relações dialógicas‖. 

Portanto, para haver relações dialógicas: ―dois enunciados distantes um do outro, tanto 

no tempo quanto no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto de sentidos revelam 

relações dialógicas se entre eles há ao menos conversão de sentidos‖ (BAKHTIN, 2003, 

p.331) . Contudo, apesar das relações dialógicas serem bastante abrangente, chegando ao 

ponto de atingir enunciados distantes no espaço e no tempo, não podemos perder de vista o 

rigor com o qual Bakhtin e o Círculo a concebia. Para Bakhtin as relações dialógicas: 

 

(...) são de índole específica: não podem ser reduzidas a relações meramente 

lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente linguísticas (sintático 

composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de 

diferentes sujeitos do discurso (...) Onde não há palavra não há linguagem e 

não pode haver relações dialógicas; estas não podem existir entre objetos ou 

entre grandezas lógicas (conceitos, juízos, etc). As relações dialógicas 

pressupõe linguagem, no entanto elas não existem no sistema da língua. Não 

são possíveis entre os elementos da língua. A especificidade das relações 

dialógicas requer um estudo especial, (BAKHTIN, 2003, p.323).  

 

A análise dialógica, com base no parágrafo supracitado, é a análise dos valores que 

existem no universo da cultura. A consciência individual se constrói nesse universo cultural 

onde existem inúmeros acentos valorativos que constituem os signos ideológicos. O ser 

humano ao tomar consciência de sua estada no mundo defronta com a existência de inúmeros 

outros valores além dos seus, e todos esses valores pertencentes ao escopo de sua atmosfera 

cultural, mantém uma relação entre si, dessa forma, relacioná-los e entender o seu 

funcionamento é o objetivo da análise dialógica.  

Sendo assim, como nos explica Bakhtin:― É nessa atmosfera heterogênea que o 

sujeito, mergulhado nas múltiplas relações e dimensões da interação socioideológica, vai se 
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constituindo discursivamente, assimilando vozes sociais e, ao mesmo tempo, suas inter-

relações dialógicas‖ (FARACO, 2009b, p.84).    

Podemos perceber então que para estabelecermos as relações dialógicas temos que 

encarar o universo cultural como tendo primazia sobre a consciência individual, desta forma, 

a consciência do indivíduo é conhecida por ser uma realidade semiótica dialogicamente 

constituída por outros signos, uma vez que o signo é antes de tudo social (FARACO, 2009b). 

Como a questão ideológica está ligada a produção da materialidade da vida, segundo a 

tradição marxista, cada signo ideológico possui pesos e poderes diferentes, pois recebem 

valores diferentes dentro da luta de classes.  A luta de classes influencia diretamente o valor 

ideológico que será materializado na linguagem. Destarte, esse valor pode sempre vir a ser 

outro devido a profunda estratificação da sociedade e a verticalidade estabelecidas entre as 

classes e os sujeitos que as integram, na prática, isso resulta em  sempre nos depararmos com 

outros valores que irão constituir as consciências de forma heterogênea.  

Com base nisso podemos entender que: ―(...) o ser da expressão é bilateral só se 

realiza na expressão de duas consciências(...) o objeto das ciências humanas é o ser 

expressivo e falante, esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável o seu 

sentido e significado‖ (BAKHTIN, 2003, p. 395). 

Outro desdobramento que podemos tirar dessa discussão é que a questão do outro 

caminha junto com o problema da formação da consciência, pois, quando a consciência é 

formada, ela nunca se forma sozinha, proveniente do nada. Para existir a consciência, ela tem 

que estar imersa na cultura, assim a existência de uma consciência já está condicionada a sua 

bilaterialidade, ou seja, a consciência individual já está permeada do outro. 

O dialogismo é entendido então dentro do universo da cultura, como a palavra que 

representa a dinamicidade do seu universo cultural, permeada por diversas vozes sociais e não 

de apenas uma, essas diversas vozes sociais estão intrincada em uma cadeia de 

responsividade. A responsividade que um EU assume perante o outro é parte importante das 

relações dialógicas. A resposividade do enunciado surge sempre em relação ao já dito, essa 

responsividade não é nem a primeira nem a última palavra e provoca consecutivamente as 

mais diversas respostas ( adesões, recusas, aplausos incondicionais, críticas, ironias 

concordância, dissonâncias e etc..) não há limites para o contexto dialógico: 
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Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem 

levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações 

dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 

pensamento comum(...) (...)Dois enunciados distantes um do outro, tanto no 

tempo quanto no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto de 

sentidos revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma 

convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, 

do ponto de vista, etc.)(...) os aspectos comum da questão gera aqui relações 

dialógicas.( BAKHTIN, 2003, p.331). 

  

Podemos afimar, seguindo de perto os estudos de Faraco (2009b), que para Bakhtin e 

o Círculo as relações dialógicas são espaço de tensão entre os valores sociais e culturais que 

são materializados e circulam na e pela linguagem e esses valores não coexistem de forma 

pacífica, tensionam-se nas relações dialógicas. Até mesmo a adesão incondicional ao dizer do 

outro, também se faz no ponto de tensão dos valores sociais. Para Bakhtin e o Círculo, a 

adesão incondicional ao outro também acontece de forma responsiva e, portanto, não ocorre 

fora do conflito, assim quando dois sujeitos concordam  a tensão dialógica não está ausente, 

pois ao aderir a um discurso, necessariamente não se adere a outros. 

 Podemos esboçar melhor a noção de relações dialógicas ao recorrermos a 

conceitualização de  Bakhtin sobre a especificidade do objeto das  ciências exatas, ciências 

humanas e as ciências da natureza: 

(...)As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto 

contempla uma coisa e emite um enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito 

cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a 

coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem)  pode ser 

percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito enquanto tal não pode ser 

conhecido e percebido como coisa porque,  como sujeito e permanecendo 

sujeito não pode se tornar mudo (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

 

As ciências humanas e as ciências da natureza possuem objetos ontologicamente 

diferentes, portanto, necessitam de métodos diferentes, o objeto das ciências naturais é 

estranho ao sujeito porque jamais poderá ser visto de dentro, ao passo que o objeto das 

ciências humanas pode ser sentido por dentro pelo sujeito cognoscente, BAKHTIN (2003). 

Metodologicamente o ideal das ciências da natureza é encontrar no exterior as relações 

necessárias entre os fenômenos ao passo que o ideal das ciências humanas é a compreensão 

no sentido de capitar no interior de uma experimentação psíquica, um sentir em conjunto  

com os significados das ações humanas: 
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―nas ciências naturais o sujeito contempla e fala sobre a coisa muda,; nas 

ciências humanas, ao contrário, há sempre,  pelo menos dois sujeitos, ou 

seja‖, as ciências naturais se caracteriza como um saber monológico, nas 

ciências humanas ao contrário ―há sempre , pelo menos dois sujeitos: o que 

analisa e o  analisado(...)  ―nestas ciências o intelecto contempla textos ,isto 

é, conjunto de um signo social e historicamente localizado‖ (FARACO, 

2009, p. 43).  

 

O dialogismo para Bakhtin é constituinte das ciências humanas, pois nesse ramo do 

conhecimento contempla-se textos que são considerados expressão do outro e podem ser 

observados de dentro, assim, as ciências humanas não se caracterizam por comtemplar a coisa 

muda, mas sim algo que fala e portante estabelece diálogo. Outro ponto importante da 

reflexão de Faraco (2009)  sobre os estudos de Bakhtin e o círculo e que giram entornam das 

especifidades do objeto das ciências humas e naturais é que: 

O limite da exatidão nas ciências naturais é a identidade fundada no 

pressuposto da necessidade das relações, é justamente a reprodutibilidade do 

experimento); nas ciências humanas, a exatidão consiste na capacidade de 

não fundir em um só os dois sujeitos, ou nas palavras de Bakhtin, sobrepujar 

a alteridade daquilo que é o outro sem transformar em qualquer coisa que é 

para si. (FARACO, 2009, p. 44)  

 

Com base no parágrafo supracitado, podemos esquematizar a relação sujeito/objeto 

nas ciências naturais e humanas da seguinte forma, nas ciências naturais:― há uma relação 

objeto/objeto, ao passo que nas ciências humanas há uma relação sujeito/sujeito, sendo assim, 

não se pode coisificar o texto, pois atrás do texto há sempre um sujeito que possui um 

universo de valores com o qual se interage‖ , (FARACO, 2009, p. 44).  

Podemos reforçar ainda mais a ideia de contemplação do objeto dialógico e do objeto 

mudo ao recorrermos à elaboração de Bakhtin sobre a diferença da explicação e da 

compreensão: 

 

Ver e compreender um autor de uma obra significa ver e compreender outra 

consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro sujeito (―Du‖). 

Na explicação existe apenas uma consciência, um sujeito; na compreensão, 

duas consciências, dois sujeitos. Não pode haver relação dialógica com o 

objeto, por isso a explicação é desprovida de elementos dialógicos (além do 

retórico-formal). Em certa medida, a compreensão é sempre dialógica. 

(BAKHTIN, 2003 p.316) 

 

A citação contempla que na explicação há apenas uma consciência, já na compreensão 

fica implícito,  duas ou mais consciências, enquanto a explicação contempla as coisas mudas 
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a compreensão aponta para o possível porque é uma operação sobre o significado,  é o 

encontro de cosmovisões e orientações axiológicas que envolvem sempre a dimensão da 

pluralidade. 

Podemos identificar até aqui que os teóricos de Bakhtin e o Círculo teorizam contra 

todo o modelo centralizador hermético que fecha as significações em algo único, perfeito e 

mudo, limitado em apenas um. Os teóricos de Bakhtin  e o  círculo estão sempre chamando a 

atenção para a diversidade de sentidos, diversidade essa resultante do caráter multifacetado 

das relações humanas e , consequentemente, da interação social discursiva estabelecida pela 

palavra. 

Como resultado dessa quebra de paradigma, podemos perceber que o processo de 

significação, para esses estudiosos está calcado na pluralidade, assim: 

As significações  não estão dadas no signo em si, nem estão garantidas por 

um sistema semântico abstrato único e atemporal nem pela referência a um 

mundo dado uniformemente transparentemente, mas construídas na dinâmica 

da história e estão marcadas pela diversidade de experiências dos grupos 

humanos com  inúmeras contradições e confronto de valores e interesses 

sociais, (FARACO, 2009, p. 51). 

 

Essas diversas experiências humanas que são incorporadas no mesmo material 

semiótico formam a plurivocidade e o caráter multissêmico, condição de funcionamento dos 

signos nas sociedades humanas.  Podemos concluir com base nesse esforço bakhtiniano de 

teorizar sobre a pluralidade intrínseca ao humano e a linguagem que : ―os signos só se 

significam deslizando entre múltiplos quadro semânticos axiológicos e não com base em uma 

semântica universal‖ (FARACO, 2009, p.51)  

A teoria bakhtiniana, portanto, concebe o texto como o lugar das múltiplas vozes e da 

plurivocidade dos signos, em detrimento de uma semântica global monologizante. Esse 

conceito é uma das chaves da questão das relações dialógicas, uma vez que os signos para o 

dialogismo são vivos e muitas verdades sociais se encontram e se confrontam no mesmo 

material semiótico, ou seja, no mesmo signo: (...) ―a dinâmica da história, em sua diversidade 

e complexidade, faz cada grupo humano, em cada época, recobrir o mundo com diferentes 

axiologias, porque são diferentes e múltiplas as experiências que nela se dão‖, (FARACO, 

2009b, p.52). 
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Para o círculo então, o que vai realmente importar é justamente o encontro dos 

axiomas, o diálogo dessas vozes e consequentemente as relações dialógicas que ai se 

estabelecem de forma dinâmica e jamais estática. Essa dinamicidade intrínseca ao universo de 

criação ideológica e o universo das significações é representado pela metáfora do diálogo. 

Como a consciência é formada socialmente por essa gama de acentos valorativos 

materializados pela linguagem, sempre quando há um dizer, ou seja, uma resposta ativa,  ela 

já está orientada ao que já foi dito. ―Nesse sentido o dizer é uma réplica, ou seja, não se 

constitui do nada, ele está inserido nessa vasta teia axiológica social. Assim o dizer é 

heterogêneo, ou seja é : ―uma articulação de múltiplas vozes sociais é o ponto de encontro e 

confronto dessas múltiplas vozes‖,  (FARACO, 2009, p. 59). 

Como vimos até aqui seguindo de perto os estudos de Bakhtin (2003, 2010a) e Faraco 

(2009), toda essa concepção plural sobre os valores que permeiam a sociedade e que tem na 

linguagem seu local de materialização, reflete diretamente na concepção de língua do Círculo 

que passa a considera-la: 

como não só um conjunto difuso de variedades geográficas, temporais e 

sociais (como nos ensinam a dialetologia, a linguística histórica e a 

sociolinguística). Todo esse universo de variedades formais está também 

atravessado por outra estratificação, que é dada pelos índices sociais de 

valores  (....) aquilo que chamamos de língua também é principalmente um 

conjunto indefinido de vozes sociais. (FARACO, 2009, p. 57)  

 

Com base nessa noção de língua podemos entender que o plurilinguismo está além do 

signo stritu sensu, por mais que tenhamos o mesmo material semiótico, a sua significação no 

ato social concreto de enunciação, será diferente dependendo da voz em que está ancorado e: 

―isso faz da semiose humana uma realidade aberta e infinita‖ (FARACO, 2009, p.52). Assim 

e a ideia de monologização da língua, ou seja,  a sua redução a apenas um acento volarativo 

único seria algo impossível e ilógico para os teóricos de Bakhtin e o Círculo.  

Contudo, não é fora de  um contexto histórico que Bakhtin e o Círculam dissertam 

sobre a linguagem, todos os estudiosos do círculo estavam vivendo um príodo de forte 

totalistalismo não apenas na Rússia, mas em outras partes do mundo em especial na europa. 

Com efeito, a tentativa de redução e centralização da infinitude da semiose humana 

acontece dentro do  contexto de sociedades totalitárias que vizavam o extermínio dos 

diferentes, assim, ao invés de fazerem uma política voltada para a administração entre os 
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diferentes, as sociedades totalitárias buscaram o extermínios da diversidade para se ficar com 

único. 

Não obstante, a tentativa de centralização política e cultural das sociedades totalitárias 

não ocorre sem as forças que visam o seu fim. As forças que pretendem tornar a semiose 

humana finita e centralizar os índices sociais de valor não existem sem a força que faz o seu 

contraponto. Essas duas forças, a que visa acabar e a que visar manter a pluralidade se 

digladiam dentro do escopo do poder, Bakhtin conceitualiza essas duas forças como sendo 

forças centrípetas e forças centrífugas. 

2.2.2 As relações de poder na linguagem sobre a ótica bakhtiniana: Forças 

centrípetas e forças centrífugas. 
 

Como vimos no item anterior, através dos estudos de Bakhtin (2003, 2009, 2010) , 

podemos perceber que todo o panorama cultural da sociedade é coberto por  acentos 

valorativos que emanam de vários posicionamentos e que tem a sua dinamicidade ligada ao 

caráter semiótico da linguagem. Diante desse fato, um posicionamento ideológico que 

conseguir uma maior visibilidade em detrimento dos outros posicionamentos, estará em 

posição de vantagem. A luta por essa posição privilegiada marcará a disputa pelo poder, em 

outras palavras, o poder nasce e se faz hegemônico no momento em que controla a semiose e 

toda a axiologia social. 

As questões relativas ao poder não estão fora do plano semiótico discursivo. Como a 

materialidade de nossas consciências é repleta de signos ligados a diversos posicionamentos 

que apontam sempre para o outro, para a bivocalidade e a pluralidade, centralizar os diversos 

valores existentes em apenas um e ter o poder de incorporar nos signos somente os valores 

advindos de um posicionamento ideológico específico,  é  algo constituinte da luta pelo poder. 

A língua então pode ser articulada em dois planos; o semiótico e o semântico, dessa 

forma a língua é vista ―não como um sistema de categorias gramaticais abstratas, ou como um 

ente gramatical homogêneo e sim como uma realidade axiologicamente saturada e 

estratificada pela saturação da linguagem pelas axiologias sociais e pelos índices sociais de 

valor‖ (BAKHTIN, 2010b, p.81). Dentro dessa ótica, as forças que advém dessas axiologias 
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sociais estabelecem uma relação entre si que Bakhtin chama de forças centrípetas e forças 

centrífugas. 

 As forças centrípetas são aquelas que atuam para monologizar o dizer, para que o 

produto do que é dito emane sempre do mesmo posicionamento hegemônico. A existência 

dessa força centrípeta ocorre, porque existem vários acentos de valores, e essas forças 

pretendem fazer com que eles se tornem apenas um. Mesmo essa força centralizadora, 

centrípeta monologizante é intrinsicamente dialógica, só pode existir porque o grande 

universo cultural é plurívoco, por isso que Bakhtin toma a língua como: ―um sistema de 

categorias gramaticais ideologicamente saturadas como uma concepção de mundo, e até uma 

opinião concreta que garante que garante um maximum de compreensão mútua em todas as 

esferas da vida ideológica‖,  (BAKHTIN, 2010b, p.81 grifos do autor). 

As forças centrífugas são as forças reagentes dessa centralização axiológica. São 

forças que resistem ao fenômeno centralizador axiológico, para que os índices sociais de valor 

mantenham-se múltiplos e pluriacentuados e assim o dizer mantém-se plurívocal. São as 

forças centrífugas que mantém  múltiplo e heterogêneo as vozes ou as línguas sociais, que 

formam os conjunto de formações verbo-axiológicas: 

 As forças centrípetas da vida linguística, encarnadas  numa língua ―comum‖, 

atuam no meio do plurilinguismo real. Em cada momento de sua formação a 

linguagem diferencia-se não apenas em dialetos linguísticos(...) a própria 

língua literária constitui, sob esse ponto de vista somente uma das línguas 

desse plurilinguismo e ela mesma estratifica-se em linguagens(...) ao lado das 

forças centrípetas  caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da 

língua, ao lado da centralização verbo axiológica e da união caminham 

ininterruptos o processo de descentralização e desunificação, (BAKHTIN, 

2010b, p. 82). 

. 

Qualquer sociedade totalitária age no plano semiótico contra a heteroglossia, as forças 

centrítipetas monologizantes do dizer ganham mais força nesse contexto. Compreendendo por 

esse ângulo, podemos perceber quais forças agem no fenômeno da construção de uma língua 

unitária. 

A língua unitária é o exemplo do esforço das forças centrípetas, uma vez que a língua 

para Bakhtin e o Círculo não é vista como um sistema abstrato e sim como uma realidade 

axiologicamente saturada, as forças centrípetas almejam a ―dessaturação‖ para que somente 

uma posição axiológica advinda do poder dominante tenha visibilidade, Bakhtin consegue 
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achar na história da humanidade uma série de ―projetos linguísticos‖ que são nada mais do 

que a expressão do monologismo centralizante das forças centrípetas: 

A poética de aristósteles, a poética de Agostinho, a poética eclesiástica 

medieval da ―única língua da verdade‖, a poética cartesiana do 

neoclassicismo, o universalismos gramatical abstrato de Leibniz ( a ideia da 

―gramática universal‖) o ideologismo concreto de Humboldt, com todas as 

diferenças e nuanças , expressam as mesmas forças centrípetas da vida social, 

linguística e ideológica, servem a mesma tarefa de centralização e unificação 

das línguas europeias. A vitória de uma língua proeminente (dialeto) sobre 

outras, a expulsão de certas línguas, sua subjugação, o esclarecimento graças 

à palavra verdadeira, a participação dos bárbaros e das camadas sociais numa 

língua única da cultura e da verdade, a canonização dos sistemas ideológicos, 

a filologia e os seus métodos de estudo e ensino de línguas mortas e, como 

tudo que é morto, unificadas e, finalmente, o estudo das línguas indo-

europeias que passam da multiplicidade de língua diferentes para uma língua 

mãe, tudo isso determinou o teor e a força da categoria da língua da língua 

―unica‖ no pensamento linguístico e estilístico e o seu papel criador e 

estilizador para a maioria dos gêneros poéticos, constituídos no curso 

daquelas mesmas forças centrípetas da vida verbo-axiológica, (BAKHTIN, 

2010b, p. 81,82). 

 

 Bakhtin (2010b) também explica que a língua unitária tão desejada pelo centro que 

emana o poder é um sistema de normas linguísticas que não constituem um imperativo 

abstrato, elas são forças gerativas da vida linguística, forças que lutam para sobrepor a 

heteroglossia da linguagem, forças que se unem para centralizar o pensamento ideológico 

discursivo criado dentro da heteroglossia/ plurilinguismo nacional. 

Ao termos em mente que a língua não é uma mera; ―abstratação e sim algo que 

comporta as  visões de mundo ideologicamente saturada e que assegura o máximo de 

compreensão mútua em todas as esferas da vida ideológica‖ (BAKHTIN, 2010b, p.81), 

percebemos que  a língua unitária é a expressão para forças que trabalham em direção oposta, 

ou seja, a  de uma unificação e centralização ideológica concreta que se desenvolve em uma 

conecção vital com os processos de centralização político cultural.  

Durante o curso da história temos vários projetos que no fundo configuram a mesma 

vontade, o mesmo esforço que é o de centralizar o dizer, Bakhtin (2010b) identifica vários 

projetos linguísticos que tiveram como seu caráter central a expressão da força centrípeta, 

esses projetos sempre tiveram ligados a poderes que dominaram a cultura ocidental por algum 

período e em essência são diversas faces da mesma força centralizadora. 
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Umas das noções centrais que Bakhtin (2010b) conceitua é que as forças centrípetas 

da língua viva que tomam forma na ideia de língua única operam em meio ao plurilinguísmo, 

em qualquer momento dado de sua evolução.  A língua é estratificada não somente dentro  de 

um dialeto linguístico stricto senso, as línguas são, principalmente estratificadas socio-

ideológicamente. A estratificação socioideológica é o ponto central para compreendermos a 

novilíngua  e a nova língua de Marr como expressão das forças centrípetas. 

A estratificação linguística que dá origem ao plurilinguísmo, uma vez percebida,  não 

é somente estática e invariante no sentido de permanecer sempre os mesmos diversos acentos 

avaliativos, muito pelo contrário, a estratificação e a heteroglossia aumentam, se aprofundam 

e se modificam por todo o período em que a língua vive, desta forma, se configuram em uma 

ameaça a qualquer poder socioideológico centralizante.  

Bakhtin (2010b) também nos explica que, enquanto a língua for viva, ao lado das 

forças centrípetas, também atuarão as forças centrífugas em uma espécie de trabalho 

ininterrupto para desarticular a centralização ideológica discursiva. O trabalho de 

descentralização e desunificação  continua a atuar ininterruptamente, desta forma , toda 

axiologia participa de uma ―língua unitária‖ e tem sua tendência de virar uma força 

centrípeta, mas ao mesmo tempo, visto pelo vasto panorama cultural,   participa  de uma 

heteroglossia social e histórica.  

Sendo assim, sobre essa questão das forças centrípetas e centrífugas podemos resumir 

que : 

o caráter infinito (centrífugo) da semiose humana será parte inerente ao jogo 

dos poderes sociais. As vontades sociais de poder tentarão sempre estancar, 

por gestos centrípetos, aquele movimento: tentarão impor uma das verdades 

sociais a sua verdade, tentarão submeter a heterogeneidade discursiva , 

controlar a multidão de discursos; monologizar, dar a última palavra, tornar o 

signo monovalente deter a dispersão semântica finalizar o diálogo, 
(FARACO, 2009b, p.53). 

 

Podemos sintetizar a discussão desse capítulo teórico que articula a noção de 

axiologia, dialogismo, forças centrípetas e forças centrífugas, afirmando que os valores 

sociais nascem das relações econômicas e políticas e estão inseridos dentro do contexto da 

luta de classes. Cada classe dominante que assumi o poder tem por objetivo controlar os 

quadros axiológicos e assim ter posse de todos os valores que circulam na sociedade. Uma 
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vez que a consciência humana é repleta de signos e esses existem em forma de linguagem, 

controlar os quadros axiológicos também significa controlar a consciência humana. 

No próximo capítulo mostraremos embasados em Bakhtin e o Círculo como podemos 

entender a novilíngua como a  materialização do projeto de língua única mundial de Marr e 

como esses dois projetos são a expressão da mesma força centrípeta que visa a  

monologização do dizer como ponto estratégico de permanência, controle e manipulação do 

poder.  
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Capítulo 3 

3.1 A linguística de Marr e a  novilingua: diálogos. 
 

A materialidade que não refrata e mantém o seu 

significado situado em si mesmo não pode ser 

considerado como um signo ideológico e nem como 

linguagem. Bakhtin/Voloshinov. 

 

Para atingir o nosso objetivo e responder as nossas questões, esse capítulo foi 

organizado em três seções. Na primeira, metodologia para a composição do corpus de análise, 

retomamos o nosso objetivo e perguntas de pesquisa, expomos os procedimentos de 

montagem do nosso corpus e da nossa análise.  

Na segunda parte, descrição da novilíngua, descrevemos a novilíngua segundo o 

próprio autor com base no posfácio da obra, recortamos a presença da novilíngua  na narrativa 

em todos os capítulos e elaboramos quadros para uma melhor visualização de sua construção, 

e por fim nesse parte, também fizemos um miniglossário da novilíngua que define os termos e 

as suas respectivas classes de palavras. 

