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A REVOLUÇÃO DOS 
BICHOS
GEORGE ORWELL

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS

Personagens de "Revolução dos bichos" 

Li recentemente o livro de George Orwell e fiquei impressionada com a semelhança
entre o livro e a realidade do sistema totalitário russo. Esse texto traz uma comparação entre
os personagens de Revolução dos bichos, de George Orwell, e a Revolução Russa real,
ocorrida em 1917 sob o comando de Lênin.

É interessante notar que Orwell não faz uma alegoria à Lênin em seu livro. Isso
ocorreu porque, à época da publicação, o autor não tinha um opinião solida e histórica sobre o
papel de Lênin na vida do povo Russo. Hoje, nós temos várias fontes sobre aquele líder russo e
podemos tirar nossas conclusões.

Aqui está a análise do livro e da vida real:
https://am2m.livejournal.com/7088.html
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Sr. Jones
- Irresponsável com seus 
animais (os deixava famintos)
- Ocasionalmente era cruel 
usando o chicote
- Ocasionalmente era generoso 
(misturava leite com a ração)

Czar Nicolau II
- Um líder fraco, se comparado 
aos demais reis do ocidente
- Cruel e brutal com seus 
oponentes
- Ocasionalmente era gentil
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Velho Major (porco)
- Ensinou o animalismo
- Dizia que os animais faziam o 
trabalho, os humanos ficavam 
com o dinheiro e que, por isso, 
deviam se revoltar
- Morreu antes da revolução

Karl Marx
- Inventou o comunismo
- Dizia, "trabalhadores do 
mundo, uni-vos" e tomem o 
governo
- Morreu antes da Revolução 
Russa
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Animalismo
- Não há proprietários, nem 
ricos, nem pobres
- Os trabalhadores têm uma 
vida melhor, todos os animais 
são iguais
- Todos são donos da fazenda

Comunismo
- Não há proprietários, nem 
ricos, nem pobres
- Os trabalhadores têm uma 
vida melhor, todas as pessoas 
são iguais
- O governo é dono de tudo e 
o povo comanda o governo
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Bola-de-Neve (porco)
- Jovem, inteligente, discursivo, 
idealista
- Realmente queria fazer a vida 
melhor para todos
- Um dos líderes da revolução
- Foi induzido ao exílio pelos 
cães de Napoleão

Leon Trotski
- Um dos líderes da Revolução 
de Outubro
- Um comunista puro (seguia 
os ensinamento de Marx)
- Queria melhorar a vida em 
toda a Rússia
- Foi caçado pela KGB (polícia 
secreta) de Lenin
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Napoleão (porco)
- Não era um bom orador nem 
tão inteligente quanto Bola-de-
Neve
- Cruel, bruto, desonesto, egoísta, 
corrupto
- Em sua ambição por poder 
,matou todos os seus oponentes
- Usava cães, Moisés e Garganta 
para controlar para controlar os 
animais

Josef Stalin
- Não era um bom orador e não 
teve uma educação tão boa 
quanto a de Trotski
- Não seguia as idéias de Marx
- Em sua ambição por poder 
,matou todos os seus oponentes
- Usou a KGB, permitiu a volta da 
igreja ortodoxa e fez uso do 
Culto da Personalidade para 
controlar o povo
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Garganta (porco)
- Falava muito, tinha poder de 
persuasão
- Convencia os animais a 
acreditarem e seguirem Napoleão
- Modificou e manipulou os 
mandamentos
- Se beneficiou do fato de a 
maioria dos animais ser analfabeta

Departamento de propaganda 
do Governo Lenin
- Trabalhou para Stalin dando 
suporte à sua imagem
- Usou de todas as mentiras para 
que o povo continuasse a seguir 
Stalin
- Se beneficiou do fato de a 
educação nacional ser controlada
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Cachorros
- Um exército particular que 
usava do medo para fazer os 
animais trabalharem
- Matavam ou intimidavam todos 
os que se opunham a Napoleão
- Faziam parte do plano de 
Napoleão para controlar os 
animais

KGB - Polícia Secreta
- Não era realmente uma polícia, 
mas sim uma força de apoio à 
Stalin
- Usava de força bruta, muitas 
vezes chegava a matar famílias 
inteiras por desobediência
- Totalmente leal, mais poderosa 
que o exército
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Moisés, o Corvo
- Falava aos animais sobre a Montanha 
Cande (o céu para os animais)
- Os animais poderiam ir até a 
Montanha Cande se trabalhassem duro
- Bola-de-Neve e o Major eram contra 
Moisés (acreditavam que a Montanha 
era uma desculpa para fazer os animais 
trabalharem)
- Napoleão permitiu que ficasse para 
ensinasse os animais a trabalharem sem 
reclamar

Religião
- Marx dizia que era o "Ópio do 
Povo", uma mentira
- Usada para fazer o povo 
trabalhar sem reclamar
- A religião só foi tolerada porque 
fazia as pessoas trabalharem
- Stalin sabia que a religião iria 
fazer as revoluções violentas 
pararem.
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Mimosa (égua)
-Vaidosa, amava sua beleza e a 
si
- Não pensava na Granja dos 
Bichos
- Ficava ao lado de qualquer 
um que lhe desse o que queria

Pessoas vaidosas e egoístas 
na Rússia e no mundo
- Algumas pessoas não se 
importavam com a Revolução
- Apenas pensavam em si
- Foram para outros países que 
ofereciam mais a eles
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Sansão (cavalo)
- Forte. Um trabalhados esforçado 
que se importava com a Granja 
dos Bichos
- Pensava que "Napoleão está 
sempre certo" e "Trabalharei 
ainda mais"
- Deu tudo de si pela Revolução e 
foi traído por Napoleão

Apoiadores dedicados - e 
enganados - comunistas
- O povo acreditava em Stalin 
porque ele era "comunista"
- Muitos continuaram fiéis a Stalin 
mesmo depois que ficou óbvio 
que ele um tirano
- Foram traídos por Stalin, que os 
ignorava e os matava aos poucos 
(de fome, de tanto trabalhar, etc.).
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Benjamin (burro)
- Um burro velho e sábio que 
suspeitava da Revolução
- Pensva que "nada nunca vair
mudar" e estava certo
- Suas suspeitas sobre Sansão e a 
adulteração dos mandamentos 
estavam certas

Pessoas céticas dentro e fora 
da Rússia
- Não tinham certeza se a 
Revolução mudaria alguma coisa
- Perceberam que até um líder 
louco podia se auto proclamar 
comunista
- Sabiam que o comunismo não 
funcionaria se o poder ficasse 
detido nas mão de uma só pessoa 
(um líder ambicioso)
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Outros detalhes sobre a revolução dos bichos
- Devia tornar a vida melhor para todos
- A vida ficou pior
- Os novos líderes se tornaram tão ruins quanto os 
antigos
- Os outros fazendeiros (humanos) se revoltaram 
contra a revolução

Outros Detalhes sobre a Revolução Russa
A História russa é extensa e complicada. Um olhar 
desatento poderia simplesmente dizer que "A 
Revolução dos Bichos" é um retrato fiel da vida 
cotidiana na União Soviética e que a vida era 
melhor antes da Revolução. Mas a História (como a 
vida) não é tão simples: é preciso analisar 
profundamente, sensivelmente e criticamente as 
vidas das pessoas comuns, suas motivações, suas 
aspirações e seus papéis na vida cotidiana - a 
Histórica não é composta apenas de nomes 
famosos. Precisamos entender que a vida não é em 
preto e branco: nada é simples.