Na terceira parte, Novilíngua e a redução da capacidade de expressão, analisamos o 

processo de composição e derivação das palavras, presentes em nosso corpus, como uma das 

estratégias linguísticas utilizada pelos idealizadores da novilíngua para restringir a expressão 

humana.  Nessa parte também efetuamos diálogos entre os discursos trazidos pelo léxico da 

novilíngua e os discursos que circulam em torno do governo stalinista no que tange a 

perseguição política, a restrição da liberdade de pensamento e a deturpação do marxismo. Por 

fim estabelecemos relações diálogicas  entre a novilíngua e a linguística marrista dentro do 

contexto da Rússia das décadas de 1920 e 1930 em que se buscava a língua nacional 

proletária. 
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3.1.1  Metodologia para a composição do corpus e da análise. 

 

Nossa pesquisa tem por objetivo descrever, analisar e interpretar, por meio da 

materialidade linguístico-discursiva, os discursos históricos que atravessam a constituição da 

novilíngua na obra 1984 de Orwell e assim verificar o seu conceito de língua/ linguagem, e  

responder quatro questões: (1) Qual é o conceito de língua/linguagem da novilíngua e da 

linguística oficial russa das décadas de 1920/1930? (2)Quais relações dialógicas podem ser 

estabelecidas entre o conceito da novilíngua e esse mesmo conceito da linguística oficial 

russa dos anos 1930? (3) Quais relações dialógicas podem ser estabelecidas entre o léxico da 

novilíngua, que trata o pensamento discordante ao sistema totalitário como crime, e a 

sociedade stalinista no que diz respeito à restrição da liberdade de expressão? (4) Quais 

conhecimentos sobre a linguagem humana nossa análise vai de encontro? 

A metodologia utilizada para atingir o objetivo, responder às perguntas e delimitar o 

nosso corpus seguiu a respectiva dinâmica; descrevemos a novilíngua com base na descrição 

do autor existente no posfácio constitutivo da obra original, Orwell (1977) e em duas versões 

para o português do Brasil, Orwell (2004) e Orwell (2009); investigamos a  presença do termo 

novilíngua e do léxico em novilíngua na  narrativa em todos os capítulos da Obra. 

Recortamos o termo novilíngua e o léxico em novilíngua porque ambos trazem consigo os 

discursos que atravessam a obra sobre a língua/linguagem. Além da descrição baseado no 

autor; construímos um glossário que engloba o léxico pertencente à novilíngua contendo as 

respectivas definições dessas palavras apontadas na narrativa, suas respectivas classes de 

palavras e a quantidade de ocorrência na narrativa.  

Por meio da nossa descrição da novilíngua foi possível estabelecer o seu conceito e a 

nossa categoria de análise. A nossa categoria de análise e respectivamente o conceito da 

novilíngua é o da construção de uma língua monossêmica capaz de reduzir o posicionamento 

ideológico que é múltiplo em apenas um. Após o estabelecimento de nossa categoria de 

análise e do conceito da novilíngua confrontamos esse conceito com o conceito de 

língua/linguagem da linguística oficial russa das década de 1920 e 1930. 

 Começamos nossa descrição da novilíngua pelo posfácio porque nele contém 

informações sobre a novilíngua não existentes na narrativa. Essas informações dizem respeito 

aos critérios que deveriam ser seguidos para a sua elaboração em seus aspectos fonológicos e 



 

112 

 

morfológicos. O critério que seguimos para descrever a  novilíngua no posfácio foi o de 

fazermos um resumo dos conceitos que foram criados para a sua elaboração. Após o resumo 

desses conceitos, elaboramos quadros que mostram como ocorre a construção da novilíngua  

por meio da indicação do  autor. Esses quadros apontam as novas configurações de marcas de 

plural, verbos irregulares e a destruição de adjetivos e advérbios através da adição de prefixos 

e sufixos. 

Para descrevermos a presença da novilíngua na narrativa, utilizamos o programa 

Wordsmith versão 5.0. Esse programa é usado na linguística de corpus e na linguística 

sistêmica funcional, ambas possuem seu próprio método e procedimento para utilização do 

programa. Entretanto, não utilizamos o programa com os pressupostos teóricos dessas 

disciplinas, o programa foi usado por nós apenas em duas funções básicas: a lista de palavras 

e o marcador de suas ocorrências. 

Após essa construção, procedemos da seguinte forma para recortar a presença da 

novilíngua no romance com auxílio do programa Wordsmith 4.0, dividimos o livro em 

arquivos separados por capítulo, utilizamos a função lista de palavras e por meio dela foi 

possível ter acesso ao léxico da novilíngua. Recortamos também o contexto em que a palavra 

novilíngua aparece para sabermos os discursos que atravessam a sua constituição, ou seja,  

para montar o nosso corpus seguimos dois critérios, recortar o termo em novilíngua e seus 

respectivos contextos e recortar o termo novilíngua e seus respectivos contextos.  

Entendemos  por termo novilíngua a palavra novilíngua por si mesma citada pelo 

narrador ou por alguma personagem como no exemplo: 

- O que eu de fato queria te dizer, a propósito do artigo, é que notei o uso de 

duas palavras obsoletas. Que se tornaram obsoletas muito recentemente. Já viste 

a décima edição do Dicionário de Novilíngua? Não. Não creio que já tenha sido 

publicado. No Departamento de Registro ainda usamos a nona. - Creio que a 

décima edição só será publicada daqui a alguns meses. Mas foram preparados 

alguns exemplares especiais, de amostra. E eu recebi um. Talvez gostasse de 

examiná-lo?- Apreciaria imenso - disse Winston, percebendo imediatamente 

aonde levava a conversa, (ORWELL, 2004, p.153). 

  

A passagem acima mostra o contexto em que o termo novilíngua aparece e também 

mostra qual o conceito de língua/linguagem esse termo traz uma vez que confirma que a 

novilíngua é construída através de um processo de redução lexical. 



 

113 

 

A próxima citação ilustrará o recorte sobre o termo em novilíngua que entendemos 

como sendo uma palavra já aceita e pertencente ao léxico dessa nova língua em construção: 

 

Em princípio, um membro do Partido não tinha horas vagas, e não ficava 

nunca só, exceto na cama. Supunha-se que quando não estivesse trabalhando, 

comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação comunal; era 

sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela 

solidão, mesmo que fosse apenas passear sozinho. Em Novilíngua havia uma 

palavra para isso: proprivida, e significava individualismo e excentricidade 

(Orwell ,2004, p. 83) 

 

Percebemos nessa passagem acima que há ocorrência do termo em novilíngua uma 

vez que a palavra proprivida não existe e o próprio narrador aponta como sendo um léxico 

desse novo idioma. Recortamos todos os capítulos da obra  recorrendo a esse mesmo 

procedimento.  

Para a construção do nosso glossário a partir da narrativa e a definição das palavras, a 

citação acima também se faz útil. A cada léxico em novilíngua que o autor introduz na 

narrativa ele também dá a sua definição. Dessa forma o nosso glossário se constitui de uma 

lista do léxico em novilíngua que é introduzido pelo autor cuja definição é dada pelo próprio 

Orwell.  

Na parte do glossário que indica a classe de palavra recorremos aos mesmos recortes 

do texto e depreendemos a classe de palavras a partir do contexto em que elas estão inseridas. 

No que concerne à frequência de cada palavra na narrativa, utilizamos um procedimento um 

pouco diferente. Para obtermos essa informação também recorremos à ferramenta Wordsmith 

4.0. Não ultilizamos capítulos separados como anterioriormente, construímos um arquivo 

apenas contendo todo o texto de 1984, com exceção do posfácio, e submetemos a análise do 

Wordsmith 4.0, tal procedimento nos possibilitou aferirmos a ocorrência de cada palavra em 

novilíngua por toda obra toda. 

Após o processo de descrição, escolhemos duas das diversas marcas linguísticas que a 

novilíngua possui, assim analisamos, respectivamente: o processo de formação de palavras 

por composição e derivação. Para analisamos a novilíngua, recorremos a gramática de 

Bechara (2006) para analisar o processo de derivação, já o processo de composição de 

palavras, além da gramática de Bechara (2006) utilizamos os estudos linguísticos de  
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Benvenist (2006) que relacionam os compostos com o caráter sintático e enunciativo da 

língua. 

Uma vez entendido como se opera essas duas marcas linguísticas dentro do léxico da 

novilíngua, escolhemos o léxico que associa a ideia discordante do regime com o crime. 

Recuperamos as expressões sintáticas desses compostos a fim de reconstruirmos quais 

discursos os constituem. Esses discursos apontaram que o conceito da novilíngua é o da 

tentativa de construção de uma língua monossêmica em que, através da destruição do léxico e 

da criminalização das ideias opostas chegar-se-ia a essa língua que refletiria apenas a 

ideologia do partido.  

Após esse diálogo entre a novilíngua e a repressão stalinista, estabelecemos relações 

dialógicas entre o conceito da novilíngua depreendido através da descrição, com o conceito da 

língua única mundial de Marr. Inserimos esse diálogo dentro de um diálogo maior que as 

teorias estavam tendo entre si e que remete a língua nacional que seria utilizada no período 

pós revolucionário da união soviética. 

Para chegarmos aos nossos resultados os conceitos teóricos de Bakhtin e o Círculo 

perpassam todo o trabalho, mais especificamente estes conceitos são os de quadro axiológico, 

ideologia, signo ideológico, dialogismo e forças centrítepetas e forças centrífugas. 

3.2 Descrição da novilíngua . 

3.2.1 Descrição da novilíngua segundo Orwell. 

 

Começaremos nossa descrição do processo de constituição da novilíngua explicando o 

termo anticlíngua. A anticlíngua é um termo constituinte do romance 1984 de Orwell e 

designa a língua que existiu antes da novilíngua ser criada. A anticlíngua ainda estava sendo 

utilizada, mas estava em um processo sistemático de destruição devido às políticas de 

linguagem advindas dos detentores do poder da narrativa. A anticlíngua também pode ser 

entendida como a língua inglesa corrente na data em que Orwell escreveu o sua obra: 1948.  

No que diz respeito à novilíngua  esse termo se refere à língua que estava sendo criada 

para substituir a anticlíngua. No plano da ficção essa língua já estava sendo considerada 

como a língua oficial do governo.  No romance, ainda não havia ninguém que utilizasse única 

e exclusivamente a novilíngua como meio de comunicação escrito ou falado. A novilíngua 
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estava em processo de construção e tinha a previsão para ser finalizada no ano de 2050, ou 

seja, como os acontecimentos do romance datam do ano de 1984, ainda existiria um espaço 

de sessenta e seis anos para a novilíngua ser plenamente concretizada. 

Uma das características mais marcantes da novilíngua era o fato de sua criação estar 

sendo feita a partir de um processo sistematizado de destruição do léxico da anticlíngua. A 

novilíngua estava sendo alvo de constantes aperfeiçoamentos e novas formas de reduzi-la 

eram diuturnamente criadas. 

Todo esse processo pelo qual a novilíngua estava sendo submetida era publicado em 

um dicionário, a versão mais atualizada desse dicionário na ficção seria a 11ª edição, a cada 

nova edição, tinha-se o conhecimento sobre quais palavras da anticlíngua seriam mantidas e 

quais palavras cairiam em desuso e seriam eliminadas. A característica mais marcante desse 

dicionário é o fato de que a cada nova edição ele ficava menor devido ao processo de 

destruição lexical.  

O projeto de criação da novilíngua tinha como objetivo construir uma língua que 

atendesse única e exclusivamente as necessidades ideológicas do ingsoc (English socialism), 

partido que dava sustentação ao governo vigente na narrativa. No momento em que a 

novilíngua fosse adotada e definitivamente a anticlíngua fosse esquecida, esta, seria capaz de 

fazer com que toda a forma de pensamento herético, isto é, divergentes ao ingsoc, fosse 

literalmente impensável.  

Para atingir esse objetivo, acreditava-se que com a destruição de palavras, além de 

diminuir o pensamento, também eliminar-se-ia as ações e comportamentos considerados  

indesejáveis pelo governo. A importância da novilíngua  era tão grande que ela acabou se 

tornando um dos lemas do partido, junto ao duplipensar e mutabilidade do passado. 

No tocante ao plano fonológico, podemos dizer que os idealizadores da novilíngua  

estabeleceram o seguinte critério ao selecionarem os fonemas que seriam articulados na 

novilíngua : ―escolher os fonemas que seriam articulados e emitidos pela laringe, para  não 

envolver, de forma alguma, centros superiores do cérebro no momento do seu uso‖. 

(ORWELL, 2004, p. 297). 
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 A passagem ilustra que aspectos fonológicos não estavam sendo ignorados pelos 

idealizadores da novilíngua , entretanto é no seu plano morfológico que Orwell concentra o 

seu maior esforço e passaremos a tratar deste plano.  

No plano morfológico da novilíngua  os  vocabulários eram divididos em  três classes, 

essas três classes foram chamadas por  Orwell (1977 ) de vocabulário A,B e C.  A função 

comum, que se estendia por todas essas classes,  era a de criar uma língua em que os  

significados não eram expressados e sim reduzidos ao mínimo possível. Para atingir esse 

objetivo, uma das primeiras medidas adotadas foi estabelecer que as palavras de todas as 

classes poderiam ser utilizadas como verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio,  sem a 

necessidade possuírem a mesma raiz: ―Essa regra se mostrou bastante útil, uma vez que só 

nesse movimento diversas formas arcaicas advindas da anticlíngua foram destruídas‖, 

(Orwell, 2004, p. 289).  

Os vocabulários do tipo A, foram designados para abranger assuntos do cotidiano, seu 

léxico era constituído basicamente de palavras advindas da anticlíngua , mas em um número 

bastante reduzido, seu objetivo era somente expressar pensamentos simples e objetivos, toda a 

ambiguidade e significados implícitos foram eliminados.  Orwell (2004, p. 289) explica que 

umas das características mais marcante desse grupo de palavras era o fato de que:  ―seria 

quase impossível utilizar o vocabulário do tipo A para fins literários ou para discussões 

políticas filosóficas‖. 

No que diz respeito à questão da formação das palavras do vocabulário A, além da 

característica comum que se estendia também para as classes B e C como citamos acima,  

percebemos, principalmente no tocante aos adjetivos, que os mesmos eram construídos 

através da adição de afixos nas palavras verbo-substantivo. No caso específico do prefixo, 

este, tinha mais de uma função, ele também permitia que qualquer palavra fosse transformada 

em sua forma negativa, o necessário para isso era apenas formar um par natural de antônimos 

e decidir qual dos dois seriam destruídos. 

Outra peculiaridade da classe de palavras A, era que através da combinação de mais 

de um prefixo poder-se-ia aumentar a ênfase dada na palavra, através desse método, outra 

enorme quantidade de palavras seriam destruídas.  
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Sobre os demais aspectos morfológicos, começando pela conjugação verbal, 

percebemos que foi estabelecido os mesmos finais, tanto no pretérito quanto no particípio 

eliminando as formas irregulares, processo parecido com a mudança ocorrida na formação do 

plural dos substantivos, todos tinham as mesmas terminações e foram abolidas as formas 

irregulares. As únicas palavras que eram permitidas a conjugação, eram os pronomes 

relativos,  pronomes demonstrativos e  os verbos auxiliares. Todos seguiam a conjugação 

antiga, exceto o pronome ―quem‖, o qual havia sido suprimido. Nas palavras que eram 

difíceis de pronunciar, ou que poderiam ser compreendidas de forma errônea, eram inseridos 

fonemas a mais apenas para o efeito de eufonia. 

As palavras do vocabulário B, também conhecido como grupo de palavras compostas, 

consistiam em palavras que giravam em torno de assuntos políticos, também visavam 

impulsionar uma atitude mental sobre a pessoa que estava usando esta palavra. Sem a 

completa compreensão dos princípios do Ingsoc, seria difícil usar as palavras desse grupo 

corretamente.  

As palavras do vocabulário B consistiam em uma estenografia verbal, englobando 

todas as ideais expressas em poucas sílabas. As palavras do vocabulário B eram sempre 

compostas, e não seguiam um plano etimológico, poderiam ser formadas a partir de qualquer 

ordem fragmentada da língua e que fosse fácil de ser pronunciada, algumas palavras do 

vocabulário B eram marcadas por eufemismos, dificilmente compreendidas por aqueles que 

não dominavam completamente a novilíngua. ―Nenhuma palavra do vocabulário B era 

ideologicamente neutra, existiam também algumas palavras ambivalentes, ou seja, palavras 

que tinham uma boa conotação quando aplicadas ao partido e uma má conotação quando se 

aplicava aos inimigos‖, (ORWELL, 2004, p.290).  

Este grupo de palavras agregava os nomes de empresas, organizações, doutrinas, 

países, instituições, edifícios públicos e ministérios, havia um cuidado exagerado para tornar 

as palavras facilmente pronunciáveis, esse exagero também se estendia ao sentido das 

palavras. 

No tocante ao tipo C, as  Palavras desse grupo complementava os outros dois, 

consistiam inteiramente de termos científicos e técnicos, mas eram constantemente tomadas 

com o devido rigor para desprovê-las de significados indesejáveis. Um número muito 

pequeno das palavras do vocabulário C era utilizada no dia-dia, cada cientista sabia apenas 
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das palavras no contexto de sua especialidade, não havia na novilíngua a palavra que 

expressava ciência, uma vez que no termo ingsoc já estava incluída essa noção.  

 

3.2.1 Descrição  do processo de construção da novilíngua e sua presença na 

narrativa. 

3.2.2 Quadros do processo de criação da novilíngua. 

 

Após termos discutido os aspectos gerais da novilíngua segundo Orwell no item 3.2 

respectivamente seus princípios fonológicos e morfológicos, seus três tipos de palavras e os 

tipos de situações que cada um delas abrangem, elaboramos um quadro que visa promover 

uma melhor  visualização do processo de criação da materialidade linguística da novilíngua e 

destruição de sua forma anterior. Esse quadro foi elaborado com base na obra original de  

Orwell (1977 ) e em duas traduções para o português do Brasil que são  Orwell (2004) e 

Orwell (2009). 

Exemplos de palavras do vocabulário A que se mantiveram, mas em um número reduzido.   

―Eating, drinking, working, putting one´s clothes, going up and down the stairs, riding in 

vehicles, gardening, cooking and the like (...) Hit ,run, dog, tree, sugar, house, 

field‖(...)(ORWELL, 1977,  p.301)  

 

Exemplos de palavras do vocabulário A que se mantiveram, mas em um número reduzido 

conforme a tradução de (ORWELL, 2004, p. 289): 

―Comer, beber, trabalhar, vestir-se, subir e descer escadas, dirigir veículos, cuidar do jardim, 

cozinhar eEtc(...) bater, correr, cachorro, árvore, açucar, casa e campo‖. 

 

 

Exemplo de palavras do Vocabulário A  que se mantiveram mas em um número reduzido. 

conforme a tradução de (ORWELL, 2009, p.349):  

―Comer, beber, trabalhar, vestir-se, subir e descer escadas, usar meio de transporte, cuidar 

das  plantas de um jardim, cozinhar e assim por diante. (...)- Bater ,correr, cão, árvore, 

açucar, casa, campo‖. 
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Exemplo de palavras do grupo A, que se tornaram verbo-substantivo e suas respectivas       

destruições conforme (ORWELL, 1977,  p.301): 

 

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

 

Think-V Thought-S                              Think V-S               

Cut-V     Knife-S                                    Knife- V-S 

 

Palavras Destruídas  

Thought 

Cut 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de palavras do grupo A que se tornaram verbo-substantivo e suas respectivas destruições 

conforme a tradução de (ORWELL, 2004,  p. 289): 

 

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

Pensar-V Pensamento-S                         Pensar- V-S  

Cortar-V. Faca-S                                    Faca- V-S 

Palavra Destruída  

Pensamento/cortar 
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Exemplo de palavras do grupo A, que se tornaram verbo-substantivo e suas respectivas destruições  

conforme a tradução de (ORWELL, 2009, p.349): 

Palavras existentes na velhafala     Após sofrer alteração para a Novafala 

 Pensar-V Pensamento-S                         Pensar- V-S 

Cortar-V. Faca-S                                    Faca- V-S 

 

Palavra Destruída  

Pensamento 

Cortar 

 

 

 

Exemplo de palavras do grupo A, que se tornaram verbo-substantivo e suas respectivas destruições  

conforme a tradução de (ORWELL, 2009, p.349): 

Palavras existentes na velhafala     Após sofrer alteração para a Novafala 

 Pensar-V Pensamento-S                         Pensar- V-S 

Cortar-V. Faca-S                                    Faca- V-S 

 

Palavra Destruída  

Pensamento 

Cortar 

 

Exemplos de palavras que se restringiam ao significado simples e com significados ambíguos e 

implícitos eliminados segundo (ORWELL, 1977,  p.300): 

Palavra existente em ―Newspeak‖             Frases que era permitida a sua aplicação 

                    Free                                              This dog is free from Lice 

            This field is free from weeds 

Sentidos que foram destruídos 

Politically  Free/ Intellectually Free 
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Exemplos de palavras que se restringiam ao significado simples e com significados ambíguos e 

implícitos eliminados segundo a  tradução de (ORWELL, 2004, p. 288): 

Palavra existente na Novilíngua              Frases que era permitida a sua aplicação 

 

                    Livre                                            Este cachorro está livre de pulgas. 

             Este Jardim está livre de ervas daninhas 

Sentidos que foram destruídos 

Politicamente livre/ Intelectualmente livre 

 

 

 

 Exemplos de palavras que se restringiam ao significado simples e com significados ambíguos 

eimplícitos eliminados segundo a  tradução de (ORWELL, 2009, p.348): 

 

Palavra existente na Novafala‖             Frases que era permitida a sua aplicação 

 

               Livre                                       O caminho está livre   

                                                               O Toalete está livre 

Sentidos que foram destruídos 

Politicamente livre 

Intelectualmente Livre. 

 

 

Exemplos de adjetivos e advérbios  formados através da adição dos sufixos Ful para os 

Adjetivos, e do sufixo Wise para advérbios nas palavras verbo-substantivo segundo 

(ORWELL, 1977,  p.302): 

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

 Rapid-adj                                                       Speedful 

 Quickly-Adv                                                  Speedwise 

 Speed-S    Goodwise 

Good-Adj 

Well-Adv 

 

Palavras destruídas:  Rapid- Adj/Quickly-Adv/ Well 
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Exemplos de adjetivos e advérbios  formados através da adição dos sufixos completo para os 

Adjetivos, e do sufixo modo para advérbios nas palavras verbo-substantivo segundo a 

tradução de (ORWELL, 2004, p. 290): 

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

 

Rápido Adj                                                  Rapidocompleto. Adj. 

Bem-adv                                                       Rápidomodo. Adv.     

              Bommodo 

Palavras Destruídas  

Rapidamente 

Bem 

 

 

Exemplos de adjetivos e advérbios  formados através da adição dos sufixos completo para os 

Adjetivos, e do sufixo modo para advérbios nas palavras verbo-substantivo segundo a 

tradução de (ORWELL, 2004 p. 290): 

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

 

Rápido Adj                                                  Rapidocompleto. Adj. 

Bem-adv                                                       Rápidomodo. Adv.     

                Bommodo 

Palavras Destruídas  

Rapidamente/ Bem 

 

 

Exemplos de adjetivos e advérbios  formados através da adição dos sufixos oso para os 

Adjetivos, e do sufixo mente para advérbios nas palavras verbo-substantivo segundo a 

tradução de (ORWELL, 2009 p.350): 

Palavras existentes na Velhafala     Após sofrer alteração para a Novafala 

Rápido-Adj                                                 Velocidadoso 

Depressa -Adv                                             Velocidademente        

Bem-Adv            Benemente 

Palavras Destruídas: Depressa/Bem 

Exemplos de negativação através de prefixos un-  segundo Orwell (1977  p.302) 
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Exemplos de negativação através dos  prefixos in/im segundo a tradução de (ORWELL,1977 

p. 302):  

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

Cold                                                       Uncold 

Good                                                      Ungood   

Dark                                                 Undark 

Palavras destruídas 

Warm 

Bad 

Light 

 

* Devido às palavras dark e light formarem atônimos naturais, haveria também a possibilidade 

de adotar Unlight e destruir a palavra Dark. 

 

 

 

Exemplos de negativação através dos  prefixos in/im segundo a tradução de (ORWELL,2004 

p. 290):  

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

      

Bom                                                        Imbom 

Luz                                                          Inluz 

Escuro                                                     Infrio 

Mal                                                             

Frio 

Quente 

Palavras Destruídas  

Escuro 

Mal 

Quente  
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Exemplos de antônimos  através do  prefixo des/  segundo a tradução de (ORWELL, 2009 

p.351)  

Palavras existentes na Velhafala     Após sofrer alteração para a Novafala 

      

Bom                                                        Desbom 

Frio                                                         Desfrio 

Claro                                                       Desclaro 

Ruim                                                            

Quente 

 

Palavras Destruídas  

Quente/ Ruim/ Escuro  

 

Exemplos de intensificação dos adjetivos através plus/doubleplus/. segundo (ORWELL, 1977 

p.302): 

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

Cold                                                       Pluscold 

Good                                                    Doublepluscold                                                     

Palavras destruídas: Very cold 

 

Exemplos de intensificação dos adjetivos através dos prefixos Plus/dupliplus. Segundo a 

tradução de (ORWELL, 2004 p. 290): 

 

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

Frio      Plusfrio 

Dupliplusfrio 

Palavra destruída 

Muito Frio. 
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Exemplos de intensificação dos adjetivos através dos prefixos mais/duplomais. Segundo a 

tradução de (ORWELL, 2009 p.348): 

Palavras existentes na Velhafala     Após sofrer alteração para a Novafala 

Muito Frio                                              Maisfrio 

Extremamente frio                                 Duplomaisfrio 

 

Palavras Destruídas  

Muito frio 

Extremamente Frio 

 

 

 

Exemplos de mudança no plural dos substantivos pela única forma s/es segundo  (ORWELL, 

1977  p.302) 

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

Man-Men                                                       Mans 

Ox- Oxen                                                       Oxes 

Life- lives                                                       Lifes 

Palavras destruídas 

Men/Oxen/Lives 

 

 

Exemplos de mudança no plural dos substantivos segundo a tradução de  (ORWELL, 2004 p. 

290): 

Palavras existentes na Anticlíngua     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

Homem-Homens                                     Homemes 

Canção-Canções                                      Cançãos 

Anzol-Anzóis                                          Anzoles 

 

Palavras destruídas 

Homens 

Canções 

Anzóis 
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Exemplo de mudança no plural dos substantivos segundo a tradução de (ORWEL,2009 p.348)  

Não há exemplos, o tradutor apenas indica que o plural é formado apenas por s ou es. 

 

 

Exemplo das mudanças na conjugação dos verbos no pretérito e no particípio mantendo a 

forma única ED.  Segundo (ORWELL,1977  p.301): 

Palavras existentes na ―Oldspeak‖      Após sofrer alteração para a ―Newspeak‖ 

 

Steal-stole                                               Stealed 

Think-thought                                         Thinked 

Swim-Swam                                            Swimemed 

Give-Gave                                               Gived 

Bring-Brought                                          Bringed 

Speak-Spoke                                             Speaked 

Take-took-taken                                        Taked 

 

Palavras destruídas: Stole/ Thought 

Swam/ Gave/ Brought/ Spoke/Took/ Taken 
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Exemplo das mudanças na conjugação dos verbos no pretérito e no particípio somente através 

da forma fixa ado,edo,ido  segundo a tradução de (ORWELL, 2004 p. 290): 

Palavras existentes na Anticlíngua                     Após sofrer alteração para a Novilíngua 

 

Dizer-Dito                                                                 Dizido 

Salvar-salvo            Salavado 

Abrir-aberto            Abrido 

Fazer-feito             Fazido 

Pegar-pego                                                                 Pegado 

Palavras destruídas  

Salvo 

Dito 

Aberto 

Feito 

Dito 

Pego 

 

 

 

Exemplo das mudanças na conjugação dos verbos no pretérito e no particípio segundo a 

tradução de (ORWELL, 2009, p.348) . 

   

Não há exemplos, o tradutor apenas explica que as formas de pretérito e de particípio 

seguiamas mesmas regras. 

  

 

Exemplo de palavras do Vocabulário B. Palavras Compostas. (ORWELL,1977,  p.304): 

―Goodthink, crimethink, thinkpol, minitrue, minipax, miniluv, oldthinkers, ingsoc, bellyfeel, 

oldthink, sexcrime, goodsex, joycamp,prolefeed, recdep, ficdep, nazi, gestapo, comintern, 

imprecor, agitprop, duckspea‖. 
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Exemplo de palavras do Vocabulário B. segundo a tradução de (ORWELL,2004 p. 292) 

 

―Bempensar, crimepensar, pensapol, miniver, minipaz, miniamo, anticpensadores, almasentir, 

anticpensar, crimesexo, bomsexo, alegriacampo, prolealimento, regdep, ficdep, nazi, 

gestapo,cominter,imprecor, agitprop, patofalar‖. 

 

 

Exemplo de palavras do Vocabulário B.Orwell segundo a tradução de (ORWELL, 2009 

p.352;353) . 

―Bompensar, crimepensar, pensapolícia,miniver, minipaz, miniamor, pensocrépitos, 

ventresentir, pensocrépito,sexocrime, benesexo, campofolia, papoproleta, nazi, 

gestapo,cominter,imprecor, agitprop, patofala‖. 

 

 

3.2.3 A novilíngua  e sua materialização na obra. 

 

Nesta parte, dedicada à descrição da materialização da novilíngua na obra, seguimos a 

dinâmica exposta em no item 3.1.1- metodologia para a composição do corpus e da análise. 

Segue abaixo o recorte que fizemos da presença da novilíngua na narrativa e em todos os 

capítulos da obra nas três versões, uma original Orwell (1977), e duas versões, Orwell 2004 e 

2009. 

 

Capítulo 1 

Em nosso primeiro recorte, podemos observar o termo  novilíngua  ao lado de outras 

palavras pertencentes ao seu léxico, o enunciado em que eles aparecem não é todo em 

novilíngua  e são enunciados pelo narrador no momento em que ele descreve o local onde 

ficava a sede do aparato do governo da ficção.   

O narrador nos conta que esses prédios consistiam em mais de três mil salas e 

abrigavam quatro ministérios, esses órgãos do governo eram: ministério da verdade, 

ministério da paz, ministério do amor e ministério da fartura. O léxico da novilíngua  

corresponde aos nomes desses ministérios como podemos observar:  
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(...)The Ministry of Truth—Minitrue, in Newspeak*—was startlingly 

different from any other object in sight(...) The Ministry of Truth, which 

concerned itself with news, entertainment, education, and the fine arts. The 

Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, 

which maintained law and order. And the Ministry of Plenty, which was 

responsible for economic affairs. Their names, in Newspeak: Minitrue, 

Minipax, Miniluv, and Miniplenty, (ORWELL, 1977 p.4). 

 

(...) O Ministério da Verdade - ou Miniver, em Novilíngua* - era 

completamente diferente  de qualquer outro objeto visível. (...)Eram as sedes 

dos quatro Ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo: o 

Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e 

belas artes; o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra; o Ministério do 

Amor, que mantinha a lei e a ordem; e o Ministério da Fartura, que acudia às 

atividades econômicas. Seus nomes, em Novilíngua: Miniver, Minipaz, 

Miniamo e Minifarto (...) (ORWELL,  2004, p. 7, 8). 

 

(...) O ministério da verdade—miniver, em novafala*— era 

extraordinariamente diferente de todos os outros objetos a vista (...) O 

ministério da verdade, responsável por  notícias, entretenimento, educação e 

belas-artes(...) o ministério da verdade, responsável por notícias, 

entretenimento, educação e belas artes. O ministério da paz, responsável pela 

guerra. O ministério do amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. O 

ministério da punjança, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes 

em Novafala: miniver, minipaz, miniamor e minipuja.Orwel (...) (ORWELL, 

2009 p.14). 

 

 

O nosso segundo recorte recai sobre o termo em novilíngua. Essa palavra surge 

enunciada pelo narrador, em um momento em que ele descreve a personagem Winston 

sofrendo com o apagamento do passado histórico promovido pelo governo vigente. A 

personagem sofria com incertezas e confusões de sua própria memória, tenta escrever um 

diário para anotar as suas recordações e  se questiona sobre quem seria um possível leitor de 

seus textos: 

           

  

he was not used to writing by hand, apart from very short notes, it was usual 

to dictate everything into the speak-write which was of course impossible for 

his present purpose. He dipped the pen into the ink and then faltered for just 

a second (...) For whom, it suddenly occurred to him to wonder, was 

hewriting this diary? For the future, for the unborn. His mind hovered for a 

moment round the doubtful date on the page, and then fetched up with a 

bump against the Newspeak word doublethink, (ORWELL, 1977 p.7) . 
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Na verdade, não estava habituado a escrever a mão. Exceto recados 

curtíssimos, o normal era ditar tudo ao falaescreve, o que naturalmente era 

impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo(...)De 

repente ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele 

diário? Para o futuro, os que não haviam nascido. Sua mente pairou um 

momento sobre a data duvidosa que escrevera e de repente se chocou contra 

a palavra duplipensar em Novilíngua,  (ORWELL, 2004, p. 10). 

 

Na verdade Winston não estava habituado a escrever a mão. Exceto no caso 

de um bilhete muito curto, o hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que 

evidentemente, não se aplicava a circunstância presente . Mergulhou a caneta 

na tinta e vacilou por um segundo (...) Para quem, ocorreu-lhe de perguntar-

se de repente, estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, para os não 

nascidos. Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa 

na página, depois, com um solavanco colidiu com o termo em novafala: 

duplipensamento,(ORWELL, 2009, p. 10). 

 

O nosso terceiro recorte deste capítulo é sobre o termo novilíngua. Esse termo aparece 

quando o narrador menciona a eloquência de uma das personagens: Goldstain. Goldstain era 

opositor e crítico do regime do Grande Irmão e considerado um traidor do governo por ousar 

a se opor aos desmandos do Grande Irmão e de seus abusos. Mesmo se posicionando 

contrário ao regime totalitário presente na ficção, essa personagem usava algumas palavras da 

novilíngua  em seu discurso: 

 

Goldstein was delivering his usual venomous attack upon the      doctrines of 

the Party—an attack so exaggerated and perverse that a child should have 

been able to see through it, and yet just plausible enough to fill one with an 

alarmed feeling that other people, less level-headed than oneself, might be 

taken in by it. He was abusing Big Brother, he was denouncing the 

dictatorship of the Party, he was demanding the immediate conclusion of 

peace with Eurasia, he was advocating freedom of speech, freedom of the 

Press, freedom of assembly, freedom of thought, he was crying hysterically 

that the revolution had been betrayed—and all this in rapid polysyllabic 

speech which was a sort of parody of the free  bitual style of the orators of 

the Party, and even contained Newspeak words: more Newspeak words, 

indeed, than any party member would normally use in real life, (ORWELL, 

1977 p.12). 

 

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 o pudessem aceitar. Insultava o 

Grande Irmão, denunciava a ditadura do Partido, exigia a imediata conclusão 

da paz com a Eurásia, advogava a liberdade de palavra, a liberdade de 

imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava 

histericamente que a revolução fora traída - e tudo numa linguagem rápida, 

polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores 

do Partido, e até continha palavras em Novilíngua: maior número dessas 
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palavras, com efeito, do que qualquer membro do Partido usaria na vida 

diária, (ORWELL, 2004, p. 15).  

 

Goldstain bradava o seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas 

do partido- um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para 

enganar uma criança, e ao mesmo tempo suficientemente plausível para fazer 

com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras 

pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo 

que estava sendo afirmado. Goldstain atacava o Grande Irmão, denunciava a 

ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a eurásia, 

defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de 

reunião, a liberdade de pensamento, gritava histéricamente que a revolução 

fora traída- e tudo isso num rápido discurso polissilábico que era uma espécie 

de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras 

em novafala: mais palavras em novafala, alias, do que qualquer membro do 

partido costumava a usar na vida real, (ORWELL, 2009, p. 23). 

 

O nosso último recorte nesse capítulo recaí sobre o termo novilíngua. Esse termo 

aparece um uma atividade patrocinada pelo partido: os dois minutos de ódio. Essa atividade  

consistia em reunir todos os membros do partido em uma sala do formato de um auditório.   

Em uma grande tela projetada na parede, emergiam fotos de traidores do regime do grande 

irmão, dentre eles o seu mais célebre: Emanuel Goldstein.  

Essa atividade se chamava dois minutos de ódio porque ao projetar a imagem de 

Goldstein e outros supostos traidores do regime  na tela, todos os presentes expressavam o seu 

ódio contra eles, em uma espécie de histeria coletiva. O termo novilíngua  é enunciado neste 

contexto pelo narrador como podemos observar: 

 

In its second minute the Hate rose to a frenzy. People were leaping up and 

down in their places and shouting at the tops of their voices in an effort to 

drown the maddening bleating voice that came from the screen. The little 

sandy-haired woman had turned bright pink, and her mouth was opening and 

shutting like that of a landed fish. Even O‘Brien‘s heavy face was flushed. 

He was sitting very straight in his chair, his powerful chest swelling and 

quivering as though he were standing up to the assault of a wave. The dark-

haired girl behind Winston had begun crying out ‗Swine! Swine! Swine!‘ and 

suddenly she picked up a heavy Newspeak dictionary and flung it at the 

screen, (ORWELL, 1977 p.14). 

 

No segundo minuto o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas 

cadeiras, e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz 

alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda 

rosa, e abria e fechava a boca como peixe jogado à terra. Até o rosto másculo 

de O'Brien estava corado. Estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito 

largo se alteando e agitando como se resistisse ao embate duma vaga. A 

morena atrás de Winston pusera-se a berrar "Porco! Porco! Porco!" De 
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repente, apanhou um pesado dicionário de Novilíngua e atirou-o à tela, 

(ORWELL, 2004, p. 16).  

 

Em seu segundo minuto,  o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus 

lugares, gritando com toda força de seus pulmões no esforço de afogar a 

exasperante voz estentória que saia da tele. A mulher esguia ruíva adquirira 

uma tonalidade rosa-vivo, e sua boca se abria e se fechava como a boca de 

um peixe fora d´agua. Mesmo o rosto severo de O´Brian ficara rubro. Ele 

estava sentado muito ereto na cadeira ; seu peito vigoroso estufava e 

estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo 

escuro sentada atrás de Winston começara a gritar ― Porco! Porco! Porco!‖ e 

de repente apanhou um pesado dicionário de novafala e arremessou-o contra 

a tela, (ORWELL, 2009, p. 25). 

 

Capítulo 2 

Nesse capítulo, nosso primeirovrecorte foi feito sobre o termo em novilíngua, eles 

apareceram em apenas um momento. O narrador o enuncia quando a personagem Winston se 

encontra mais uma vez em um conflito com a sua memória e com a sua identidade ao andar 

pelas ruas bombardeadas de Londres.  Durante sua caminhada depara-se com um cartaz com 

o lema do partido que dava sustentação ao governo fictício da obra: 

 

Down in the street the wind flapped the torn poster to and fro, and the word 

INGSOC fitfully appeared and vanished. Ingsoc. The sacred principles of 

Ingsoc. Newspeak, doublethink, the mutability of the past. He felt as though 

he were wandering in the forests of the sea bottom, lost in a monstrous world 

where he himself was the monster. He was alone. The past was dead, the 

future was unimaginable, (ORWELL, 1977 p. 26). 

 

Lá embaixo, na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado, e a palavra 

INGSOC ora aparecia ora desaparecia. Ingsoc. Os princípios sagrados do 

Ingsoc. Novilíngua, duplipensar, a mutabilidade do passado. Sentiu-se como 

quem vagueia nas florestas do fundo do mar, perdido num mundo 

monstruoso onde ele próprio era o monstro. Estava só. O passado morto, o 

futuro inimaginável , (ORWELL, 2004, p. 28). 

 

Lá embaixo, na rua, o vento castigava o cartaz rasgado, agitando-o de um 

lado para o outro, e a palavra socing, condizentemente aparecia e 

desaparecia. Socing. Os sagrados princípios do Socing. Novafala, 

duplimensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de 

estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo 

monstruoso em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado 

morto, o futuro era inimaginável, (ORWELL, 2009, p. 38). 

 

Capítulo 3 
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No capítulo três temos apenas uma ocorrência de um termo em  novilíngua enunciado 

pelo narrador; o termo em novilíngua  ocorre em um contexto de adulterações do governo 

sobre os acontecimentos passados, em especial nas questões da guerra. A personagem 

Winston se depara mais uma em um conflito por saber que as informações vinculadas pela 

mídia não correspondiam com os lampejos de sua memória: 

 

He, Winston Smith, knew that Oceania had been in alliance with Eurasia as 

short a time as four years ago. But where did that knowledge exist? Only in 

his own consciousness, which in any case must soon be annihilated. And if 

all others accepted the lie which the Party imposed—if all records told the 

same tale—then the lie passed into history and became truth. ‗Who controls 

the past,‘ ran the Party slogan, ‗controls the future: who controls the present 

controls the past.‘ And yet the past, though of its nature alterable, never had 

been altered. Whatever was true now was true from everlasting to 

everlasting. It was quite simple. All that was needed was an unending series 

of victories over your own memory. ‗Reality control‘, they called it: in  

Newspeak,‗doublethink‘, (ORWELL, 1978, p.34). 

 

(...)Sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. 

Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que 

em todo caso devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a 

mentira imposta pelo Partido - se todos os anais dissessem a mesma coisa - 

então a mentira se transformava em história, em verdade. "Quem controla o 

passado," dizia o lema do Partido, "controla o futuro: quem controla o 

presente controla o passado." E no entanto o passado, conquanto de natureza 

alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade era verdade do 

sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de 

vitórias sobre a memória. "Controle da realidade," chamava-se. Ou, em 

Novilíngua, "duplipensar." - Descansar! - latiu a instrutora, um pouco mais 

benévola(...)(ORWELL, 2004, p.36). 

 

(...) Ele,  Winston Smith, sabia que a Oceânia fora aliada da Eurásia não mais 

de quatro anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas 

em sua própria consciência que, de todo modo, em breve seria aniquilada. E 

se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido- se todos os 

registros contassem a mesma história-, a mentira tornava-se história e virava 

verdade. ―Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o 

presente controla o passado‖, rezava o lema do partido. E com tudo isso, o 

passado, memo com a sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o 

que fosse verdade agora fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito 

simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias 

sobre a própria memória. ―Controle da realidade‖, era a designação adotada. 

Em novafala: ―duplipensamento‖, (ORWELL, 2009, p. 47). 

 

 

Capítulo 4 
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O capítulo 4 é o único capítulo da narrativa em que o termo novilíngua e o seu léxico 

não é apenas citado como também o idioma novilíngua aparece parcialmente materializado 

em um enunciado. 

 O contexto em que a novilíngua se insere como um novo idioma é a cena em que o 

narrador mostra o cotidiano de trabalho de Winston. O seu trabalho consistia em modificar as 

informações veiculadas pela imprensa e reescrevê-las de acordo com o que o partido mandava 

um trabalho muito próximo ao de um censurador. 

A novilíngua aparece quando Winston recebe em seu escritório quatro recados 

escritos em papel, esses recados continham quatro informações escritas parcialmente com 

léxicos da novilíngua, esses recados eram mensagens sobre artigos de jornais que 

necessitavam ser alterados .  

A razão dessas adulterações era para que fosse construída a impressão na população 

de que o grande irmão sempre acertava em cheio suas previsões sobre o resultado dos 

conflitos que o seu governo estava inserido: 

 

Winston examined the four slips of paper which he had unrolled. Each 

contained a message of only one or two lines, in the abbreviated jargon—not 

actually Newspeak, but  consisting largely of Newspeak words—which was 

used in the Ministry for internal purposes. They ran: times 17.3.84 bb speech 

malreported africa rectify times 19.12.83 forecasts 3 yp 4th quarter 83 

misprints verifycurrent issue times 14.2.84 miniplenty malquoted chocolate 

rectify times 3.12.83 reporting bb day order doubleplusungood refs 

unpersons rewrite fullwise upsub antefiling, (ORWELL, 1977, p.38). 

Winston examinou as quatro tiras de papéis que havia desenrolado. Cada 

uma continha um recado de apenas uma ou duas linhas, na gíria abreviada - 

não se tratava só de Novilíngua, porém continha principalmente palavras 

nesse idioma - utilizada no Ministério para comunicações internas. 

Diziam:imes 17.3.84 gi disc malrepro africa retifica times 19.12.83 previsão 

3 ac 4.º trimestre 83 errata verifica número hoje times 14.2.84 minifarto 

malnotícia chocolate retifica times 3.12.83 notícia ordemdia gi 

dupliplusimbom refs impessoas reescreve compl subsuper prearquivo, 

(ORWELL, 2004, p.39,40). 

 

Winston examinou as quatro tiras de papel que acabara de desenrolar. Em 

cada uma delas via-se uma mensagem de apenas uma ou duas linhas, no 

jargão abreviado - não era novafala propriamente dita, mas consistia 

sobretudo em palavras extraídas do vocabulário da novafala- que os 

funcionário do ministério empregavam em suas comunicações internas. 

Diziam: times 17.3.84 retificar discurso gi áfrica imprecisões times 19.12.83 

checar edição hoje estimativas quarto trimestre pt 83 erros impressão times 

14.2..84 retificar malcitado minância chocolate times 3.12.83 reportagem 
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ordemdia gi duplimaisnãobom ref despessoas reescrever todamente 

mostrarsup antearquiv, (ORWELL, 2010, p.52).   

 

No segundo recorte que operamos neste capítulo, o narrador continua mostrando uma 

espécie de continuação da dinâmica do trabalho de Winston exposta no recorte anterior, 

trabalho esse que é o de apagar e  reescrever tudo  de acordo com o que o partido gostaria. 

No que tange ao idioma novilíngua, percebemos que no  momento em que ocorre as 

adulterações do jornal, podemos perceber que na narrativa, apesar do autor não declarar 

dessa forma,  já existia uma língua que era considerada inteiramente como novilíngua, mas 

não a língua definitiva. Entretanto, o narrador mais uma vez não afirma se o recado que 

Winston tem em mãos, está escrito inteiramente ou  parcialmente em novilíngua:  

Winston was good at this kind of thing. On occasion he had even been 

entrusted with the rectification of ‗The Times‘ leading articles, which were 

written entirely in Newspeak. He unrolled the message that he had set aside 

earlier. It ran: times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs 

unpersons rewrite fullwise upsub antefiling In Oldspeak (or standard 

English) this might be rendered: The reporting of Big Brother‘s Order for the 

Day in ‗The Times‘ of December 3rd 1983 is extremely unsatisfactory and 

makes references to non-existent persons. Rewrite it in full and submit your 

draft to higher authority before filing, (ORWELL, 1977 p. 50). 

 

Winston destacava-se nesse tipo de trabalho. Em certas ocasiões lhe haviam 

confiado até a retificação de artigos de fundo do Times, escritos inteiramente 

em Novilíngua. Desenrolou o bilhete que pusera de lado antes. Dizia: times 

3.12.83 noticia ordemdia gi dupliplusimbom refs impessoas reescreve compl 

subsuper prearquivo.  Em Anticlíngua (ou inglês comum) se poderia traduzir: 

A notícia da Ordem do Dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro de 

1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. 

Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de 

arquivar, (ORWELL, 2004, p.45). 

 

Winston era bom nesse tipo de coisa. Uma vez ou outra já fora até 

encarregado de retificar os editoriais do times, inteiramente escritos em 

novafala. Desenrolou a mensagem que deixara de lado no começo do dia. Ela 

dizia: times 3.12.83 reportagem ordemdia gi dluplomaisnãobom ref 

despessoas rescrever todamente mostrarsup antearquiv. Isso poderia ser 

traduzido da seguinte maneira em velha fala (ou inglês padrão): A 

reportagem sobre a ordem do dia pronunciada pelo grande irmão no times do 

dia 3 de dezembro de 1983 ficou péssima e ainda faz referências a pessoas 

que não existem. Reescreva-as e apresente um rascunho a seus superiores 

antes de manda-la para o arquivo, (ORWELL, 2009, p. 59). 
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 Na narrativa existia uma equipe do governo responsável pelas questões relacionadas 

ao lazer. Uma dessas seções seria especializada em pornografia, o nome da subseção que 

controlava essa produção foi batizada  com um léxico em novilíngua: 

 

There was even a whole sub-section—Pornosec, it was called in Newspeak—

engaged in producing the lowest kind of pornography, which was sent out in 

sealed packets and which no Party member, other than those who worked on 

it, was permitted to look at. (ORWELL, 1977, p.42). 

 

Havia até uma sub-seção inteira - a Pornosec, como a chamavam em 

Novilíngua - dedicada à produção da pornografia mais reles, embalada em 

envelopes fechados, e que nenhum membro do Partido, além dos que nela 

trabalhavam, tinha licença de ver. (ORWELL, 2004, p.44,45). 

 

Havia inclusive uma sub-seção inteira-pornodiv- era o seu nome em 

novafala, dedicada a produçaõ do tipo mais grosseiro de pornografia , que 

eram despachadas em embalagens fechadas e que nenhum integrante do 

partido , solvo os envolvidos em sua produção, tinham permissão de ver.  

(ORWELL, 2009, p. 58) 

  

  Nosso último recorte efetuado no capitulo 4,  recai sobre um termo em novilíngua,  

esse termo gira em torno da forte repressão imposta pelo governo e aparece como uma 

espécie de recomendação de postura: 

 

when you were in any public place or within range of a telescreen. The 

smallest thing could give you away. A nervous tic, an unconscious look of 

anxiety, a habit of muttering to yourself —anything that carried with it the 

suggestion of  abnormality, of having something to hide. In any case, to wear 

an improper expression on your face (to look incredulous when a victory was 

announced, for example) was itself,a punishable offence. There was even a 

word for it in Newspeak: FACECRIME, it was called. (ORWELL, 1977, 

p.62) 

 

Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos vaguearem num lugar 

público, ou no campo de visão duma teletela. 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 (ar de incredulidade quando 

anunciavam uma vitória, por exemplo) era em si uma infração punível. Em 

Novilíngua havia até uma palavra para caracterizá-la: chamava-se 

facecrime.(ORWELL, 2004 ,p.69) 

 

Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos a solta em algum lugar 

público qualquer ou na esfera de alguma teletela. Qualquer coisinha podia ser 

a sua perdição. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade o 

hábito de falar sozinho-tudo que pudesse produzir alguma impressão de 
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anormalidade, de que tinha alguma coisa a esconder. Fosse como fosse 

ostentar uma expressão imadequada no rosto (parece incrédulo no momento 

em que a vitória era anunciada, por exemplo) era em si uma infração passível 

de ser castigo. Havia inclusive para isso uma palavra em novafala: 

rostocrime. (ORWELL, 2009, p. 79) 

 

Capítulo 5 

No capítulo 5 nosso recorte sobre o termo em novilíngua gira em torno de Syme, esta 

personagem na narrativa trabalha no departamento de pesquisas sobre a linguagem e ocupa a 

profissão de filólogo. Syme é um especialista em novilíngua e anuncia com entusiasmo e 

riqueza de detalhes os processos de sua constituição e os objetivos a serem atingidos com a 

nova linguagem. Essa fala da personagem Syme possui alguns conceitos que foram 

retomados pelo autor no posfácio da obra: 

 

(...) ‗How is the Dictionary getting on?‘ said Winston, raising his voice to 

overcome the noise. ‗Slowly,‘ said Syme. ‗I‘m on the adjectives. It‘s 

fascinating.‘ He had brightened up immediately at the mention of Newspeak. 

(...)‗The Eleventh Edition is the definitive edition,‘ he said. ‗We‘re getting 

the language into its final shape—the shape it‘s going to have when nobody 

speaks anything else. When we‘ve finished with it, people like you will have 

to learn it all over again. You think, I dare say, that our chief job is inventing 

new words. But not a bit of it! We‘re destroying words—scores of them, 

hundreds of them, every day. We‘re cutting the language down to the bone. 

The Eleventh Edition won‘t contain a single word that will become obsolete 

before the year 2050.‘ (...)‗It‘s a beautiful thing, the destruction of words. Of 

course the great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds 

of nouns that can be got rid of as well. It isn‘t only the synonyms; there are 

also the antonyms. After all, what justification is there for a word which is 

simply the opposite of some other word? A word contains its opposite in 

itself. Take ‗good‘, for instance. If you have a word like ‗good‘, what need is 

there for a word like ‗bad‘? ‗Ungood‘will do just as well—better, because 

it‘s an exact opposite, which the other is not. Or again, if you want a stronger 

version of ‗good‘, what sense is there in having a whole string of vague 

useless words like ‗excellent‘ and ‗splendid‘ and all the rest of them? 

‗Plusgood‘ covers the meaning, or ‗doubleplusgood‘ if you want something 

stronger still. Of course we use those forms already. but in the final version 

of Newspeak there‘ll be nothing else. In the end the whole notion of 

goodness and badness will be covered by only six words— in reality, only 

one word. Don‘t you see the beauty of that, Winston? It was B.B.‘s idea 

originally, of course,he added as an afterthought(...) Do you know that 

Newspeak is the only language in the world  whose vocabulary gets smaller 

every year? Winston did know that, of course. He smiled, sympathetically he 

hoped, not trusting himself to speak. Syme bit off another fragment of the 

dark-coloured bread, chewed it briefly, and went on: ‗Don‘t you see that the 

whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we 

shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words 

in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be 

expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its 
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subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Already, in the Eleventh 

Edition, we‘re not far from that point. But the process will still be continuing 

long after you and I are dead. Every year fewer and fewer words, and the 

range of consciousness always a little smaller. Even now, of course, there‘s 

no reason or excuse for committing thoughtcrime. It‘s merely a question of 

self-discipline, reality-control. But in the end there won‘t be any need even 

for that. The Revolution will be complete when the language is perfect. 

Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak,‘ he added with a sort of 

mystical satisfaction. ‗Has it ever occurred to you, Winston, that by the year 

2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could 

understand such a conversation as we are having now?‘(...) The proles are 

not human beings,‘ he said carelessly. ‗By 2050—earlier, probably—all real 

knowledge of Oldspeak will have disappeared. The whole literature of the 

past will have been destroyed. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron— 

they‘ll exist only in Newspeak versions, not merely changed into something 

different, but actually changed into something contradictory of what they 

used to be. Even the literature of the Party will change. Even the slogans will 

change. How could you have a slogan like ‗freedom is slavery‘ when the 

concept of freedom has been abolished? The whole climate of thought will 

be different. In fact there will be no thought, as we understand it now. 

Orthodoxy means not thinking—not needing to think. Orthodoxy is 

unconsciousness.‘ One of these days, thought Winston with sudden deep 

conviction, Syme will be vaporized. He is too intelligent. He sees too clearly 

and speaks too plainly. The Party does not like such people. One day he will 

disappear. It is written in his face(...)There is a word in Newspeak,‘ said 

Syme, ‗I don‘t know whether you know it: DUCKSPEAK, to quack like a 

duck. It is one of those interesting words that have two contradictory 

meanings. Applied to an opponent, it is abuse, applied to someone you agree 

with, it is praise.‘ Unquestionably Syme will be vaporized, Winston thought 

again.  Orwell (1978, p. 50,51,52, 53, 54) 

 

- Como vai o dicionário? - perguntou Winston, levantando a voz para se 

fazer ouvir. - Devagar - respondeu Syme. - Estou nos adjetivos. É fascinante. 

O rosto se lhe iluminara imediatamente com a menção da Novilíngua (...)  A 

Décima Primeira Edição será definitiva - disse ele. - Estamos dando à língua 

a sua forma final - a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. 

Quando tivermos terminado, gente como tu terá que aprendê-la de novo. 

Tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste 

principalmente em inventar novas palavras. Nada disso! Estamos é 

destruindo palavras - às dezenas, às centenas, todos os dias. Estamos 

reduzindo a língua à expressão mais simples. A Décima Primeira Edição não 

conterá uma única palavra que possa se tornar obsoleta antes de 2050(...) 

adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser 

eliminados. Não apenas os sinônimos; os antônimos também. Afinal de 

contas, que justificação existe para a existência de uma palavra que é apenas 

o contrário de outra? Cada palavra contém em si o contrário. "Bom", por 

exemplo. Se temos a palavra "bom," para que precisamos de "mau"? 

"Imbom" faz o mesmo efeito - e melhor, porque é exatamente oposta, 

enquanto que mau não é. Ou ainda, se queres uma palavra mais forte para 

dizer "bom", para que dispor de toda uma série de vagas e inúteis palavras 

como "excelente" e "esplêndido" etc.e tal? "Plusbom" corresponde à 

necessidade, ou "dupliplusbom" se queres algo inda mais forte. 

Naturalmente, já usamos essas formas, mas na versão final da Novilíngua 

não haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade e maldade será 

descrito por seis palavras - ou melhor, uma única. Não vês que beleza, 

Winston? Naturalmente, foi idéia do Grande Irmão, - acrescentou, à guisa de 
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conclusão (...) Sabes que Novilíngua é o único idioma do mundo cujo 

vocabulário se reduz de ano para ano? Winston naturalmente não sabia. 

Sorriu, com ar de simpatia (ao que esperava), não confiando em suas próprias 

palavras. Syme mordiscou outro fragmento do pão escuro, mastigou-o um 

pouco e continuou: - Não vês que todo o objetivo da Novilíngua é estreitar a 

gama do pensamento? No fim, tornaremos a crimidéia literalmente 

impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos 

necessários serão expressos exatamente por uma palavra, de sentido 

rigidamente definido, e cada significado subsidiário eliminado, esquecido. Já, 

na Décima Primeira Edição, não estamos longe disso. Mas o processo 

continuará muito tempo depois de estarmos mortos. Cada ano, menos e 

menos palavras, e a gama da consciência sempre um pouco menor. 

Naturalmente, mesmo em nosso tempo, não há motivo nem desculpa para 

cometer uma crimidéia. É apenas uma questão de disciplina, controle da 

realidade. Mas no futuro não será preciso nem isso. A Revolução se 

completará quando a língua for perfeita. Novilíngua é Ingsoc e Ingsoc é 

Novilíngua, - agregou com uma espécie de satisfação mística. - Nunca te 

ocorreu, Winston, que por volta do ano de 2050, o mais tardar, não viverá um 

único ser humano capaz de compreender esta nossa palestra?(...) - Os proles 

não são seres humanos, - disse ele, descuidado. - Por volta de 2050, ou talvez 

mais cedo, todo verdadeiro conhecimento da Anticlíngua terá desaparecido. 

A literatura do passado terá sido destruída, inteirinha. Chaucer, Shakespeare, 

Milton, Byron- só existirão em versões Novilíngua, não apenas 

transformados em algo diferente, como transformados em obras 

contraditórias do que eram. Até a literatura do Partido mudará. Mudarão as 

palavras de ordem. Como será possível dizer "liberdade é escravidão se for 

abolido o conceito de liberdade? Todo o mecanismo do pensamento será 

diferente. Com efeito, não haverá pensamento, como hoje o entendemos. 

Ortodoxia quer dizer não pensar... não precisar pensar. Ortodoxia é 

inconsciência. Qualquer dia, refletiu Winston, com convicção profunda e 

repentina, Syme será vaporizado. É inteligente demais. Vê demasiado claro e 

fala sem subterfúgios. O Partido não gosta de gente assim. Um dia ele 

desaparecerá. Está na cara (...) - Em Novilíngua há uma palavra que não sei 

se conheces. É patofalar - disse Syme. - Grasnar como pato. É uma dessas 

palavras interessantes que têm dois sentidos contraditórios. Aplicada a um 

adversário, é insulto; aplicada a um correligionário, é elogio.Sem dúvida 

alguma Syme será vaporizado, Winston tornou a pensar(...) 

(ORWELL, 2004  p. 51,52,53). 

 

―Como vai o dicionário?‖ perguntou Winston, elevando o tom de voz para 

que o outro pudesse ouvi-lo. Devagar disse Syme, estou nos adjetivos. 

―Fascinante‖. Ele se animara todo ao ver Winston mencionar a Novafala(...) 

―a décima primeira edição é a edição definitiva‖, disse. ―Estamos dando 

dando os últimos retoques na língua- para que ela fique do jeito que há de ser 

quando ninguém mais falará outra coisa. Depois que acabarmos, pessoas 

você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tenho aimpressão de que 

você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso! 

Estamos destruindo palavras -dezenas de palavras, centenas de palavras 

todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A décima primeira edição 

não conterá uma única palavra que venha se tornar obsoleta antes de 

2050.‖(...) que coisa bonita a destruição de palavras! Claro que a grande 

concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas 

de substantivos que podem ser descartados. Não só os sinónimos mas os 

antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma 

palavra que seja simplemente o oposto da outras? Uma palavra já contém em 

si o seu oposto. Pense em ―bom‖, por exemplo. Se você tem uma palavra 
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como ―bom‖, qual é a necessidade de uma palavra como ―ruim‖? ―desbom‖, 

dá conta perfeitamente do recado. É até melhor, porque bom é um antônimo 

perfeito, coisa que a outra palavra não é. Ou então, se você quiser uma versão 

mais intensa de ―bom‖, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de 

palavras imprecisas e inúteis como ―excelente‖, ―esplêndido‖ e todas as 

demais? ―Maisbom‖ resolve o problema; ou ―duplimaisbom‖, se você quiser 

algo mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da 

Novafala tudo o mais desaparecerá. No fim o conceito inteiro de bondade e 

ruindade será coberto por apenas seis palavras- na realidade por uma apenas. 

Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia partiu do 

G.I, acrescentou, como alguém que se lembra de um detalhe que não havia 

mencionado(...) Não compreende a beleza da destruição das palavras. Você 

sabia que a novafala é a única língua no mundo cujo vocabulário encolhe a 

cada ano? Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia-esperava-, sentindo-se 

inseguro quanto ao que diria, se abrisse a boca para falar. Syme arrancou 

com os dentes outros fragmento de pão escuro mastigou-o de pressa e 

continuou: ―Você não vê que a verdadeira finalidade da Novafala é estreitar  

o âmbito do pensamento? No fim teremos tornado o pensamento-crime 

literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o 

conceito que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com 

significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsunsidiários 

serão eliminados e esquecidos. Na décima primeira edição já estamos quase 

atingindo esse objetivo. Só que o processo continuará avançando até muito 

depois que você e euestivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano 

que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Mesmo agora, 

claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos-crimes. É pura e 

simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, 

no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa com a 

linguagem for perfeita. A Novafala é o Socing, e o Socing é a Novafala‖ 

acrescentou com uma espécie de satisfação mística. ―Alguma vez lhe ocorreu 

, Winston, que lá por 2050, no máximo, nem um único ser humano vivo será 

capaz de entender essa conversa que estamos tendo agora?(...) ― Os proletas 

não são seres humanos‖, disse, despreocupado. ― Lá por 2050- ou antes, 

talvez- todo o conhecimento real de Velhafala terá desaparecido. Toda a 

literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, 

Byron existirão somente em suas versões em novafala, em que, além de 

transformados em algo diferente, estarão tranformado em algo contraditório 

com o que era antes. A literatura do partido será outra. Os Slogans serão 

outros. Como podemos ter um slogan como ―liberdade é escravidão‖ quando 

o conceito de liberdade foi abolido? Todo o clima de pensamento será 

diferente. Na realidade não haverá pensamento tal como entendemos hoje. 

Ortodoxia significa não pensar. Ortodoxia é inconsciência.‖(...) Um dia 

desses, pensou Winston, assaltado por uma convicção profunda, Syme será 

vaporizado. É inteligente demais. Vê as coisas com excessiva clareza e é 

franco demais quando fala. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia 

ele vai desaparecer. Está escrito na cara dele(...) ― tem uma palavra em 

―Novafala‖, disse Syme, ― que não sei se você conhece. Patofala, granar feito 

um pato. É uma dessas palavras interessantes com dois sentidos 

contraditórios. Quando aplicada a um adversário, é ofensa; aplicada a alguém 

com quem você concorda, é elogia‖ 

(ORWELL, 2009, p.67, 68,69, 71) 

  

 

Capítulo 6   
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Neste capítulo nosso único recorte recaí sobre um termo em novilíngua. Esse termo 

está inserido no contexto em que  o narrador explica o estrito controle do governo fictício da 

obra aos impulsos sexuais. As restrições do comportamento sexual promovidas pelo governo 

tinha como objetivo impedir que os homens e mulheres,  membros do partido,  formassem 

alianças que poderiam se tornar incontroláveis, a única aliança que o membro do partido 

poderia ter seria com o próprio partido. As retrições a vida sexual também tinha o objetivo,  

remover todo o prazer sexual, essa iniciativa do governo  começa reprimindo o membro  do 

partido  desde a mais tenra idade: 

 

(...)There were even organizations such as the Junior Anti-Sex League, 

which advocated complete celibacy for both sexes. All children were to be 

begotten by artificial insemination  (ARTSEM, it was called in Newspeak) 

and brought up in public institutions. This, Winston was aware, was not 

meant altogether seriously, but somehow it fitted in with the general ideology 

of the Party.(...) (ORWELL, 1978, p. 65,66) 

 

(...)Havia até organizações como a Liga Juvenil Anti-Sexo, que advogava 

completo celibato para ambos os sexos. Todas as crianças deveriam nascer 

por inseminação artificial (insemart) e educadas em instituições públicas. 

Isto, Winston sabia, não era para se levar de todo a sério, mas de certo modo 

se encaixava na ideologia geral do Partido(...)  (ORWELL, 2004, p.67) 

 

(...)Havia inclusive organizações que defendiam o celibato absoluto para 

ambos os sexos. Todas as crianças seriam geradas por inseminação artificial 

(semart, em novafala) e criadas por instituições públicas. Winston estava 

consciente de que esse era um plano que não  devia ser levado inteiramente a 

sério, mas de todo o modo era algo que se encaixava na ideologia geral do 

partido(...)  (ORWELL, 2009, p.84) itálico do autor 

           Capítulo 7 

Não há menção sobre a  novilíngua. 

Capítulo 8 

Neste capítulo, o nosso recorte recai sobre um termo em novilíngua, este termo 

aparece no momento em que o narrador está explicando como deveria ser o cotidiano de cada 

membro do partido diante do controle que o governo exercia sobre eles. Esse controle se 

extendia além do momento em que os membros do partido estavam trabalhando, atingia 

também, a vida íntima, mais precisamente, no momento em que eles não estavam trabalhando 

a serviço do governo: 
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(...)In principle a Party member had no sparetime, and was never alone 

except in bed. It was assumed that when he was not working, eating, or 

sleeping he would be taking part in some kind of communal recreation: to do 

anything that suggested a taste for solitude, even to go for a walk by yourself, 

was always slightly dangerous. There was a word for it in Newspeak: 

OWNLIFE, it was called, meaning individualism and eccentricity. 

(ORWELL, 1978, p. 81,82). 

 

Em princípio, um membro do Partido não tinha horas vagas, e não ficava 

nunca só, exceto na cama. Supunha-se que quando não estivesse trabalhando, 

comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação comunal; era 

sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela 

solidão, mesmo que fosse apenas passear sozinho. Em Novilíngua havia uma 

palavra para isso: proprivida, e significava individualismo e excentricidade 

(ORWELL, 2004, p. 83). 

 

Em princípio, os membros do partido não dispunham de tempo livre e só 

ficavam sozinhos quando estavam na cama. Supunha-se que quando não 

estivessem trabalhando , comendo ou dormindo estariam participando de 

algum tipo de recreação comunitária; fazer alguma coisa que sugerisse gosto 

pela solidão, mesmo que fosse sair para dar uma volta sozinho, sempre 

envolvia algum risco. Havia um termo para isso em novafala: vidaprópria, 

com o sentido de individualismo e excentricidade. (ORWELL, 2009, p.103).  

 

Capítulo 9 

Não há menção sobre a novilíngua. 

Capítulo 10 

Não há menção sobre a novilíngua. 

Capítulo 11 

Neste capítulo, o termo em novilíngua aparece em um contexto em que Winston e 

Júlia conseguem burlar o estrito controle da vida sexual dos membros do partidos e começam 

a se encontrar as escondidas, fora do alcance das inúmeras teletelas. Durante um desses 

momentos em que eles estavam juntos, Júlia, amante de Winston, tem curiosidade de saber 

como era a ex-mulher dele: Katherine.  Ele tenta defini-la perguntando se Júlia conhecia um 

termo em novilíngua que a descreveria perfeitamente segundo as regras que a sociedade do 

Grande Irmão impunha: 

 

They did not discuss the possibility of getting married,. It was too remote to 

be worth thinking about it. No imaginable committee would ever sanction 

such a marriage even If Katherine, Winston‘s wife, could somehow have 
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been got rid of. It was hopeless even as a daydream. ‗What was she like, your 

wife?‘ said Julia. ‗She was—do you know the Newspeak word 

GOODTHINKFUL? Meaning naturally orthodox, incapable of thinking a 

bad thought?‘ ‗No, I didn‘t know the word, but I know the kind of person 

right enough.‘(...) (ORWELL, 1978, p. 132). 

 

Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para 

merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, 

mesmo que Winston pudesse se livrar de Katherine. Nem como sonho de 

olhos abertos oferecia esperança.- Que tal era tua mulher? - indagou Júlia.- 

Era... conheces a palavra de Novilíngua bempensante? Isto é, naturalmente 

ortodoxa, incapaz de um mau pensamento?- Não, não conheço a palavra, mas 

conheço o tipo, isso conheço (ORWELL, 2004,  p. 128). 

 

Não pensavam na hipótese de casamento, tratava-se de uma coisa muito 

remota para valer a pena pensar nela. Impossível imaginar algum comitê 

capaz de sancionar um casamento daqueles, mesmo se fosse possível dar um 

jeito em Katherine, mulher de Winston. Mesmo como devaneio, aquele era 

um caso sem esperança.― Como era a sua mulher indagou Julia.‖―Era... sabe 

aquela palavra em novafala, benepensante ? ―Com o sentido de 

natuaralmente ortodoxo‖, ―incapaz de ter um mal pensamento‖? ―não, eu não 

conheçia a palavra, mas conheço muito bem esse tipo de gente‖ (ORWELL, 

2009, p. 160).  

 

Em nosso segundo recorte, o termo novilíngua aparece sendo enunciado pelo narrador 

quando ele nos dá maiores informações sobre as impressões que Winston tinha tido sobre 

Júlia. Winston tinha notado que a rebeldia que Júlia possuía nas questões relativas à 

sexualidade não se extendiam para as outras questões também de ordem política. Júlia parecia 

apática no que tange as questões sobre a liberdade política e livre expressão do pensamento, a 

personagem Júlia também não se utilizava de termos em novilíngua como podemos abservar: 

 

Except where it touched upon her own life she had no interest in Party 

doctrine. He noticed that she never used Newspeak words except the ones 

that had passed into everyday use. She had never heard of the Brotherhood, 

and refused to believe in its existence. Any kind of organized revolt against 

the Party, which was bound to be a failure, struck her as stupid. The clever 

thing was to break the rules and stay alive all the same, (ORWELL, 1978, p. 

131). 

Exceto no que tangia à sua vida particular, não lhe interessava a doutrina 

partidária. Ele observou que Júlia nunca usava palavras de Novilíngua, nem 

mesmo as que haviam passado à linguagem corrente. Nem nunca ouvira falar 

da Fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência. 

Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o Partido; fadada ao 

insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo, 

(ORWELL, 2004, p. 127). 
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Só se interessava pela doutrina do partido quando ela dizia a respeito de sua 

vida particular. Winston percebeu que (Júlia) nuncausava palavras em 

novafala, com exceção das que haviam migrado para a linguagem corrente. 

Nunca ouvira falar na confraria e se recusava a acreditar na sua existência. 

Todo o tipo de revolta organizada contra o partido parecia bobagem. A coisa 

inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo, 

(ORWELL, 2009, p.159). 

Capítulo 12 

Não há menção sobre a novilíngua. 

Chapter 13 

Neste recorte, temos o narrador explicando como Júlia e Winston se encontravam as 

escondidas em uma espécie de quartinho alugado que se situava em cima de uma loja de 

antiquados, neste recorte, o narrador nos conta que enquanto Winston fazia comentários  

sobre questões políticas e da liberdade Júlia ficava tão indiferente ao ponto de dormir.  O 

termo novilíngua , no contexto abaixo, serve para marcar a o nível de engajamento político de 

Julia: 

In the ramifications of party doctrine she had not the faintest interest. 

Whenever he began to talk of the principles of Ingsoc, doublethink, the 

mutability of the past, and the denial of objective reality, and to use 

Newspeak words, she became bored and confused and said that she never 

paid any attention to that kind of thing. One knew that it was all rubbish, so 

why let oneself be worried by it? She knew when to cheer and when to boo, 

and that was all one needed, (ORWELL, 1978, p. 156). 

Tampouco tinha Júlia o menor interesse pelas ramificações da doutrina do 

Partido. Sempre que ele começava a falar dos princípios do Ingsoc, 

duplipensar, a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva, e a 

usar palavras de Novilíngua, ela ficava aborrecida, confusa, e dizia não ter 

jamais prestado atenção a essas coisas. Sabia que era tudo lixo, portanto para 

que se preocupar com ele? Sabia quando aplaudir e quando vaiar, e era toda a 

ciência de que precisava, (ORWELL, 2004, p.151). 

 

Julia não tinha o menor interesse nas ramificações da doutrina do partido . 

Sempre que ele começava a falar nos princípios so Socing, do 

duplipensamento, da mutabilidade do passado e da recusa da realidade 

objetiva, e a usar palavras em Novafala, ela se entediava, ficava confusa e 

dizia que nunca prestava atenção naquele tipo de coisa. Se era sabido que 

tudo aquilo era besteira, porque se preocupar com o assunto? Ela sabia 

quando aplaudir e quando vaiar, isso era tudo o que precisava saber, 

(ORWELL, 2009, p. 186). 

 

Capítulo 14 
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Nosso recorte sobre esse capítulo remonta a cena em que Winston está a espera de 

algum sinal de O´Brian para poder fazer parte das conspirações contra o governo, neste 

contexto o termo novilíngua  é enunciado por O´Briean para elogiar a habilidade com que 

Winston escrevia nesse novo idioma : 

(...) ‗I had been hoping for an opportunity of talking to you,‘ he said. ‗I was 

reading one of your Newspeak articles in ‗The Times‘ the other day. You 

take a scholarly interest in Newspeak, I believe?‘ Winston had recovered part 

of his self-possession. Hardly scholarly,‘ he said. ‗I‘m only an amateur. It‘s 

not my subject. I have never had anything to do with the actual construction 

of the language.‘Again Winston‘s heart stirred painfully. It was 

inconceivable that this was anything other than a reference to Syme. But 

Syme was not only dead, he was abolished, an unperson. Any identifiable 

reference to him would have been mortally dangerous(...), (ORWELL, 1978, 

p.157). 

 

- Tinha esperança de poder-te falar - disse. - Li outro dia no Times um teu 

artigo em Novilíngua. Tens um interesse de erudito na Novilíngua, não é? 

Winston recuperara um pouco do seu auto-controle.- Erudito, não. Sou um 

mero amador. Não é o meu forte. Nunca tive nenhuma interferência na 

construção do idioma.- Mas o escreves com muita elegância - insistiu 

O'Brien. - E não é apenas minha opinião. Recentemente, conversei com um 

amigo teu, que é um perito. No momento, foge-me da memória o nome dele. 

O coração de Winston tornou a pular, doloridamente. Era inconcebível que 

aquelas palavras não fossem referência a Syme. Porém Syme não estava 

apenas morto, fora abolido, era uma impessoa. Seria mortalmente perigoso 

fazer-lhe uma referência identificável, (ORWELL, 2004, p.152,153). 

 

―Estava à espera de uma oportunidade para conversar com você‖, disse O` 

Brian. Li o artigo sobre a Novafala que você publicou no times outro dia . 

Tem um interesse bastante erudito pelo novo idioma, não tem? Winston 

recobrara parcialmente a presença de espírito ― estou longe de ser um 

erudito‖, respondeu. ―Sou apenas um diletante. Não é a minha área. Nunca 

tive nada a ver com a elaboração do idioma‖ O coração de Winston deu outro 

solavanco dolorido. Era inconcebível que aquilo fosse uma outra  coisa que 

não uma  referência a Syme. Mas Syme não apenas fora morto como fora 

abolido, era uma despessoa. Fazer qualquer referência que o identificasse era 

mortalmente perigoso, ORWELL, 2009, p. 189). 

 

Neste recorte, o termo novilíngua aparece quando O´Briean continua a elogiar a 

habilidade de escrever de Winston neste idioma, mas não sem antes  chamar a sua atenção 

para duas palavras que caíram em desuso neste idioma que Winston teria usado. Para manter 

winston bem informado, O‘ Brian presenteia Winston com  um dicionário de novilíngua.  Na 

verdade , esse dicionário era um livro proibido que continha   as ideias do conspirador do 

Grande Irmão, Emmanuel Goldstain. O livro também era o sinal de que Winston já era 
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membro da conspiração contra o governo do Grande Irmão, a fraternidade, como podemos 

abservar abaixo: 

What I had really intended to say was that in your article I noticed you had 

used two words which have become obsolete. But they have only become so 

very recently. Have you seen the tenth edition of the Newspeak 

Dictionary?‘‗No,‘ said Winston. ‗I didn‘t think it had been issued yet. We are 

still using the ninth in the Records Department.‘ ‗The tenth edition is not due 

to appear for some months, I believe. But a few advance copies have been 

circulated. I have one myself. It might interest you to look at it, perhaps?‘ 

‗Very much so,‘ said Winston, immediately seeing where this tended, 

(ORWELL, 1978, p.158). 

 

- O que eu de fato queria te dizer, a propósito do artigo, é que notei o uso de 

duas palavras obsoletas. Que se tornaram obsoletas muito recentemente. Já 

viste a décima edição do Dicionário de Novilíngua? Não. Não creio que já 

tenha sido publicado. No Departamento de Registro ainda usamos a nona. - 

Creio que a décima edição só será publicada daqui a alguns meses. Mas 

foram preparados alguns exemplares especiais, de amostra. E eu recebi um. 

Talvez gostasse de examiná-lo?- Apreciaria imenso - disse Winston, 

percebendo imediatamente aonde levava a conversa, (ORWELL, 2004, 

p.153). 

 

O que eu realmente pretendia lhe dizer é que notei que no seu artigo você faz 

uso de duas palavras que se tornaram obsoletas . Se bem que faz 

pouquíssimo tempo que elas foram descartadas. Já viu a décima edição do 

dicionário de Novafala? ―Não‖ disse Winston . ― não sabia que já tinha saído. 

No departamento de documentação ainda estamos usando a nona ediçaõ‖ 

―Acho que a décima vai ser publicada daqui a alguns meses . Mais alguns 

poucos exemplares foram distribuídos antecipadamente. Eu recebi um. 

Pensei que talvez você se interessase em dar uma espiada‖ , (ORWELL, 

2009, p. 189). 

 

Chapter 15  

Não há  ocorrência da novilíngua  nesse capítulo. 

Chapter 16. 

Não há ocorrência da novilíngua nesse capítulo. 

Chapter 17. 

Neste capítulo, Winston entra em contato com o livro proibido de Goldstain. A nova 

edição do dicionário de novilíngua que recebera de O´Brian , na verdade era o livro proíbido. 

O livro  possui uma análise da sociedade desde os tempos mais remotos até o momento atual 

da ficção (época do grande irmão), contém  inúmeras críticas ao governo do Grande Irmão 

inclusive a acusação de traidor dos princípios do socialismo. Além disso, o livro também 
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mostra as técnicas de dominação que o governo aplicava aos membros do partido. O termo 

novilíngua é enunciado na ficção pelo Goldstein através de seu livro, e junto a esse termo 

podemos ver a explicação de diversas outras palavras constituintes do léxico da novilíngua  

assim como a situação que esses léxicos engendram:  

The trick of doing this can be learned like any other mental technique. It is 

learned by the majority of Party members, and certainly by all who are 

intelligent as well as orthodox. In Oldspeak it is called, quite frankly, ‗reality 

control‘. In Newspeak it is called DOUBLETHINK, though 

DOUBLETHINK comprises much else as well. DOUBLETHINK means the 

power of holding two contradictory beliefs in one‘s mind simultaneously, 

and accepting both of them. The Party intellectual knows in which direction 

his memories must be altered; he therefore knows that he is playing tricks 

with reality; but by the exercise of DOUBLETHINK he also satisfies himself 

that reality is not violated, (ORWELL, 1978 p. 214). 

 

Esse é um truque que pode ser aprendido como se aprende qualquer outra 

técnica mental. É aprendido pela maioria dos membros do Partido e 

certamente por todos que são tão inteligentes quanto ortodoxos. Em 

Anticlíngua chama-se, com toda a franqueza, "controle da realidade." Em 

Novilíngua, chama-se duplipensar, conquanto duplipensar abranja muita 

coisa mais. Duplipensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente 

na cabeça duas crenças contraditórias, e aceitá-las ambas. O intelectual do 

Partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas; portanto 

sabe que está aplicando um truque na realidade; mas pelo exercício do 

duplipensar ele se convence também de que a realidade não está sendo 

violada, (ORWELL, 2004, p. 205, 206). 

 

O modo como se produz isso pode ser aprendido , como qualquer 

outra técnica mental. E ele é aprendido pela maioria das membros do partido: 

certamente por todos os que são ao mesmo tempo inteligentes e ortodoxos. 

Em velhafala isso recebe o nome muito direto de ―controle da realidade‖. Em 

Novafala é o duplipensamento, embora o termo duplipensamento também 

abranja muitas outras coisas. Duplipensamento significa a capacidade de 

abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em 

ambas. O intelectual dopartidosabe em que direção suas memórias precisam 

ser alteradas; em consequência, sabe que está manipulando a realidade, mas, 

graças ao exercício do duplipensamento ele também se convence de que a 

realidade não está sendo violada, (ORWELL, 2009, p.252).  

 

No parágrafo abaixo podemos ver outra característica do léxico da novilíngua  citados 

por Goldstein. Existe um desejo de controle do sentido das palavras para que elas 

significassem aquilo que o partido deseja, desta forma a mesma palavra vai ter sentidos 

diferentes de acordo com o controle do partido. 

 

The keyword here is blackwhite. Like so many newspeak words, this word 

has two mutually contradictory meanings. Applied to an opponent, it means 
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the habit ofimpudently claiming that black is white, in contradiction of the 

plain facts. Applied to a Party member, it means a loyal willingness to say 

that black is white when Party discipline demands this. But it means also the 

ability to believe  that black is white, and more, to know  that black is white, 

and to forget that one has ever believed the contrary. This demands a 

continuous alteration of the past, made possible by the system of thought 

which really embraces all the rest, and which is known in Newspeak as 

doublethink, (ORWELL, 1978, p.212). 

 

Aqui, a palavra chave é negrobranco. 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 o preto é branco quando o 

Partido o exige. Significa, também, a capacidade de acreditar que o preto é 

branco, e mais ainda, de saber que o preto é branco, e de acreditar que jamais 

se imaginou o contrário. Isto exige contínua alteração do passado, 

possibilitada pelo sistema de raciocínio que na verdade abrange tudo o mais, 

e que em Novilíngua se chama duplipensar, (ORWELL, 2004, p. 204).  

 

A palavra-chave, no caso, é negribranco. Como tantas outras palavras em 

Novafala, ela tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Aplicada a um 

adversário, alude ao hábito que esse adversário tem de afirmar 

desavergonhadamente que o negro é branco, em contradição com os fatos 

óbvios. Aplicada ao membro do partido, manifesta a leal disposição de 

afirmar que o negro é branco sempre que a disciplina do partido o exigir. 

Mas significa ao mesmo tempo a capacidade de acreditar que o negro é 

branco e, mais, de saber que o negro é branco, e de esquecer que algum dia 

julgou o contrário. Isso exige uma alteração contínuo no passado, tornada 

possível pelo sistema de pensamento que realmente abrange tudo o mais e 

que é conhecido em Novafala como duplipensamento, (ORWELL, 2009 p. 

250).  

    

Nessa parte Goldstain continua explicando como ocorre o processo de extinção de  

comportamentos hereges ao partido, comportamentos esses que o partido presume que possa 

ter início e fim através da manipulação da linguagem. Mais uma vez vemos o esforço do 

partido que dá sustentação ao governo de disciplinar os seus membros, essa disciplinação 

acontece, em grande medida com a construção da novilíngua : 

The first and simplest stage in the discipline, which can be taught even to 

young children, is called, in Newspeak,  crimestop. Crimestop  means the 

faculty of stopping short, as though by instinct,at the threshold of any 

dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing 

to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments if they 

are inimical to Ingsoc, and of being bored or repelled by any train of thought 

which is capable of leading in a heretical direction. Crimestop , in short, 

means protective stupidity, (ORWELL, 1978, p. 212). 

 



 

149 

 

O primeiro e mais simples estágio dessa disciplina, e pelo qual passam até as 

crianças de tenra idade, chama-se, em Novilíngua, crimedeter. Crimedeter é a 

faculdade de deter, de paralisar, como por instinto, no limiar, qualquer 

pensamento perigoso. Inclui o poder de não perceber analogias, de não 

conseguir observar erros de lógica, de não compreender os argumentos mais 

simples e hostis ao Ingsoc, e de se aborrecer ou enojar por qualquer trem de 

pensamentos que possa tomar rumo herético. Crimedeter, em suma, significa 

estupidez protetora, (ORWELL, 2004, p. 203, 204). 

 

A primeira etapa dessa disciplina, muito simples, que pode ser ensinada 

inclusive a crianças pequenas , chama-se , em Novafala, crimeinterrupção. 

Crimeinterrupção significa a capacidade de estacar , como por instinto, no 

limiar de todo pensamento perigoso. O conceito inclui a capacidade de não 

entender analogias , de deixar de perceber erros lógicos, de compreender mal 

os argumentos mais simples, caso sejam antagônicos ao socing, e de sentir-se 

entediado ou incomodado por toda a sequência de raciocínio capaz de 

veredar por um rumo herético. Em suma, crime interrupção significa burrice 

protetora,  (ORWELL, 2009, p. 249). 

 

Neste nosso recorte temos o termo  novilíngua e o léxico da novilíngua, essas palavras 

continuam a aparecer  dentro do livro, a obra de Goldstein,  e estão em um contexto que 

ocorre  uma espécie de prescrição do comportamento esperado aos membros do partido:  

 

A Party member is required to have not only the right opinions, but the right 

instincts. Many of the beliefs and attitudes demanded of him are never 

plainly stated, and could not be stated without laying bare the contradictions 

inherent in Ingsoc. If he is a person naturally orthodox (in Newspeak a 

GOODTHINKER), he will in all circumstances know, without taking 

thought, what is the true belief or the desirable emotion. But in any case an 

elaborate mental training, undergone in childhood and grouping itself round 

the Newspeak words CRIMESTOP, BLACKWHITE, and DOUBLETHINK, 

makes him unwilling and unable to think too deeply on any subject whatever, 

(ORWELL, 1978, p. 211). 

 

O membro do Partido não só deve ter as opiniões certas, como os instintos 

certos. Muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas 

abertamente, e não poderiam ser esmiuçadas sem pôr a nu as contradições 

inerentes do Ingsoc. Se for uma pessoa naturalmente ortodoxa (em 

Novilíngua bempensante), saberá, em todas as circunstâncias, sem precisar 

raciocinar, qual é a verdadeira crença e a emoção desejável. Mas, de qualquer 

maneira, um trabalhoso treino mental, a que se submeteu na infância, e que 

gira em torno das palavras novilinguísticas crimedeter, negrobranco e 

duplipensar, faz com que ele não tenha nem disposição nem capacidade para 

pensar a fundo em coisa alguma, (ORWELL, 2004, p.203). 

 

De um membro do partido exige-se que se tenha não apenas a opinião certa, 

mas os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes que se esperam dele 

jamais são expostas comclareza- e não poderiam sê-lo sem que as 

contradições inerentes ao socing ficassem visíveis. Se esse membro 
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dopartido for uma pessoa naturalmente ortodoxa ( em novafala 

benepensante), em toda e qualquer circunstância saberá, sem precisar pensar, 

qual é a crença verdadeira e qual a emoção desejável. De qualquer forma, 

porém, um elaborado treinamento mental aplicado na infância e relacionado 

à palavras crimeinterrupção, negribranco e duplipensamento, em novafala, o 

deixa sem desejo nem capacidade de pensar muito profundamente em 

qualquer assunto, (ORWELL, 2009, p. 248,249). 

      

Nessa parte, ainda segundo o livro proibido de Goldstein, temos o termo novilíngua  

citado por ele,  mostrando que já exista um processo em andamento de centralização 

linguística,  também percebemos nesse recorte,  o fato da novilíngua  existir dentro do 

contexto de uma sociedade que se manteve estratifica, ou seja, em que a manutenção das 

diferentes entre classes tinham sido mantidas: 

In no part of Oceania do the inhabitants have the feeling that they are a 

colonial population ruled from a distant capital. Oceania has no capital, and 

its titular head is a person whose whereabouts nobody knows. Except that 

English is its chief LINGUA FRANCA and Newspeak its official language, 

it is not centralized in any way. Its rulers are not held together by blood-ties 

but by adherence to a common doctrine. It is true that our society is stratified, 

and very rigidly stratified, on what at first sight appear to be hereditary lines, 

(ORWELL, 1978, p. 209). 

   

Em nenhuma parte da Oceania têm os habitantes a impressão de ser 

colônia administrada de uma longínqua capital. A Oceania não tem capital, e 

o seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro todos ignoram. Não é 

centralizada de modo algum, à exceção da língua franca, que é o inglês, e da 

Novilíngua, que é o idioma oficial. Seus governantes não são ligados por 

laços de consangüinidade mas pela obediência a uma doutrina comum. É 

verdade que a nossa sociedade é estratificada, e muito rigidamente, segundo 

o que - à primeira vista - parecem ser linhas hereditárias, (ORWELL, 2004, 

p.201).  

 

Em nenhum ponto da oceânia os habitantes têm a sensação de ser uma 

população colonial governada a partir de uma capital distante. A Oceânia não 

tem capital, e seu chefe titular é uma pessoa cujo o paradeiro ninguém 

conhece. Fora o fato de o inglês ser a principal língua franca e a Novafala sua 

língua oficial, nada na Oceânia é centralizado. Seus governantes não estão 

ligados a nenhum parentesco, mas pela adesão da doutrina comum. É 

verdade que nossa sociedade é estratificada´e muito rigidamente 

estratificada, aliás de um modo que à primeira vista parece corresponder a 

linhagens hereditárias, (ORWELL, 2009, p. 246). 

     

Nosso último recorte ainda está embasado no livro proibido de Goldstein,  percebemos 

que o termo novilíngua , ainda está dentro do seu livro proibido no momento em que explica a 

situação da ciência na sociedade dirigida pelo Grande Irmão: 
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In Oceania at the present day, Science, in the old sense,  has almost ceased to 

exist. In Newspeak there is no word for ‗Science‘. The empirical method of 

thought, on which all the scientific achievements of the past were founded, is 

opposed to the most fundamental principles of Ingsoc, (ORWELL, 1978, p. 

193). 

 

Atualmente, na Oceania, a ciência quase cessou de existir, no sentido antigo. 

Em Novilíngua não existe palavra para "ciência". O método empírico de 

raciocínio, no qual se basearam todos os desenvolvimentos científicos 

passados, se opõe aos princípios fundamentais do Ingsoc, (ORWELL, 2004 

p. 186). 

 

Hoje em dia, na oceania, a Ciência, no sentido antigo, praticamente deixou 

de existir. Não há palavra em Novafala para ―Ciência‖. O método empírico 

de pensamento, que todas as realizações científicas do passado se fundavam, 

opõe se aos princípios mais fundamentais do Socing, (ORWELL, 2009,  p. 

229). 

       

 

Capítulo 18 

Não há ocorrência da  novilíngua nesse capítulo. 

Capítulo 19 

Não há ocorrência da  novilíngua nesse capítulo. 

 Capítulo 20  

Não há ocorrência da  novilíngua nesse capítulo. 

 

Capítulo  21   

 O nosso recorte desse capítulo recaí sobre um termo em novilíngua enunciado pelo 

narrador e mostra como ocorre aplicação de um dos métodos elaborados pelo governo para 

acabar de vez com o posicionamento contrário ao regime. Mais uma vez podemos ver o papel 

central da novilíngua  nesse processo:  

The process should be automatic, instinctive. CRIMESTOP, they called it in 

Newspeak. He set to work to exercise himself in crimestop. He presented 

himself with propositions—‘the Party says the earth is flat‘, ‗the party says 

that ice is heavier than water‘—and trained himself in not seeing or not 

understanding the arguments that contradicted them. It was not easy. It 

needed great powers of reasoning and improvisation. The arithmetical 

problems raised, for instance, by such a statement a ‗two and two make five‘ 



 

152 

 

were beyond his intellectual grasp. It needed also a sort of athleticism of 

mind, an ability at one moment to make the most delicate use of logic and at 

the next to be unconscious of the crudest logical errors. Stupidity was as 

necessary as intelligence, and as difficult to attain. (ORWELL, 1978 p. 

278,279). 

 

O processo devia ser automático, instintivo. Crimedeter, era o seu nome em 

Novilíngua. Pôs-se a exercitar-se em crimedeter. Apresentava a si próprio 

proposições - "o Partido diz que a terra é plana," "o Partido diz que o gelo é 

mais pesado que a água," - e treinava para não ver ou não compreender os 

argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Necessitava grandes recursos 

de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos provocados por uma 

afirmativa como por exemplo "dois e dois são cinco", estavam fora da sua 

compreensão intelectual. Precisava também de uma espécie de atletismo da 

mente, da habilidade de num momento fazer o uso mais delicado da lógica e, 

no momento seguinte, ser inconsciente dos mais brutais ilogismos. A 

estupidez era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de se 

conquistar.  (ORWELL, 2004, p. 266) 

 

A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento 

perigoso viesse à tona. O processo deveria ser automático, instintivo. 

Brecacrime, era sua denominação em Novafala. Passou a exercitar-se em 

brecacrime. Apresentava si mesmo algumas proposições- ―o partido diz que a 

terra é plana‖ . O partido diz que o gelo é mais pesado do que a água‖- e 

treinava para não ver ou não intender os argumentos que o contradiziam. Não 

era fácil. Exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os 

problemas aritméticos suscitados por uma afirmação como dois e ―dois e dois 

são cinco‖, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era  

preciso, também, praticar uma espécie de atletismo mental: num momento 

recorrer ao raciocínio lógico mais sofisticado, e no momento seguinte ignorar 

os equívocos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a 

inteligência, e tão igualmente difícil de ser adquirida. (ORWELL, 2009, p. 

324,325) 

 Capítulo 22 

Não há ocorrências do termo novilíngua  neste capítulo. 

  Capítulo 23  

O nosso último recorte do termo novilíngua remonta um contexto em que Winston 

sofre um processo brutal de tortura que o fez abandonar definitivamente a ideia de 

conspiração contra o governo e assumir um cargo na burocracia estatal, esse novo cargo que 

agora ocupa é justamente  na equipe que trabalhava na construção da novilíngua: 

He had been appointed to a sub-committee of a sub-committee which had 

sprouted from one of the innumerable committees dealing with minor 

difficulties that arose in the compilation of the Eleventh Edition of the 

Newspeak Dictionary. They were engaged in producing something called an 

Interim Report, but what it was that they were reporting on he had never 

definitely found out. It was something to do with the question of whether 
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commas should be placed inside brackets, or outside. (ORWELL, 1978, p. 

294) 

 

Fora nomeado para o sub-comitê de um sub-comitê que surgira de um dos 

inúmeros comitês que tratavam das dificuldades menores aparecidas durante 

a compilação da Décima Primeira Edição do Dicionário de Novilíngua. 

Cabia-lhes redigir um chamado Relatório provisório, porém ele nunca 

descobrira a respeito do que deveriam escrever. Parecia ligar-se à questão da 

colocação das vírgulas antes ou depois das aspas. (ORWELL, 2004, p. 281) 

 

Fora nomeado para o sub-comitê de um sub-comitê instituído por um dos 

incontáveis comitês criados para lidar com dificuldades menores suscitadas 

pela compilação da décima primeira edição do dicionário de Novafala. 

Estavam envolvidos na produção de algo denominado Relatório Provisório, 

mas o que exatamente, ele não sabia ao certo. Tinha alguma coisa a ver com 

a questão de que se as vírgulas deviam ser postas fora ou dentro dos 

parênteses. (ORWELL, 2009, p. 342, 342). 

     

3.2.4-  Miniglossário da novilíngua 

 

Como uma maneira de melhor sistematizarmos os termos em novilíngua que aparecem 

na narrativa, fizemos um glossário que contém o sentido dessas palavras dado pelo autor. 

Assim esse miniglossário contempla, além do sentido desses termos, as classes dessas 

palavras organizados na versão original e em duas traduções em português do Brasil 

respectivamente (ORWELL, 1977, 2004, 2009). 

 

Artsem (n)- Processo pelo qual ocorria a reprodução dos  membros do partido. 

Traduções para o português. 

Insemart-Orwell (2004) 

Insemart-Orwell (2009) 

Número de Ocorrências 1 

 

Blackwhite (v): No caso de um inimigo, ato de afirmar imprudentemente que o negro é 

branco em contradição aos fatos evidentes. 
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Blackwhite (adj). Leal/obediente ao ponto de dizer que o preto é branco quando o Partido o 

exige. 

Blackwhite (s) (3) capacidade de saber que o preto é branco, e de acreditar que jamais se 

imaginou o contrário. 

Traduções para o Português. 

Negrobranco- Orwell (2004). 

Pretobranco- Orwell (2009).  

Número de ocorrências na narrativa- 1. 

 

Crimestop (v)- Ato de treinar a si próprio, estimulado desde a infância, de não ouvir 

argumentos contrários ao regime do grande irmão. 

Crimestop (s)- Processo de cegueira mental que ocorre toda vez que um sujeito entra em 

contato com algum pensamento herético ao partido. 

Traduções para o português. 

Crimedeter-Orwell (2004) 

Crimedeter-Orwell (2009) 

Número de ocorrências na narrativa- 6. 

 

Dayorder- (Adv) subistituto das palavras imediatamente, urgente e etc. 

Ordemdia- Orwell (2004) 

Ordemdia- Orwell (2009) 

Número de ocorrências na narrativa-1 

 

Doubleplus (Adj) Substituto de todos os adjetivos de intensidade e de quantidade. 

Traduções para o português. 

Dupliplus- Orwell (2004) 



 

155 

 

Duplomais-Orwell (2009) 

Número de ocorrências na narrativa- 1. 

 

Facecrime (v)- Ato inapropriado de franzir o rosto mostrando discordância, frente às 

doutrinas advindas do partido. 

Facecrime (n)- Expressão facial em desacordo com as expressões faciais possíveis 

determinadas pelo partido. 

Traduções para o português 

Facecrime- Orwell (2004) 

Rostocrime- Orwell (2009) 

Nmero de ocorrências na narrativa- 1. 

 

Goodthinkful (adj) Qualidade de ser um ortodoxo das ideias do partido. 

Traduções para o português. 

Bempensante- Orwell (2004) 

Benepensante-Orwell (2009) 

Número de ocorrências na narrativa- 1 

 

Ingsoc (n)Sigla que correspondia ao partido que dava sustentação ao governo da obra. 

Traduções para o português. 

Ingsoc-Orwell (2004) 

Ingsoc-Orwell (2009) 

Número de Ocorrências 25 

 

Ingood- (adj) Adjetivo que substitui as palavras como mal, ruim e etc.. 

Traduções para o português. 
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Inbom Ingsoc-Orwell (2004) 

Inbom-Ingsoc-Orwell (2009) 

Número de Ocorrências-1 

 

Minitrue- (n)- Miniver- Ministério da Verdade, se ocupava das notícias, diversões, instrução e 

belas artes. 

Traduções para o português. 

miniver - 

Miniver- 

Número de Ocorrências1 

    

Minipax(n), Ministério da Paz.  Ministério que se ocupava da guerra;  

Traduções para o português. 

Minipaz,-Orwell (2004) 

Minipaz- Orwell (2009) 

Número de ocorrências na narrativa- 1. 

 

Miniluv- Ministério do Amor. Mistério responsável pela manutenção da lei e da ordem;  

Traduções para o português  

Miniluv-Miniamo-Orwell (2004) 

Miniamo-Orwell (2009) 

Número de ocorrências-1 

 

Miniplenty- ministério responsável pela fartura  

Traduções para o português 

Minipuja Orwell (2004) 
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Minifarto Orwell (2009) 

Número de ocorrências-1 

 

Newspeak- Língua oficial do governos do GI que viria substituir a língua anterior.             

Novilíngua- Orwell (2004) 

Novafala- Orwell (2009) 

Número de ocorrências 47 

 

Proles- classe social não pertencente a elite que fazia parte da burocracia estatal. 

Traduções para o português 

Proles   Orwell (2004) 

Proletas Orwell (2009) 

Número de ocorrências- 47 

  

Plusgood (adj)- palavra que substitui excelente e esplêndido. 

Traduções para o português 

Plusbom (2004) 

Pluscompleto (2009) 

Número de ocorrências 1 

 

Ownlife- (n)- gosto ilegal pela solidão ou excentricidade. 

Traduções para o português 

Proprivida- (2004) 

Proprivida-(2009) 

 Número de ocorrências- 1 
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Speakwrites- Aparelho eletrônico em que se dita e a fala  se transformada em escrita por uma 

espécie de programa de computador. 

Falaescreve - Orwell (2004) 

Falaescreve - Orwell (2009) 

Número de ocorrências- 1 

 

Telescreen- Espécie de televisão que era instalada na casa de cada membro do partido para 

que sua vida fosse melhor vigiada. 

Teletela-Orwell (2004) 

Teletela-Orwell (2009) 

Número de ocorrências- 92 

 

Thoughtcrime-(n) Todo pensamento discordante das ideias do partido. 

Crimeideia- Orwell (2004) 

Crimeideia- Orwell(2009)      

Número de ocorrências-11 

 

Thoughtcriminals (n) pessoa que cometeu o crime de discordar das ideias do partido.  

Ideocriminoso- Orwell (2004) 

Ideocriminoso- Orwell (2009) 

Número de ocorrências-1 

 

Unperson- Uma pessoa que não foi apenas morta, mas também abolida, vaporizada. 

Impessoa- Orwell (2004) 

Despessoa Orwell (2009) 

Número de ocorrências-5 
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3.3 Novilíngua e redução da capacidade de expressão. 

3.3.1  Composição e derivação no processo de formação da novilíngua.  

 

Na narrativa de Orwell fica claro que a proposta de mudança na linguagem ocorre 

principalmente no nível do sistema, é por esse nível da língua que começaremos a nossa 

análise. Após localizarmos os termos em novilíngua na narrativa e suas características 

gramaticais, escolhemos duas marcas linguísticas presentes nesse léxico para serem 

analisadas dentro da perspectiva da redução da capacidade de expressão. As duas marcas 

linguísticas que escolhemos são o processo de composição e derivação de palavras. 

Ao pesquisarmos o processo de renovação lexical do português do Brasil descobrimos 

que esse processo de renovação: ―ocorre principalmente por dois processos, o de derivação e 

o de composição‖ (BECHARA, 2006, p.351). No processo de formação léxical da novilíngua, 

com base nas traduções feitas para a língua portuguesa do Brasil, essas duas marcas, como 

não poderia ser diferente, também estão presentes no fonômenos de renovação lexical 

proposto pela novilíngua.  

  As novas criações de palavras podem ocorrer através de diversas formas 

linguísticas. Todas as novas criações  ocorrem a partir de elementos já existentes no sistema 

linguístico,  (BACHARA, 2006) chama esses elementos de ―prata da casa‖, isto é, ―os 

elementos (palavras, prefixos, sufixos) já existentes no idioma, quer no significado usual, 

quer na mudança do significado, o que já é um modo de revitalizar o léxico da língua‖ 

(BECHARA, 2006, p.351) .  

Além desses procedimentos formais de composição e derivação (prefixal e sufixal) 

Bechara também nos informa que: 

Outra fonte de revitalização lexical são os empréstimos e calcos linguísticos, 

isto é palavras e elementos gramaticais (prefixos e preposições, ordem de 

palavras) tomados de (empréstimo ou traduzidos (calcos linguístico) ou de 

outra comunidade linguística dentro da mesma língua histórica 

(regionalismos, nomenclaturas técnicas e gírias) ou de outras línguas 

estrangeiras-inclusive grego e latim-, que são incorporados ao léxico da 

língua comum e exemplar. Todos esses procedimentos de revitalização do 

léxico, merecem atenção especial para a gramática, a composição e a 

derivação, tendo em vista a regularidade e sistemacidade com que se operam 

na criação de novas palavras, (BECHARA, 2006, p. 351). 
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Antes de nos atermos, especificamente, no composição de palavras, faz-se necessário  

definir qual é o seu conceito. O processo de composição de palavras é  o  processo de 

formação lexical pelo qual a criação de uma palavra de significado único e constante, ocorre 

sempre e somente por meio de dois radicais relacionados entre sí. Destarte, os compostos são 

dois(ou mais) elementos identificáveis pelo falante, numa unidade nova de significado única e 

constante. 

No processo de formação dos compostos, nada impede de os elementos constituintes 

do composto serem eles mesmos já um composto. Como, por exemplo, nas seguintes palavras 

do português :  papel-moeda ou com leves alterações formais como ocorre na palavra 

planalto: Plan(o)alto, boquiaberto: Boqu(i)aberto 

De acordo com Bechara (2006, p.351): ―processo de composição de palavras ocorre 

por diversos meios, são eles compostos por disjunção, contraposição, justaposição, 

coordenação, subordinação e aglutinação‖.  Devido à novilíngua não possuir todas essas 

características, discutiremos somente o processo de composição que ocorre por aglutinação. 

Portanto, todas as palavras em novilíngua, que foram formadas por composição, ocorrem por 

aglutinação. 

Chamamos de aglutinação o processo de formar palavras compostas pela fusão ou 

maior integração dos dois radicais: como nos seguintes exemplos oriundos do português: 

perna + longo - pernilongo, plano + alto - planalto, água + ardente - 

aguardente ,filho + de + algo - fidalgo, em + boa + hora - embora, boca + 

aberto - boquiaberto , fonte + seca - fonseca,vinho + acre - vinagre, ponta + 

agudo - pontiagudo, vossa + mercê - você, petra + óleo - petróleo, outra + 

hora – outrora, (BECHARA, p. 352, 2006). 

 

Em nosso corpus, temos o mesmo processo de formação de palavras por composição 

aglutinada nos seguintes exemplos: benepensante, bempensante, pretobranco, negrobranco, 

crimedeter, crimideia, facecrime, ideocriminoso, ordemdia, ingsoc, insmart, miniver,minipaz, 

miniamo, minipuja,minifarto, novilíngua, novafala, anticlíngua, velhafala, proprivida, 

falaescreve. 

Dentro do processo decomposição também podemos descrever a relação da primeira 

palavra do composto a segunda, dessa forma,  o processo de formação composicional por 

aglutinação apresenta  mais quatro fenômenos distintos. O primeiro deles, a palavra se altera 

em relação a sua forma ―original‖ antes do processo de aglutinação quando separamos os dois 
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signos constituinte do composto, como podemos perceber na palavra Lobisomem. Ao 

isolarmos a primeira palavra desse composto, temos a palavra lobis que foi alterada de sua 

forma anterior lobo. Em novilíngua esse fenômeno ocorre nas seguintes palavras: proprivida, 

novilíngua, minifarto, miniamo, minipuja, benepensante, insmart, ideocriminoso, crimideia. 

O segundo fenômeno que ocorre com a primeira palavra do composto, de acordo com 

Bechara (2006), é quando ela se reduz ao seu radical. Como podemos ver na palavra planalto, 

Plan é o radical de plano, esse composto indica um plano solo e alto numa montanha. Em 

novilíngua essa característica pode ser observada na palavra proprivida, se isolarmos a sua 

primeira palavra ficamos apenas com a sua forma radical propri. 

A terceira característica que a primeira palavra assume ocorre quando separamos a 

segunda palavra do composto e seu radical fica alterado. Em português temos o exemplo da 

palavra vinicultura. A primeira palavra é vin proviniente do radical vinh em vinha ( árvore da 

uva). Em novilíngua, esse fenômeno ocorre com a palavra anticlíngua. 

A última forma de alteração da primeira palavra é quando ela não consegue parecer 

com nenhuma outra palavra em português de forma isolada. Em português temos a palavra 

agricultura, o radical AGR não se parece com nenhuma forma isolada e corresponde a palavra 

campo. Em nosso corpus da novilíngua esse fenômeno não ocorre. 

Dentro do processo de composição de palavras, também podemos contemplar a 

relação da segunda palavra ao sepera-la da primeira.  Bechara (2006, p. 353) assevera que:  

―esse processo ocorre em três etapas‖. A primeira dessas etapas é quando temos uma 

mudança da parte final, ou seja, a palavra se altera com relação a sua forma ―original‖, mas 

mantém o seu radical, como ocorre na palavra monocórdio: instrumento de uma corda só. A 

segunda forma de alteração da segunda palavra se dá quando o radical se encontra alterado, 

exemplo em português: vinagre um vinho que é acre. 

O último fenômeno da alteração da raiz se dá quando, ao isolarmos a segunda palavra, 

ela cria um elemento diverso daquilo com que se parece. Temos por exemplo a palavra 

agrícola, a palavra cola, dá a ideia de habitar ou de cultivar. Em novilíngua , só ocorre o 

último fenômeno expresso, como podemos perceber  nas palavras minipuja, miniver e  

insemart. Os outros dois primeiros fenômenos por nós descrito e que constituem o processo 

de composição de palavras, não ocorrem em novilíngua. 
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Como vimos acima, podemos descrever muito bem os diversos fenômenos compostos 

com base na morfologia, assim como fazem as gramáticas tradicionais. Entretanto não 

conseguimos, com base apenas na morfologia: ―saber qual é a função dos compostos, o que 

os tornam possíveis e porque eles são necessários? O que os tornam tão comum e de onde 

vem a diversidade de suas formas‖, (BENVENISTE, 2006, p.147). Além disso, apenas com 

abse na morfologia não conseguiríamos relacionar o composto com a redução da capacidade 

de expressão inerente a novilíngua. 

Para responder essas indagações os compostos devem ser estudados no plano da 

sintaxe e serem entendidos como uma micro unidade sintática. Além disso: o estudo do 

composto deve ser entendido: ―como a transformação de um tipo de enunciado sintático 

livre‖ (BENVENISTE, 2006, p.148). Uma das razões que levam Benveniste (2006) a propor 

essa quebra de paradigma nos estudos desse fenômeno lexical é o fato de que o composto é 

constituído por dois signos e sua análise deve levar em conta que a  relação lógica e sua 

estrutura formal obedecem condições diferentes. 

Benveniste (2006) propõe estudar o composto sobre dois aspectos. O primeiro é o 

fenômeno em que ambos os signos se tornam equipotentes, dessa forma não se admite a 

redução de um termo ao outro e nem a primazia de um sobre outro. A relação entre os termos 

é de precedência e formam um traço sintático assindético.  

O segundo aspecto é quando o composto reúne dois substantivos e designa apenas um 

objeto natural. Sob o prisma desses dois aspectos Benveniste (2006) ainda analisa os 

composto em duas classes principais: ―a primeira classe é daqueles cuja relação se contem 

entre dois termos e lhes é equidimencional, e aqueles em que a  relação ultrapassa os dois 

termos e, englobando-os em uma nova função, modifica-se ela própria‖ (BENVENISTE,2006 

p.148). A categoria dos compostos que juntos, formam uma nova palavra, ou seja a segunda 

classe, é a classe que se encontram os léxicos da novilíngua.  

A análise dessa segunda classe: ―trata-se de reconhecer o vínculo entre os dois 

membros, e em seguida a construção sintática da qual deriva a unidade nova‖ 

(BENVENISTE,2006 p.148). Como por exemplo, na palavra papel-moeda esse composto 

deriva da expressão sintática papel que é moeda. Essa relação deve ser entendida como 

semântica e não lógica, se não estabeleceria-se uma relação de contradição. Nessa classe 

sempre o primeiro termo fornece a designação, o segundo nome traz ao primeiro uma 



 

163 

 

especificação, ou seja, esse grupo de compostos reúnem duas noções; uma de natureza e outra 

de aparência. 

Nessa mesma classe, podemos também, depreender: ―os compostos por dependência, 

cujos termos são dois substantivos em relação de determinação‖ (BENVENISTE, 2006, 

p.151). Como na palavra chefe de casa, filho de rei. Nesse caso, podemos dar exemplos de 

compostos que existem por dependência do genitivo como os que são advindos dos termos 

chefe, filho ou rei.  

Dessa curta lista, Benveniste (2006) assevera que já se pode ter uma ideia precisa da 

relação que se tenta definir, uma relação de composto que equivale necessariamente a filho 

de, rei de, chefe de. Essa classe de composição possui outra característica bastante peculiar, 

pois: ―está é, sob todos os pontos de vista, a que oferece a relação mais clara e imediata com a 

base sintática livre, a tal ponto que, algumas vezes, o composto e o sintagma parecem 

permutáveis a vontade‖ (BENVENISTE 2006, p. 151). 

Ao observarmos as palavras em novilíngua e a expressão sintática que as engendram,  

dentro das definições embasadas em Benveniste (2006), obtivemos as seguintes expressões 

sintáticas advindas das respectivas palavras em novilíngua: pretobranco: preto que é branco, 

negrobranco: negro que é branco, crimedeter: crime que é detido, ideocriminoso: criminoso 

da ideia, crimideia: crime da ideia, facecrime: face que é um crime, ingsoc: socialismo que é 

ingles
23

, insmart: inseminação que é artificial, miniver: ministério da verdade, minipaz: 

ministério da paz, miniamo: ministério do amor, minipuja: ministério da pujança, minifarto: 

ministério da fartura, novilíngua :lingua que é nova, novafala: fala que é nova, anticlíngua: 

lingua que é antiga, velhafala: fala que é velha, proprivida: vida que é própria, falaescreve: 

fala que é escrita,  ordemdia: ordem que é do dia. 

Podemos extrair algumas considerações importantes sobre a composição e seu papel 

nas línguas em geral e em especial da novilíngua. A primeira é que os compostos, nas mais 

diversas línguas, são derivados de expressões sintáticas. Além disso: 

  

(...) não se pode explicar a criação de compostos sob a simples junção de dois 

signos anteriores . Se composição nominal fosse como é sempre apresentada 

, um processo de natureza morfológica, não se compreenderia porque ela 

parece realizar-se por toda a parte(...)  o impulso que produziu os compostos 

                                                 
23

 Engsoc é o composto formado pelas palavras em ingles english socialism. 
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não veio da morfologia onde nenhuma necessidade os solicitariam eles 

provém das construções sintáticas. O modelo sintático que produz o 

composto morfológico é que produz a sua transformação (...), 

(BENVENISTE, 2006, p.163).  

 

Os compostos estudados sobre o plano sintático revelam uma importante característica 

que vai de encontro com o objetivo da novilíngua. Essa característica é a de que o composto  

reduz a capacidade de expressão da língua. Benvenste (2006) explica que isso se ocorre, 

porque a predicação é colocada em suspenso e o enunciado atual torna-se virtual:   

 

―Ao passar assim para o quadro formal do nome, a oração livre sofre uma 

inevitável redução de suas latitudes de expressão. Seria seguramente 

impossível conter nos dois termos do composto a multiplicidade das relações 

sintáticas a que é suscetível a oração livre‖, (BENVENISTE, 2006, p.164). 

 

 Essa redução da expressão advinda do composto é de suma importância para os fins 

da novilíngua que é justamente reduzir a capacidade de comunicação dos usuários da língua, 

assim, percebemos que o fonômeno composicional, marca a redução das latitudes de 

expressão e portanto coaduna com o ideário de construção de uma língua limitada e 

monossêmica . Entretanto, essa redução da expressão é relativa, uma vez que:  

―o relativo empobrecimento da expressão sintática transformada em 

composição nominal é compensado pela variedade das combinações que os 

compostos oferecem à língua. Ela dá o poder de manejar como adjetivo ou 

nomes orações inteiras e de fazê-las entrar como essas espécies novas em 

outras orações, (BENVENISTE, 2006 p.163).                                                                                                                                

 

Além do processo de composição, como formador de novos léxicos em novílingua em 

sua tradução para a língua portuguesa, temos também outro processo, bastante recorrente, 

pelo qual as palavras se formam, esse  processo é o de derivação.  Bechara (2006, p. 355) 

afirma que ―a derivação consiste em formar palavras por meio de afixos, ou seja, agregar 

certos ‗morfema‘ antes e depois do radical para alterar o seu sentido original‖. Esse processo 

pode ocorrer através dos sufixos e prefixos. Como as palavras do nosso corpus é formada 

apenas por prefixos passaremos direto a eles não abordando os sufixos. 

Os principais prefixos que existem em português são de origem latina ou grega. Os 

prefixos que aparecem em novilíngua , provenientes dessa origem são :  Bene, bem, ben, 
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de(s) e In. Os prefixos Bene, Bem e ben, ―indicam excelência de um fato ou uma ação‖ 

(BECHARA, 2006, p. 365). O prefixo De(s) indica negação, ação contrária, cesseção de um 

ato ou estado, ablação, intensidade, desventura, discordância, difícil (dis+fácil), Desinfeliz, 

desfear = fazer muito feio. Já o prefixo In é o correspondente grego para do prefixo latino 

Dis. Bechara (2006) também faz as seguintes abservações sobre o prefixo in: 

 
O prefixo In é literário e erudito, ao contrário do des, que é popular, ganhou 

por isso uma certa cortesia e polidez, e constitui em neologismos, um recurso 

de eufemismos que cada vez mais se generaliza: inverdade (por mentira), 

inexato, indelicado, indonto, impolido, inverídico, imerecido, inativo‖, 

(BECHARA, 2006, p.367). 

 

Em novilíngua temos as seguintes palavras que comportam esses prefixos: 

benepensante, bempensante, Inbom, desbom, impessoa, despessoa. Desses prefixos, 

analisaremos apenas os prefixos de negação. 

O processo de formação lexical por derivação prefixal em novilíngua, tem um caráter 

especial porque incide direto na formação dos adjetivos. Como vimos na descrição do nosso 

corpus, um dos processos de formação do seu léxico seria através da destruição dos 

antônimos ao adicionar o prefixo de negação In/des. Para analisar esse processo, utilizaremos 

a noção advinda da dialética hegeliana que explica a  relação entre os opostos e os 

contraditórios.  

 Resumindo , a grosso modo, algumas características da dialética hegeliana, segundo 

Chaui (1980), percebemos que os opostos e os contraditórios, apesar  de serem usados como 

sinônimos, possuem o sentido bastante diferente nesse  escopo teórico. Os opostos são termos 

que por algum motivo se opõe quando se encontram. Podemos analisar isoladamente esses 

termos, cada um possui a sua própria característica,  um não depende do outro e portanto 

podemos entender porque ambos se opõe quando se encontram.  

Por exemplo,  podemos tomar os termos ―bem‖ e ―mal‖ , o fato deles serem opostos,  

não incide no fato deles existirem, na oposição o ―mal‖ pode ser explicado sem estar 

diretamente relacionado como bem e vice -versa.                                    

Já na contradição, não é bem isso que acontece.  A contradição explica justamente a 

relação entre os termos antagônicos. A relação antagônica cria e transforma os termos na e 

pela relação de contradição, desta forma os termos não podem ser estudados de forma isolada, 

como na oposição, uma vez que um só existe em relação de contradição ao outro. 
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Além disso, a contradição opera em uma forma muito determinada de negação, que é a 

negação interna. Os termos só são contraditórios se estabelecerem entre si uma negação 

interna. Nessa negação, o negado é a própria realidade de um dos termos: 

 

por exemplo quando dizemos A é não A, só há contradição quando  a 

negação é interna e quando ela for uma relação que define uma realidade que 

é em si mesma dividida em um polo positivo e um polo negativo polo este 

que é negativo daquele positivo e de nenhum outro(...) numa relação de 

contradição, portanto, os termos que se negam um ao outro e só existem 

nessa negação. (CHAUÍ, 1980, p.37,38) 

 

A produção e superação das contradições são o movimento da história. A produção e a 

superação das contradições revela que o real se realiza como luta, nesta, a realidade já seria 

produzida por dois polos, um positivo e outro polo negativo em que este nega aquele. Com 

base nessa breve exposição da dialética hegeliana podemos pensar nos termos contraditórios 

que seriam formados em novilíngua como regra para se formar os adjetivos. 

Seguindo a ideia de que o termo carrega um polo positivo e outro negativo e que 

ambos vivem em constante contradição, podemos perceber uma tentativa de acabar com a 

contradição e a tensão existentes entre os termos ao implantar-se o prefixo de negação In/ 

Des. Entretanto, nossa análise mostra que isso não acontece, e a tensão continua a existir e a 

refração se matêm. 

Como vimos nos princípios da novilíngua, a ideia central desse projeto linguístico era 

reduzir as dimensões semânticas que poderiam ser estabelecidas pela linguagem, de maneira 

que apenas um campo semântico sobressaísse sobre os demais, assim, uma vasta gama de 

sentidos seria posta em suspenso. 

Em nosso corpus temos os exemplos dos antônimos claro e escuro, frio, quente , bom 

mal e etc, a técnica básica para reduzí-los seria escolher um desses dois termos e adicionar a 

eles o prefixo de negação IN/IM/DES. Assim, eliminar-se-ia o seu oposto, ou seja, ao 

escolher a palavra claro eliminar-se-ia a palavra escuro, pois a ideia de escuro passaria a ser 

exprimida pela palavra Inclaro ou Desclaro. 

 A anticlingua, língua existente antes do processo de destruição e que supostamente 

possuía uma maior possibilidade de agregar campos semânticos que tornariam a língua com 

maior potencialidade de agregar sentidos, permitiria as seguintes possibilidades  de sentido 

como podemos ver  a partir do exemplo das palavras claro e de seu oposto escuro.  
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Com essas duas palavras, em anticlíngua, podemos construir o seu sentido oposto e 

seu sentido contraditório. Em que claro é oposto de escuro, claro e não claro, escuro e não 

escuro não escuro que não é exatamente claro e não claro não é exatamente escuro. Temos 

em cada exemplo um campo de sentido possível, ou seja, a anticlíngua é capaz de exprimir 

um processo de oposição e dois  processos de negação: A oposto de B,  em que o 

contraditório de A é não A e o contraditório de B é não B.  

Na construção da novilíngua, destrói-se um desses polos, naturalmente, temos uma 

diminuição das possibilidades de negação e o apagamento do processo de oposição, 

permanecendo assim apenas A e não A, e eliminando A oposto de B, B e não B.  Com isso, o 

processo de destruição da anticlíngua que resulta na construção da novilíngua, consegue, de 

fato, diminuir a possibilidade de existência de conflitos entre os pares contraditórios, todavia, 

essa alteração não é suficiente ao ponto de apagar totalmente a contradição como era o 

objetivo dos seus idealizadores. 

Isso ocorre porque o processo de derivação pelo prefixo de negação IM/IN/DES/ 

elimina a ideia de oposição por antônimos perfeitos, mas não elimina a tensão entre os termos 

que são estabelecidas através da contradição, dessa forma:  

 

No processo de formação de uma língua, portanto, não temos tendências 

mecanicamente opostas e sim uma contradição dialética, na qual as mesmas 

mudanças históricas que dão origem á unificação do meio de comunicação 

(iazyc) também dão origem a diferenciação sociofuncional ou ideológica 

(raznorechie), que  a língua unificada deve lutar para conter(...) a língua se 

desenvolve em aspiral não em linha reta, (BRANDIST, 2006, p.72,73). 

 

Diante do que a descrição e análise do nosso corpus mostraram, podemos afirmar  que 

o processo de composição e de derivação prefixal, reduzem, de fato,  as latitudes  de 

expressão da língua, contudo, a língua, por ser dinâmica e estar atrelada a um sujeito que a 

enuncia,  possui mecanismos que acabam compensando a perda advinda desse processo e 

impedindo a sua total redução a apenas um sentido.    

Não obstante, mesmo sendo um projeto relativamente mal sucedido, tanto na esfera 

acadêmica quanto na literária, podemos perceber que o conceito de língua/linguagem advindo 

da novilíngua é o da tentativa de construção de uma língua monossêmica pela qual seria 

possível  controlar totalmente a realidade. Para que isso fosse possível, dentre outros 

fenômenos linguísticos, o processo de derivação e composição foram convocados. Porém, 

apesar da aparente redução das latitudes de expressão, o composto e a derivação de palavras 
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agem somente em nível estritamente linguístico, dessa forma não alteram a capacidade de 

refletir e refratar do signo ideológico se pensarmos na dimensão discursiva da linguagem, 

como veremos no próximo item. 

 

3.3.2 Novilíngua ; diálogos e tensões da sociedade estalinista. 

 

Para realizarmos a análise discursiva dos termos selecionados em novilíngua, 

volteremos ao contexto histórico da sociedade stalinista.  Escolhemos apenas as palavras 

desse idioma fictício que expressam punição àqueles que discordam do regime e as que 

expressam a estratégia adotada pera doutrinar os membros do partido, evitando com isso,  que 

eles entrassem em contato com ideias heréticas.  

Como vimos no item 3.3.1, mesmo existindo a tentiva de controle da realidade através 

da interferência na linguagem, essa, não é atingida com a eficácia presumida pelos detentores 

do poder, pois a língua possui mecanismos de compensação. Com efeito, as palavras 

selecionadas em novilíngua permanecem sendo atravessadas por duas vozes: a oficial do 

estado stalinista repressor e as vozes que denunciam esse estado e por isso estabelecem uma 

constante relação de tensão.  Essa contradição dialógica será mostrada por nós através dos 

discursos que engendram as seguintes palavras em novilínguas:  Ideocriminoso, Crimeideia, 

Facecrime, Crimedeter, proprivida, bempensante e impessoa.   

Os compostos ideocriminosos e Crimeideia, entendidos agora como advindos de 

micro expressões sintáticas, como afirma Benveniste (2006), são provenientes dos seguintes 

enunciados: criminosos da ideia e ideia que é crime. Ao situarmos esses dois enunciados em 

seu período histórico concreto da revolução russa, mais precisamente em sua fase stalinista, 

percebemos que a personificação dessas vozes em sujeitos, remetem as divergências 

instaurada entre os  bolcheviques, após a morte de Lênin. 

Essa divergência ocorre, mais precisamente, entre aqueles que eram a favor e contra 

Stalin. Assim o embate se instaura entre os ―camaradas‖ dissidentes contrários a Stalin e a 

sua voz autoritária oficial, pautada no que ficou historicamente conhecido como stalinismo. 

Podemos então considerar como ―ideocriminosos” essa dissidência do partido; em especial a 

figura de Trotski que foi seu representante mais significativo.  
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 As palavras, ideocriminosos e Crimeideia, remetem então, a todos aqueles que 

poderiam oferecer riscos ao domínio de Stalin, independente de serem ou não da velha guarda 

bolchevique. Stalin legitimava a sua repressão por se autodenominar o ―herdeiro natural da 

revolução‖ e de tudo o que Lenin representava no imaginário popular da época.  

A voz proveniente do posicionamento oficial do governo asseverava que os 

“ideocriminosos”, ao se posicionarem contra Stalin, estavam se posicionando 

automaticamente contra a revolução. Sendo assim, os ideocriminosos estavam aliados aos 

únicos interessados no esfacelamento da revolução bolchevique: a sociedade capitalista 

burguesa, e para a manutenção e expansão do processo revolucionário deveriam ser 

eliminados. 

Alguns membros da juventude do partido também foram considerados  

ideocriminosos e , portanto,  ―agentes‖ da classe burguesa a serviço do capital internacional. 

Esses jovens também sofreram perseguições e foram assassinados. Podemos citar o caso do 

ideocriminoso componente da então jovem guarda bolchevique e outro da velha guarda, 

ambos  membros do comitê central; Kirov e Trotski. 

Como vimos no 1.1.1, Kirov foi assassinado em seu local de trabalho, tinha uma boa 

eloquência, talento político e um conhecimento da estrutura governamental, uma pessoa que 

ofereceria perigo se fosse agente infiltrado da burguesia. Outro exemplo famoso foi o 

ideocriminoso Trotski que por discordar de Stalin, foi banido da Rússia. Seu assassinato foi 

motivado pelos riscos políticos respresentados por sua figura. No entanto, os stalinistas 

atribuem a autoria de sua morte a um correligionário. 

No outro lado dessa tensão temos o posicionamento trotskista, essa voz  se estabelece 

como a voz antípoda de Stalin. Dentre outras pesadas críticas, Trotski denunciou que a defesa 

da revolução seria um álibe para a ditadura totalitária de Stalin e que, ao invés de ampliar a 

revolução, mantendo o estado de revolução permanete, o stalinismo estava ajudando para que 

ela tomasse um rumo totalmente oposto, o da burocracia partidária. 

 Trotski representa a voz dos que defendem que a revolução foi traída e desvirtuada. 

Na visão de Trotski o estado stalinista não era o estado socialista que a revolução tinha 

planejado, a Rússia pos-revolucionária, na verdade,  estaria vivendo um regime de 

capitalismo de estado.  

 As palavras ideocriminosos e crimideia remetem justamente a esse cenário, e trazem 

consigo os discursos que legitimam e denunciam o totalitarismo de Stalin. Sendo assim,  a 
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bivocalidade da palavra é mantida, e assim a tese e a antítese dessa contradição dialética 

permanece. Podemos citar como exemplo dessa tensão  os estudiosos Harpal Brar (1939-)
24

 e 

Deutscher (1907-1967)
25

, ambos pesquisadores ocupam lados diferentes desses 

posicionamentos discursivos. 

Com relação à palavra Facecrime, esse termo em novilíngua, alude para a maneira 

pela qual os sujeitos tinham que se portar ao passarem na frente do aparato repressor. Na 

obra, esse aparato era representado por câmeras espalhadas pela cidade e teletelas: televisões 

que eram instaladas nas residências e que possuíam câmeras que permitiam a vigília 

constante dos membros do partido. 

Facecrime era uma expressão facial criminosa porque era entendida pelos governantes 

como uma expressão que desaprovaria algum aspecto do governo. A face que é crime, remete 

ao fato da existência de um forte aparato estatal repressor, tanto no que tange a leis 

rigorosíssimas, quanto no que tange a vigilância e a repressão policial.  

O aparato repressor visto pelo horizonte apreciativo das vozes stalinistas mostra que o 

estado policial, se justificaria porque o estado revolucionário sofria com a ameaça interna de 

dissidentes a mando do capital internacional. O esforço revolucionário depreendido até então, 

não poderia sucumbir diante do inimigo, assim a vigilância para a manuntensão das 

conquistas da revolução deveria não apenas ser mantida como ampliada. 

No entanto,  o sentido dessa palavra, vista pelo posicionamento anti-stalinista, remete 

ao fato da deturpação feita ao marxismo diante do ―real‖ sentido da ideia marxista de ditadura 

do proletariado. A ideia de ditadura do proletariado, segundo Marx (1985),  visava fazer com 

que o proletariado fosse a classe dominante em detrimento da burguesia e assumisse o 

controle do estado. 

  O estado para o marxismo, a grosso modo,  pode ser entendido como a força que 

garante os privilégios da classe burguesa, o estado controlado pelo proletariado trabalharia 

para extinguir a burguesia, e com o desaparecimento da burguesia, deixaria de existir  

também a divisão entre as classes. Com isso, o estado e o seu aparelho repressivo seriam 

                                                 
24

 Harpal Brar  é um autor indiano, professor universitário e pesquisador, residente no reúno unido, presidente 

do partido comunista britânico e possuidor de relativa notoriedade e rigor acadêmico, seus estudos possuem clara 

orientação stalinista.  

 
25

  Issac Deutscher foi um renomado hostoriador autor de biografias reconhecedas internacionalmente sobre a 

vida de Stalin e Trotski. É conhecido por ser um autor de forte orientação trotskista. 
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desmontados, pois não haveria minoria com privilégios para garantir e nem conflitos entre 

classes para se mediar através da repressão brutal. 

O estado então para Marx é a expressão e condição de reprodução da desigualdade 

social e da exploração do homem sobre o homem, assim: 

 

 O estado não pode suprimir a contradição entre a finalidade e a boa vontade 

da administração, por um lado, e seus meios e sua capacidade, por outro, sem 

suprimir a si próprio, pois ele está baseado nessa contradição. Ele está 

baseado na contradição entre a vida pública e a vida privada, na contradição 

entre interesses gerais e os  interesses particulares(...) Se quisesse eliminar a 

impotência de sua administração , o Estado moderno teria que eliminar a 

atual vida privada. Se ele quisesse eliminar a vida privada teria que eliminar 

a si mesmo, porque ele existe tão somente em antítese dela, (MARX, 2010, 

p. 39,40). 
 

Com efeito, a voz contraditória que se instaura advinda do léxico da novilíngua 

Facecrime, mostra que, ao contrário do que Marx fundamentou, o regime stalinista estava 

fortalecendo o estado ainda mais. Isso seria um sinal de que a estratificação entre as classes 

sociais estava mantida e os problemas de desilgualdade advindos dessa estratificação ainda 

eram decorrentes dessa sociedade.  

A classe social que ascendeu e tomou o lugar da antiga burguesia, segundo o 

trotskismo,  foi a burocracia estatal. Os membros dessa classe por serem provenientes da 

burocracia e do partido acabaram, na prática,  sendo equivalentes aos burgueses privilegiados 

do capitalismo liberal. 

De forma irônica, a palavra facecrime denuncia o absurdo de se reprimir até as 

expressões faciais das pessoas. Além disso, esse termo em novilíngua também traz a sua 

respectiva crítica ao estado soviético, pois, reprimir as faces mostra que o estado repressor 

estava passando dos limites, se fortalecendo e aumentando a contradição entre o interesse 

geral e o privado,  ao invés de preparar as condições para o seu próprio desmonte. 

A palavra crimideter também remete ao fato da existência de uma sociedade em que a 

estratificação ainda permanecia. A palavra crimideter, ou seja, crime que é detido, analisada 

sob o posicionamento anti-stalinista,  está ligada ao processo de doutrinação dos membros da 

sociedade, doutrinação essa que ocorreria desde a mais tenra idade. 

Mais especificamente, a palavra crimedeter, vista por esse prisma, traz a voz que 

denuncia a forma pela qual ocorria o ingresso de um membro no partido comunista russo. 

Como as pessoas que ocuparam o governo formavam uma a elite dominante burocrática, a 
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entrada para o partido, era naturalmente, o passaporte de entrada para obter uma boa posição 

nos quadros do governo e assim conquistar uma ascensão social. Entretanto, a ascensão social 

através da entrada na burocracia do partido: 

não estava aberta a todos. Para ser membro, a solicitação deveria ser 

aprovada por vários comitês. Conseguia-se depois de superar uma série de 

fases: as crianças formavam parte do movimento de pioneiros até os 14 anos, 

depois passavam ao Komsomol, se como adulto provava sua adesão à 

disciplina do Partido ou dispunha dos contato adequados, podia chegar a ser 

membro do Partido Comunista. (DEUTSCHER, 2006 p.125) 

 

Como vimos acima, o processo de entrada para o partido exigia uma disciplina e 

doutrinação que vinha desde a infância. Uma vez que o sujeito fosse insuflado desde a mais 

tenra idad com as ideias stalinistas do partido, dificilmente, ao entrar nele,  em sua idade 

adulta, iria tomar partido em ideias herêticas contrárias . 

 Dessa forma, a palavra crimideter, denuncia o processo de doutrinação desde de 

criança para que, em uma futura entrada no partido,  o sujeito fosse completamente ―domado‖ 

e  impossibilitado intelectualmente de atentar contra os valores do partido. O crime de 

subversão já estaria ocorrendo desde a infância. 

Outra palavra que dialoga com a rígida disciplina imposta aos membros, vista sob o 

posicionamento anti-stalinista  é a palavra em novilíngua proprivida. Essa palavra está aliada 

a constante vigilância e falta de liberdade individual dos membros do partido comunista 

russo. Uma vez que o sujeito tinha sido aceito para fazer parte da burocracia partidária, sua 

vida deveria ser inteiramente vigiada pelos agentes de Stalin e regrada pelos valores do 

partido dirigido por ele, ao ponto do sujeito não ter mais o que chamamos de vida própria.  

Na narrativa de Orwell, vemos que o isolamento é um comportamento com forte 

potencial de ser considerado suberversivo. Essa postura poderia dar a entender um processo 

de reflexão ou a análise de qualquer ponto da vida. Ao proibir esse ato, o governo fictício da 

obra procurava também eliminar a possibilidade do membro do partido de refletir e de 

elaborar críticas que denunciariam os desmandos do regime totalitário. Portando, a palavra 

proprivida dialoga com o cenário de perseguição e vigilha stalinista, pois o membro do 

partido comunista russo também não tinha vida própria, pois esse ato seria sinônimo de 

propensão ao pensamento herético. 

O léxico em novilíngua ainda contempla duas palavras que se referem ao sujeito ideal 

formado pela sociedade stalinista e a sua antítese.  Essas palavras estão relacionadas ao 

file:///C:/wiki/Movimento_de_pioneiros
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sujeito que deveria ser preservado, e o  sujeito que deveria ser extinto. O sujeito ideal é  

expresso, ironicamente, pela palavra bempensante, a sua antítese seria a palavras impessoa.  

A palavra bempensante remete ao ser que não é capaz de refletir nada além do que o 

governo ditatorial lhe ordenasse e tivesse no líder do governo Stalin,  uma espécie de Deus na 

terra. O bempensante era um agente que promovia os valores do partido como o único 

possível, um ser que, de forma exemplar, tinha absorvido as ideias do partido e não tinha a 

capacidade de elaborar críticas a ele, ou seja, vemos a ironia da pena orwelliana  invertendo 

novamente o valor do que é considerado bem pensante e mal pensante.  

Com relação ao termo Impessoa ou nao pessoa, esse era o sujeito indesejado que, por 

ser herético e hostil ao stalinismo, além de ser morto,  tinha a sua existência completamente 

apagada ao ponto de acreditar-se que tal sujeito nunca teria existido.  A palavra impessoa 

completa o processo de perseguição e silenciamento da pluralidade das vozes, e também 

marca a imposição de apenas uma voz para se consolidar como o único acento valorativo 

existente, mesmo que para isso tenha que exterminar os sujeitos que materializam os 

discursos indesejados. Portanto, o sujeito, membro do partido,  que não fosse atravessado 

pelos valores do regime ditatorial  e continuasse a expressar valores proibidos, se tornaria 

indesejado  e seria totalmente eliminado.  

A existência do apagamento total da pessoa ocorre porque com a morte dos opositores 

―ideocriminosos” por crime de opinião, em sociedades totalitárias, poderia gerar na sociedade 

um sentimento de revolta e a criação de martires. A existência de mártires poderia insulflar 

ainda mais aqueles que julgavam viver em falta de liberdade. Dessa forma, além de ser morto, 

o sujeito considerado ideocriminoso precisaria desaparecer completamente, ser esquecido, ser 

reduzido a nada e se tornar uma impessoa, ou seja,  alguém que nunca existiu. 

Esse processo descrito acima, trazido por nós pela palavra impessoa, de acordo com a 

voz anti-stalinista, tornou-se rotina nos grandes expurgos estalinista. Em outras palavras, 

tanto o governo de Stalin como o do grande irmão na ficção, tinham a pratica de sumir com 

os registros de existência das vítimas de seu governo, apagando todos os arquivos e 

documentos que continham o seu nome até o ponto em que se tivesse a impressão de que ele 

nunca tivesse existido. 

Em suma, nossa análise dos léxicos em novilíngua constatou dois polos que tencionam 

entre si, esses polos são formados pela voz que discorda e denuncia o estado stalinista, e a voz 

que concorda e legitima esse modelo de sociedade. Podemos dizer que esses dois 
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posicionamentos estabelecem entre sí uma polêmica velada, pois trazem sentidos e 

repretações diferentes para a ―mesma‖ materialidade linguística. Assim como constatamos em 

nosso estudo sobre a composição e da derivação, o processo pelo qual passou o léxico em 

novilíngua, não o descaracterizou como signo ideológico, pois esse processo se restringiu 

apenas ao nível linguístico. Dessa forma o reflexo e a refração, produtores da palavra bivocal 

foram mantidos e o lexico em novilíngua tornou-se o local em que as vozes discursivas  

trotskistas e stalinistas se degladiam.  

 

3.3.3 A formação da língua nacional proletária; diálogos entre a linguística 

marrista e a novilíngua. 

 
 

O projeto linguístico oficial da Rússia da década de 1930 chefiado por Nikolai Marr 

foi um projeto que teve consistência e importância dentro dos parâmetros científicos e 

linguísticos da época. Entretanto, essa escola não ficou imune as críticas que recaíram sobre 

seu caráter dogmático e não científico. Com efeito, mesmo sendo uma teoria que gerou 

conflitos, dúvidas e questionamentos de um certo grupo de especialistas, o marrismo foi 

capaz de diagnosticar e oferecer algumas soluções concretas para as demandas que surgiram 

na sociedade pós-revolucionária.  

A então recém-inaugurada sociolinguística da Rússia pós-revolucionária deu ênfase 

especial na questão da língua nacional, tanto que esse tema não dominou apenas os estudos 

sociolinguísticos como também os demais estudos culturais na Rússia desse período. O 

diálogo entre a novilíngua e o marrismo foi construído por nós dentro desse contexto 

histórico. 

Ao nos questionarmos sobre o motivo da necessidade de construção de uma língua 

nacional, percebemos que essa busca aconteceu:  

 

(...) devido ao estabelecimento de uma língua padrão para as minorias do 

império russo antigo, visando ajudá-las a formarem uma paridade formal 

com o russo, era uma prioridade assim como a alfabetização das massas de 

todos os grupos nacionais. A relação entre as línguas nacionais, entre a 

língua nacional e os seus dialetos regionais e a estratificação social das 

línguas nacionais ascenderam ao topo da agenda de pesquisa da maior parte 

dos linguistas soviéticos da época. (BRANDIST, 2006,  p.68). 
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Além desse motivo, a necessidade da construção da língua nacional surgiu devido às 

pesquisas sobre as raízes da formação da língua nacional russa.  Essas pesquisas, feitas por 

estudiosos marxistas próximos da equipe de Marr, mapearam o cenário linguístico da Rússia 

pré-capitalista como possuidor de vários ―feudos‖ com inúmeras comunidades linguísticas 

que utilizavam dialetos diferentes.   

Nesse período em pauta, não existia uma língua nacional propriamente dita, segundo 

brandist (2006), o que havia era uma linguagem conversacional  comum que possibilitava a 

comunicação inter-urbana. Cada comunidade de camponeses falava de forma diferente em 

diversas regiões, fazendo com que o cenário linguístico observado pela sua vista panorâmica 

fosse parecido com uma verdadeira concha de retalhos.  

Essa linguagem conversacional comum que passou a ser usada pelos habitantes,  

refletia as características dos seus vários  dialetos existentes: 

 

a linguagem de cada cidade individual era formada no bojo das relações 

interurbanas mais intensas, essas linguagens passaram a ser influenciada pela  

linguagem dos maiores centros urbanos fazendo com que aos poucos, a 

linguagem hegemônica dos centros urbanos fosse a linguagem 

conversacional comum, (BRANDIST, 2006, p. 75). 

 

Com a expansão dos rudimentos do capitalismo russo e a formação de uma burguesia 

que passou a habitar os grandes centros, concentrar a renda e centralizar o poder político cada 

vez mais na mão de poucos, o núcleo da língua nacional russa acabou sendo 

predominantemente formado e expandido através dessa centralização burguesa.  

Ainda segundo Brandist (2006), com o avanço do capitalismo e a expulsão do 

campensinato do campo, esses, ao chegarem nos grandes centros urbanos também traziam 

seus dialetos. O núcleo linguístico burguês, naturalmente,  começou a buscar a centralização 

de sua linguagem através das forças centrípetas, e assim a resistir aos ataques das forças 

centrífugas advindas da concha de retalhos linguísticos dos camponeses, assim a linguagem  

conversacional comum, começou a tomar forma se tornando a língua nacional burguesa. 

A formação e a consolidação da burguesia também criou a sua classe antagônica: o 

proletariado. Esse último por ser uma classe social, em tese também teria aspirações de 

centralizar a sua linguagem, pois se pensarmos dialeticamente, a formação da burguesia e do 

proletariado ocorreu simultaneamente, surgiram estabelecendo uma relação de contradição 
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entre sí. Contudo, o proletariado usava a linguagem comum burguesa, as aspirações do 

proletariado em centralizar a sua linguagem não se consolidaram porque as: 

 

diferentes classes generalizam suas linguagens em diversos graus, 

dependendo da extensão que são forçadas a fazê-lo por seus interesses 

objetivos de classe e de quanto a generalização é permitida pelas condições 

políticas objetivas em que tal classe social se desenvolve. O proletariado tem 

interesse em generalizar  a sua linguagem, mas sendo politicamente 

subordinado, explorado e oprimido não é capaz de tornar-se uma ―classe para 

si‖ (BRANDIST, 2006, p. 75). 
 

 

Com o advento da revolução bolchevique de 1917 o proletário e o camponês, 

deixariam de ser uma classe em si para se tornaram uma classe para si. Com a revolução de 

outubro, acreditava-se que nada mais os impediam de tomar o poder político, a revolução 

levaria a burguesia ao seu desaparecimento e isso insurgiria diretamente na língua nacional 

que deveria ser construída como representante da nova ordem social vigente.   

O desaparecimento da burguesia e a tomada de poder pelo proletariado faria com que 

essa classe deixasse de ser uma classe em si e se tornasse uma classe para si. Isso faria com 

que o proletariado buscasse a unificação e a centralização de sua linguagem, da mesma forma 

que a burguesia o fez. 

Baseado nessa lógica, a inserção de elementos sociológicos marxistas na ciência que 

estudava os dialetos, foi fundamental para que ocorresse maiores esclarecimentos para o 

entendimento da língua nacional e a construção de uma linguagem que representasse a 

expansão do proletariado. 

É na busca dessa construção, centralização e consolidação da língua nacional 

proletária que se insere, não apenas o projeto da linguística marrista como também os 

diversos e talentosos estudiosos da linguagem russos cujas formulações nos são úteis até os 

dias atuais. Esses estudiosos da linguagem formularam diversas críticas sobre a estratégias 

adotadas pela linguística oficial de como se chegar a  linguagem do proletariado, no entanto o 

projeto maior de fortalecer a linguagem proletária não era questionado, e sim como isso 

estava ocorrendo, e as teses que embasavam esse acontecimento passaram a ser a grande 

questão.  

A linguística oficial da Rússia defendia uma relação mecanicista entre a língua e as 

questões sociais, mais precisamente, para essa escola, a relação entre língua e classe social, 

infraestrutura e a superestrutura eram automáticas, no sentido de que qualquer alteração na 
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vida econômica da sociedade refletiria imediatamente nas ideologias e na língua. Com base 

nessa doutrina mecanicista foram tiradas as diversas teses sobre as quais a língua nacional 

proletária deveria ser construída.  

Uma dessas teses asseverava que a fonte da evolução da língua estaria ligada as 

convulsões revolucionárias motivadas a partir da vida material, e o resultando seria um novo 

processo de pensamento e consequentemente, o surgimento de uma nova tecnologia para a 

construção da fala. Segundo Lawrance (1957) o marrismo defendia que do processo 

glossogônico único( que formou todas as línguas) até a formação das línguas nacionais,  

ocorreram  diversos estágios e o desenvolvimento de cada lingua nacional se deu em ritmos e 

estágios diferentes motivados pelas questões econômicas.  

Outra tese importante sobre a língua nacional advinda do marrismo, Segundo Brandsit 

(2006), era a que esse processo de evolução por estágios causaria a fusão final de todas as 

línguas, que levariam os valores independentes e autônomos das várias formas culturais a 

serem fundidos em uma única meta-forma que abrangeria tudo.  Segundo lawrance ( 1957) o 

marrismo defendia que a grande comunidade internacional ,  formada pela égide da sociedade 

comunista sem classes, poderia viver sob o reinado da língua única mundial,  essa língua 

mundial tomaria forma a partir da expansão da língua nacional proletária iniciada na Rússia 

stalinista. 

A língua única mundial de Marr faz a seguinte relação mecânica embasada no 

marxismo; defende que o proletariado estaria em uma fase de transição de classe social em si 

para uma classe social para si, dessa forma, ao acreditar que o proletariado estaria se 

organizando, uma das consequências dessa organização desembocaria em uma vontade da 

classe trabalhadora de diferenciar a sua língua com a língua da elite dominante burguesa. 

Uma vez que as línguas existentes serviram a classe dominante burguesa da sociedade 

anterior, a mais nova onda de revoluções subverteriam a superestrutura burguesa e 

consequentemente criaria uma onda de renovações linguísticas em direção à língua única 

mundial. 

Essas renovações promoveriam a criação da língua única mundial. Esse processo de 

renovação da linguagem, segundo o marrismo, insurgiria precisamente na necessidade de 

construção de uma nova gramática, vocabulário, pronúncia e etc. Toda a materialidade 

linguística concreta das línguas deveria ser alterada rumo à centralização que ocorreria em 

nível mundial.  
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Todo esse cenário que estamos reconstruindo até aqui, remete diretamente a 

novilíngua.  Esse idioma fictício encontrado em 1984 de Orwell materializa, na prática, a 

estratégia marrista de construção da língua nacional, uma vez que, como mostramos em nosso 

corpus, a alteração linguística na novilíngua dialoga com a proposta da linguística oficial dos 

anos de 1920/1930, pois ambas sugerem que as alterações na língua são motivadas por 

alterações nas relações políticas e econômicas da sociedade e que essa alteração deve ocorrer 

em nível linguístico. 

A tese marrista sobre a relação entre a infraestrutura e a superestrutura ser estabelecida 

de forma mecânica também pode ser aplicada a novilíngua, pois no governo fictício da obra, 

o capitalismo e a sua classe social dominante a burguesia,  também tinham sidos abolidos.  

Portanto, tanto em 1984 de Orwell, como no marrismo , diante da mudança da 

infraestutura,  abole-se também, de forma automática a superestrutura, e a língua sendo um 

elemento superstrutural por execelência, sofre consequentemente uma modificação radical. 

Mais precisamente, o  marrismo e a novilíngua concordam que essa modificação infra e 

superestrutural resulte na mudança da materialidade linguística, considerando, dessa forma, a 

mudança radical na materialidade a condição para a mudança em outros níveis da linguagem, 

como por exemplo o discurso.  

Tanto a novilíngua como o marrismo, representante da posição oficial do governo 

russo de 1920/1930, não levaram em conta outras pesquisas mais sofisticadas sobre essa 

mesma questão que apontam que uma mudança discursiva não está unicamente atrelada ao 

sistema da língua.  

Ao criticarmos a doutrina marrisma, temos que reconhecer que muitos estudiosos da 

linguagem respeitavam a doutrina oficial, corrompidos pelo terror stalinistas ou não, eles não 

abominaram totalmente as teses oficiais e sim caminharam junto delas, aprimorando muitos 

aspectos e até aceitando algumas teses, tanto que diante do debate sobre a língua nacional, 

alguns estudiosos passaram a se procupar mais com um discurso nacional, ou seja, com as 

relações de sentido inerentes a língua, do que o seu sistema abstrato por si mesmo.  

Dentre os estudiosos que estavam desenvolvendo suas pesquisas em meio as doutrinas 

dominante de Marr podemos citar Iakubinski e o próprio Bakhtin. Esses estudiosos 

mantiveram o objetivo de chegar à língua nacional do proletariado, entretanto o que se 

modificou foram os caminhos, estratégias e a sofisticação do conhecimento sobre a 

linguagem para atingir esse objetivo, sobre essa questão Iakubinski defendia que: 
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A manifestação dessa diferença não está, e aqui Iakubinski mostra 

considerável diferença de Marr, na pronúncia na gramática ou no vocabulário 

do proletariado, mas no “método discursivo‖ do proletariado. Este consiste 

“no modo de usar o material da língua nacional comum ―, no ―tratamento 

(obrashchnie)‖de seu material, no “modo de seleção dos fatos necessários 

para fins concretos‖ na atitude em relação a esses fatos e sua avaliação.  

(Brandsit 2006 p. 79 itálicos do autor). 

 

A diferenciação entre a proposta marrista e a de Iakubinski insurge diretamente na 

questão do discurso. O marrismo não levaria em conta questão discursiva, é nesse nível da 

linguagem, ignorado pelo marrismo, que está centrado as teses para se chegar a língua 

nacional proletária advinda de estudiosos como Iakubinski. 

Segundo Iakubinski apud Brandist (2006), o proletariado tomaria consciência da 

necessidade da diferenciação da sua linguagem em relação à burguesa durante a luta contra a 

própria burguesia:  

Este ―método discursivo proletário‖ é formado espontaneamente durante a 

luta do proletariado contra a burguesia ―na ordem da interação 

conversacional diária e é organizado pelos mais avançados operários 

linguísticos, os ideólogos do proletariado (escritores e oradores), nos vários 

gêneros do discurso público escrito‖, (BRANDIST, 2006,p.80). 

 

 

O proletariado ao se interagir diariamente com seus dirigentes (escritores e oradores) 

possuidores de um discurso altamente atravessado por valores proletários, mas que tomariam 

em um primeiro momento, a  forma de discurso científico filosófico do discurso público, após 

a tomada do poder pelo proletariado, esses discursos assumiriam um caráter de massa e faria 

com que o proletariado tivesse consciência e o ―modelo‖ adequado de como a sua linguagem 

deveria ser moldada.  

Com o ancoramento no caráter discursivo da linguagem, a estratégia de busca pela 

língua nacional proletária pela destruição da língua vigente caí por terra. No que concerne 

linguagem e ideologia o marrismo defendia que ambas se estabeleciam de forma automática, 

se levarmos em conta  o discurso,  essa tese esta completamente errada. O grande problema 

do marrismo foi estabelecer que forma é conteúdo, ou forma e ideologia eram coisas 

irremediavelmente fundidas. Ao elevar a discussão para o nível do discurso, a união língua e 

ideologia estabelecem entre si, uma dinâmica complexa em que a destruição desta, não 

necessariamente destrói aquela.  
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Com efeito, ―a forma de comunicação e o conteúdo ideológico devem ser entendidos 

como unidos ( não fundidos na língua)‖ (IAKIBINSKI apud BRANDIST , 2006, p. 73). 

Como a  ideologia e a forma línguística não entram em um processo de fundição e sim de 

contradição dialética, essa tese distinguiria  fundamentalmente o argumento de  Iukubinski do 

argumento reducionista de Marr e portanto, podemos afirmar que isso mostraria a total 

inutilidade de se destruir uma língua existente para sobrepor uma outra.   

Segundo Brandist (2006), Ikubinski defendia que o processo de democratização da 

língua ocorreria quando ocorresse a democratização dos gêneros do discurso por uma 

liderança política e não pela destruíção de uma língua para se criar outra, como vimos na 

proposta de Marr e  na novilíngua.  

Em suma, as teorias advindas desse período concordavam com a busca da 

democratização e a construção da linguagem do proletariado, entretanto as divergências 

ocorreram na forma pela qual essa linguagem deveria ser construída, o caminho do marrismo 

foi o da destruição linguística, já o de Iakubinski, Bakhtin e outros, o caminho estava em uma 

noção mais sofisticada,  que girava em torno do caráter discursivo da linguagem.  

Dessa forma, podemos caracterizar a tese central do pensamento linguístico marrista 

como sendo o da tentativa da sociedade comunista de acabar com a estratificação social e 

firmar a existência de apenas uma classe, logo, as línguas das classes seriam abolidas e 

deixariam de existir, para entrar em cena a  língua única de toda a sociedade comunista 

internacional. 

 Essa língua seria um instrumento democrático de libertação das classes oprimidas que 

seriam unidas na e pela mesma língua e que não teriam resquícios da língua que servia a 

ideologia burguesa anterior. O caráter discursivo da língua não é contemplado pelo marrismo, 

assim suas alterações ocorrem sempre sob o ponto de vista estritamente linguístico. 

Já a novilíngua vista pela sua materialidade linguística seria a materialização da tese 

marrista sobre a nova língua mundial principalmente porque em ambos projetos o objetivo da 

destruição recaí sobre a sua materialidade. A novilíngua vista por seu viés discursivo 

ancorado no um posicionamento anti-stalinista , é uma crítica ferrenha a tese marrista de 

destruição, pois mesmo construindo outro sistema a palavra ainda seria bivocal.  

A novilíngua ainda expressa uma crítica a vontade stalinista de aumentar a  dominação 

e a hegemonia do totalitarismo stalinista pela linguagem. Esse sistema totalitário, uma vez 
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que tivesse construído a sua própria língua, poderia subjugar, de forma inteiramente completa 

o ser humano, algo jamais ocorrido na história das tiranias. 

Para isso, a construção de uma língua de classe como instrumento de libertação dos 

povos oprimidos, seria na verdade, a construção de uma língua monossêmica, que não 

produziria a palavra bivocal e assim supostamente acabariam-se os contraditórios e o controle 

da sociedade atingiria uma eficácia jamais vista.  

Assim como o marrismo, no projeto de construção da novilíngua também há a 

concepção de que forma e ideologia são fundidos, e as poucas palavras  que circulariam só 

carregariam a ideologia única do partido. Com efeito, mesmo na ficção, a linguagem humana 

se mostrou mais uma vez dinâmica e capaz de construir mecanismos de compensação, 

mantendo a refração e preservando a característica central que faz com que a linguagem 

continue sendo linguagem; ou seja a manutenção de seu estado plurivocal e ideologicamente 

saturado. 
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Considerações Finais. 
 

Nessa dissertação construímos um campo dialógico entre os conceitos de 

língua/linguagem em Orwell e a linguística oficial soviética dos anos de 1920/1930. A 

construção das relações dialógicas entre os discursos históricos que perpassam a criação 

orwelliana, especificamente a novilíngua e a linguistica russa oficial de 1920/1930, foi 

construída na respectiva sequência como indicamos na introdução. 

No capitulo 1- recuperamos alguns discursos históricos que circulam em torno 

sociedade russa pré-revolucionária e pós-revolucionária. Em seguida, expomos alguns tópicos 

da teoria marrista sobre a origem da linguagem humana, seu método de análise, sua teoria 

sobre a origem das diversas línguas e o seu fatídico futuro quando elas seriam eliminadas e 

surgiria apenas uma língua única mundial.  

No primeiro capítulo, também mostramos como os discursos históricos advindos da 

Rússia stalinista atravessam a vida e a obra de Orwell, em especial o romance 1984. Nossa 

ênfase nessa parte foi mostrar a relação entre as personagens da ficção e seus tipos históricos, 

principalmente no que tange as perseguições, prisões, pena de trabalhos forçados, 

assassinatos, expurgos e torturas de forma geral contra aqueles que se opuseram a ditadura 

stalinista.  

Com isso mostramos que a obra 1984 está ligada ao seu contexto histórico e que o 

corpus extraído dela, especificamente a novilíngua, materializa não apenas os discursos 

históricos sobre as perseguições políticas stalinistas como também os discursos científicos 

sobre as questões da linguagem que estavam em voga na sociedade russa da época. 

No capítulo 2, fundamentamos nossa dissertação embasados na teoria de Bakhtin e o 

círculo. Essa escolha teórica foi fundamental para o nosso trabalho porque Bakhtin e o círculo 

viveram no período histórico retratado no romance, e como poucos conseguiram teorizar 

sobre as necessidades e inquietudes que estavam presentes em sua época sobre a linguagem, 

em especial, a relação entre a filosofia da linguagem e os estudos sobre as ideologias, o 

plurilinglismo, as forças centrípetas e forças centrífugas. 

Essas categorias bakhtinianas, além de outras que também abordamos, foram de suma 

importância para entendermos e confrontarmos o fenômeno linguístico que emerge da 

novilíngua. Com o aporte teórico escolhido por nós, foi possível tratar a novilíngua e o 

projeto de língua única mundial de Marr como a expressão das forças que visam acabar com a 
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heteroglossia/plurilinguismo e promover a centralização da linguagem e a monologização do 

dizer. 

No capítulo 3, expomos a nossa metodologia para a composição do corpus e a nossa 

respectiva análise que permitiu respondermos as nossas perguntas de pesquisa, 

respectivamente; Qual é o conceito de língua/linguagem da novilíngua e da linguísitica oficial 

da Rússia das décadas de 1920/1930? Quais relações dialógicas podem ser estabelecidas entre 

esses conceitos?  Quais relações dialógicas podem ser estabelecidas entre o léxico da 

novilíngua que trata o pensamento discordante ao sistema totalitário como crime, e a 

sociedade stalinista no que diz respeito à restrição da liberdade de expressão? Quais 

conhecimentos sobre a linguagem humana nossa análise dialógica vai de encontro?  

Para respondermos a nossa primeira pergunta o campo dialógico construído por nós 

revelou que tanto o enunciado científico do marrismo como o enunciado fictício da 

novilíngua possuem o conceito comum de serem a tentativa de centralização do dizer, através 

da criação de uma língua monossêmica, investindo principalmente na destruição do sistema 

linguístico corrente, sendo tanto a novilíngua como a nova língua mundial de Marr a 

expressão das forças centrípetas monologizantes do dizer.  

Para respondermos a nossa segunda pergunta, nossa análise se situou em torno das 

forças centrípetas e forças centrífugas. O contexto sócio-histórico necessário para que essas 

forças aparecessem é comum tanto na novílingua como na língua única mundial de Marr. A 

teorização sobre essas duas forças apareceu no contexto científico do início da 

sociolinguística soviética, mais precisamente, no momento em que a nova ordem política 

procurava estabelecer qual seria a língua falada pelas então recém-formadas repúblicas 

socialistas soviéticas. Sendo assim, a ideia de criação da língua única através da destruição da 

materialidade linguística das línguas vigentes,  teve origem no contexto soviético e estava 

estritamente relacionada com a geo-política da época.  

 A região a qual pertencia as repúblicas socialistas soviéticas era formada por 

inúmeras comunidades falantes de diversas línguas, junto com a unificação dessas repúblicas 

surgiu também a urgência de construir uma língua comum para representar essa recém-

unificação dos povos e a nova configuração de sociedade pautada no socialismo.  

Portanto, as relações dialógicas possíveis de serem estabelecidas entre esses dois 

projetos linguísticos são aquelas que se situam no contexto das  pesquisas científicas sobre a 

linguagem no período russo das décadas de 1920/1930, pois, foi nesse período que foi 
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proposto a construção de uma língua única a ser falada não apenas pelas comunidades 

socialistas, mas por todo o mundo, na medida em que a infraestrutura e a superestrutura 

capitalista fosse sendo eliminada.    

Diante do exposto, nosso estudo, além de mostrar quais relações dialógicas são 

possíveis entre esses conceitos, também inovou ao revelar uma nova possibilidade de 

conhecimento sobre a obra de 1984 até então não contemplada pela fortuna crítica, 

conhecimento esse que aproxima a obra com o início da sociolinguística soviética, mais 

especificamente, nas discussões que giraram em torno do plurilinguismo e da centralização 

linguística, discussões essas que se materializam no romance através da novilíngua.  

A Obra 1984 de Orwell possibilitou a nossa inserção em um debate que começou nos 

primórdios da socio-linguística soviética nos anos de 1920/1930 e até hoje continua 

contemporâneo, uma vez que os problemas advindos da vontade centralizadora da linguagem 

ainda não foram superados e são trazidos a baila quando a linguagem é colocada como objeto 

de estudo dentro de contextos autoritários e repressivos. 

No que tanje a resposta de nossa terceira pergunta, entendemos que a metáfora do 

diálogo como Bakhtin conceitua, não significa concenço ou ausência de conflito, significa o 

embate, o desentendimento, a polêmica e etc. Como o nosso corpus possui várias palavras e 

analisar todo o conflito histórico que o léxico da novilingua traz seria inviável para uma 

dissertação, foi preciso estabelecer outro recorte nos termos em novilíngua, assim 

estabelecemos relações dialógicas somente entre os léxicos que relacionam o pensamento 

discordante ao sistema como crime.  

Assim, as relações dialógicas que podemos estabelecer entre os termos selecionados 

da novilíngua e  a restrição da liberdade de expressão na sociedade são aquelas que se situam 

no conflito entre as vozes stalinistas e anti-stalinistas. Esses termos refletem a criminalização 

do pensamento discordante do regime e denunciam a falta de liberdade de expressão, mas 

também refratam a promoção da violência como sendo uma forma legítima da manutenção da 

revolução.  

No que tange a resposta de nossa última questão, nos embasamos na noção de 

linguagem que vai além do sistema e considera também a enunciação e o discurso. Ao 

tomarmos como exemplo o estudo do composto, esse estudo efetuado levando em conta 

apenas o sistema abstrato da língua, chega-se a conclusão que o processo de composição de 

palavras torna um enunciado atual em enunciado virtual e reduz as latitudes da expressão, 
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entretanto, ao estudarmos o processo de composição de palavras por seu viés enunciativo, 

podemos perceber de acordo com Benveniste (2006) que essa redução da expressão é 

aparente, uma vez que o composto revitaliza o léxico e entra como um elemento novo em 

outros enunciados.  

Em outras palavras, se nos restringirmos apenas ao sistema podemos erroneamente 

chegar à conclusão de que a redução semântica realmente ocorre apenas através do sistema 

como prevê a novilíngua e a nova língua mundial de marr. No entanto, ao colocarmos em 

cena o sujeito que enuncia, a redução semântica torna-se aparente, virtual,  pois a enunciação 

é capaz de criar mecanismos compensatórios frente a restrição semântica  ocorrida em nível 

sistêmico. Assim um dos conhecimentos sobre a linguagem humana que nossa pesquisa vai de 

encontro, sempre embasados em Benveniste (2006), é que a enunciação é capaz de manter a 

linguagem sempre dinâmica e não estática, podendo criar atualizações semânticas com 

relativa frequência, pois os sujeitos que colocam o sistema em funcionamento atualizam a 

semântica lexical. 

Outras considerações que revelam os conhecimentos sobre a linguagem que nosso 

estudo vai de encontro, é o fato de que tanto a novilíngua, entendida como objeto da ficção 

orwelliana ou como sátira ao projeto científico de marr, não conseguiu atingir o seu objetivo 

de construir uma língua que fosse capaz de carregar somente uma voz, especificamente, as 

vozes provenientes das instâncias do poder.  

A bivocalidade constituinte da novilíngua, revelada pela nossa análise,  mostra que da 

mesma maneira pela qual os valores do partido  circulam, a sua voz dissonante também, por 

mais que existisse uma drástica redução lexical causando uma aparente diminuição das 

latitudes da expressão. 

O nosso estudo revelou ser viável tratar a novilíngua como uma língua de fato e não 

como um sistema de códigos ou qualquer outro meio de comunicação menos complexo ou 

inferior a língua humana, dessa forma, estamos entendendo a língua não apenas como um 

conjunto de regras gramaticais, mas também como: ―um conjunto difuso de variedades 

geográficas, temporais e sociais (...) atravessado por índices sociais de valores oriundos das 

diversificadas experiências socio-histórica dos grupos sociais, (a língua) é também e 

principalmente um conjunto indefinido de vozes sociais‖, (FARACO, 2009 p. 57). 

O fato da novilíngua ser produto de uma obra literária, não impediu que ela entrasse 

em um debate sobre o conjunto de vozes sociais, e também não impediu a existência de uma 
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materialidade semântica que reflete e refrata as diversas experiências humanas adquiridas 

através da história e trazidas por nós pela linguagem literária.  

A novilíngua prova ser verdadeira a firmação bakhtiniana de que é no romance que 

podemos ter consciência sobre a língua e também prova ser simplista a crítica feita a Orwell 

que define a novilíngua como sendo fruto de um escritor que é um péssimo linguista, pois ao 

perseguimos o conceito da novilíngua entramos na dimensão de um rico debate que é reflexo 

dos primórdios da sociolinguística soviética, período de desenvolvimento da sociolinguística 

que ainda é influente nos dias atuais. Se Orwell fosse um péssimo linguista um fruto de sua 

reflexão sobre a linguagem não teria possibilitado um debate tão complexo sobre o 

plurilinguismo. 

Outra característica da novilíngua que a manteve com a complexidade semelhante a de 

uma língua humana real, é fato de que por mais que ela pretendesse ser monossemântica, o 

seu léxico se manteve bivocal. A bivocalidade dos léxicos da novilíngua trouxeram a tensão 

absoluta e o resultado dessa tensão foi que as vozes identificadas por nós, harmônicas e 

dissonantes do stalinismo, não se reconhecem como verdadeiras e constroem a realidade de 

maneira antagônica sobre o mesmo aspecto, estabelecendo entre si uma polêmica velada. 

Não poderíamos deixar de frisar que a relação dialógica que construímos foi feita a 

partir de dois enunciados que em sua superfície possuem características semelhantes, mas em 

sua imanência possuem uma profunda diferença. Uma das diferenças entre esses dois 

enunciados remete as esferas de produção e de circulação.  

A esfera de produção e circulação da novilíngua é a literária, já a do projeto de 

construção da língua única mundial pan-humanística de Marr é a esfera científica, essa 

diferença entre esferas produz alterações principalmente na relação enunciado/enunciação, 

estabelecendo dinâmicas diferentes na produção de sentidos. 

A relação enunciado/enunciação na esfera literária não necessariamente precisa ser 

estabelecida de forma coerente, ou seja, no ato romanesco de ficção temos a contrariedade à 

convenção sistematizada pela novilíngua e uma maior abertura para outros tipos de figuras de 

linguagem não pertencentes à esfera científica, como por exemplo a ironia. Já na relação 

enunciado/enunciação científico não pode haver essa negação e consequentemente não pode 

haver ironia. 

A relação enunciado/enunciação na esfera literária pode ser estabelecida de forma  

irônica, uma vez que a ironia é constituinte do gênero romanesco, portanto a novilíngua, em  
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todo momento,  o enunciado afirma e a enunciação nega o que foi afirmado. Essa afirmação e 

negação da afirmação, produzida pela relação enunciado/enunciação irônico, mostra a disputa 

de sentido provocada por dois discursos. A ironia identificada na pena de Orwell também 

desqualifica vozes e toma partido em uma delas, no caso dos termos em novilíngua analisados 

temos a desqualificação do discurso stalinista. 

 Essa desqualificação ocorre uma vez que ao mesmo tempo em que no enunciado as 

palavras em novilíngua se mostram como a aplicação da lei e da justiça revolucionária frente 

aos ―traidores‖ da revolução que libertou o povo oprimido,  na enunciação, temos a derrubada 

desse discurso, uma vez que a enunciação promove a negação dessa afirmação e se mostra 

como  uma denúncia aos métodos desse regime, métodos esses que ferem os princípios 

revolucionários libertários que são contraditoriamente pregados. 

A relação enunciado/enunciação irônico é capaz de mostrar mais uma das dimensões 

de sentido em que as duas vozes principais identificadas por nós tomam corpo e se digladiam. 

A enunciação ao contradizer o enunciado revela que por traz da fachada há um sistema 

totalitário que faz o contrário do que diz, assim, ao invés de libertar o povo continua 

massacrando-o com as mesmas armas e métodos cruéis do regime anterior, com o agravante 

de uma pseudo-manutenção da revolução proletária, que na verdade escravizou ao invés de 

libertar e mais corrompeu seus valores revolucionários  iniciais do que os mantiveram. Dessa 

forma, a bivocalidade subjacente ao léxico selecionado da novilíngua remete a ironia da pena 

orwelliana que promove, consequentemente, um deslocamento do sentido que foi ―proposto‖ 

inicialmente. 

 Outra característica que podemos encontrar na superfície da novilíngua e que remete 

ao discurso científico marrista sobre a construção da língua única mundial pan-humanística, é 

o silenciamento aparente da alteridade. Tanto na novilíngua quanto em Marr há uma 

prevalência do sistema linguístico e a desconsideração da ação do outro sobre o EU 

constituinte da enunciação.  

Dessa forma, a discussão linguística em ambos os casos é tratada desconsiderando a 

enunciação e o sujeito, havendo espaço para a ideia de prevalência de sentidos dados 

anteriormente. Contudo, uma vez que a enunciação e o sujeito entram em cena, o sistema 

linguístico regido por uma semântica universal completa e absoluta é derrubado pelo sujeito 

que enuncia. 
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Outra questão que a enunciação revela sobre o sistema é sua opacidade constituinte. 

Como a linguagem é sempre do outro, ela já vem carregada de sentidos outros que constituem 

igualmente o ato enunciativo, com isso, ao enunciar o sujeito não apenas desloca, como 

desestabiliza as formas dadas pelo sistema e abre espaço para o equívoco, fenômeno esse que 

afeta a regularidade sistemática da língua e põe em cheque a sua transparência. 

Neste aspecto tanto o projeto marrista quanto a novilíngua são a expressão da angústia 

humana frente ao inusitado, ao inesperado, a impossibilidade do pré-concebido frente ao ato 

enunciativo, assim, o controle semântico da língua está atrelado a manipulação da mente do 

sujeito falante para que este coloque em funcionamento apenas os sentidos autorizados. 

Contraditoriamente, a novilíngua também não deixa de ser o lugar da servidão 

voluntária do sujeito ao outro, pois ao atualizar as formas linguísticas pré-estabelecidas, o 

sujeito se depara com a possibilidade de existência e de confronto com o outro, e isso é algo 

constitutivo da linguagem, sendo impossível a quebra desse paradigma.  

A maior prova dessa servidão voluntária ao outro e a impossibilidade de não existir o 

outro dentro do pré-estabelecido está na própria concepção da novilíngua. Vimos que na 

narrativa existe a presença de várias edições do dicionário da novilíngua , a cada nova edição 

uma enorme quantidade de palavras seriam destruídas e a previsão para se chegar a língua 

monossêmica estaria situada em uma data longínqua e distante, dessa forma, o processo 

constante de destruição e publicação de um novo dicionário com as palavras que seriam 

permitidas, revela a total inoperância de uma semântica absoluta frente ao ―simples ato 

enunciativo‖.  

Não obstante, estamos diante da impossibilidade de eliminarmos as contradições que 

se estabalecem na e pela linguagem. Por mais que na superfície da novilíngua exista uma 

pretensa transparência, em sua imanência ela não ocorre, isso faz com que a novilíngua ou 

qualquer outra expressão das forças centrípetas da linguagem, sejam inviabilizadas de serem 

concretizadas, pois a língua é bem mais do que a sua forma enquanto sistema, ela também é 

posta em funcionamento por um sujeito em um tempo e espaço marcado pela história e pela 

ideologia.   

Com efeito, isso nos leva a concluir que se a linguagem é inerente e constitutiva do ser 

humano, e se a linguagem é multifacetada e atravessada por diversas vozes provenientes dos 
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discursos sociais, a única maneira de destruir esse caráter plurivocal da língua/linguagem para 

construir uma língua completamente monossêmica, seria destruindo próprio o humano como 

Orwell simboliza através da seguinte metáfora: ―Se queres uma imagem do futuro, pensa 

numa bota pisando um rosto humano‖ , (ORWELL, 2004, p.255.) 
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