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Resumo 

Esta pesquisa se volta para a análise da obra A 

Revolução dos Bichos de George Orwell, estabelecendo 

conexões entre a narrativa ficcional e os eventos 

históricos ocorridos durante a Revolução Russa, no 

início do século XX. A partir de levantamentos 

bibliográficos, notas do próprio autor a respeito do livro e 

da análise da obra e de seus personagens, foi possível 

estabelecer que Orwell utiliza-se de linguagem alegórica 

para estabelecer críticas ao regime stalinista 

implementado na União Soviética após a Revolução de 

1917. 

Introdução  

A obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell, foi 

lançada em 1945. Neste livro, o autor constrói uma 

crítica ao regime implementado por Josef Stalin na 

Rússia Soviética, resultado na Revolução Bolchevique 

de outubro de 1917 (VOGT, 2007). Orwell acreditava 

que o comunismo russo havia traído os ideais 

estabelecidos por Marx e Engels e pensava que a 

lealdade do Ocidente com a Rússia stalinista encobria a 

hipocrisia deste regime (BLOOM, 2006). 

Para Tonet e Lessa, a Revolução Russa se deu em um 

processo complexo, dinâmico e contraditório, 

deslocando-se de um perfil democrático-burguês para 

um perfil socialista.  

Sendo estes alguns dos elementos que contextualizam o 

período referente à Revolução Russa, é importante 

compreendermos as alegorias presentes na obra A 

Revolução dos Bichos, que nos permitem estabelecer 

conexões entre a narrativa e os personagens criados 

pelo autor com fatos e personalidades históricas. 

Material e Métodos 

Para a realização da pesquisa foram feitos estudos 

bibliográficos de textos teórico-críticos voltados para os 

conceitos dos gêneros literários utópico e distópico, a 

fim de caracterizar os conceitos. 

Foram também realizados estudos bibliográficos para 

aprofundamento dos conhecimentos acerca da 

Revolução Russa e dos seus desdobramentos. 

Resultados e Discussão 

O pensamento utópico surge da insatisfação dos 

utopistas com o mundo real ou com os regimes 

estruturantes da sociedade em que convivem.  

Após o aparecimento de obras de caráter utópico, 

surgem as obras distópicas, que buscam criticar o 

modelo de sociedade universal propagados pelas obras 

utópicas, já que estas últimas, ao promover a 

universalização da sociedade passam a desrespeitar 

individualidades e condenar pensamentos não 

concomitantes com seus dogmas. 

Para Massaud Moises, a alegoria se trata de um 

discurso que faz alusão a outro, ou seja, é uma 

linguagem que oculta outra linguagem. 

Em A Revolução dos Bichos George Orwell utiliza o 

discurso alegórico para construir um universo distópico, 

no qual tece críticas ao regime stalinista implementado 

na União Soviética após a Revolução de 1917. Para 

isso, o autor utiliza como protagonistas os animais da 

Granja do Solar que, cansados das condições de miséria 

em que vivem, organizam uma revolução a fim de 

expulsar os humanos da fazenda. No decorrer da 

narrativa, no entanto, o leitor percebe uma gradual 

tomada de poder por parte dos porcos, liderados por 

Napoleão e Bola-de-Neve, que se consideram os 

animais mais inteligentes da fazenda e que, portanto, 

devem ditar os rumos da Granja. 

Conclusão ou Conclusões 

A partir da análise de personagens e fatos narrados por 

George Orwell na obra A Revolução dos Bichos é 

possível que o leitor crie uma identificação com eventos 

e figuras históricas que construíram o contexto da 

Revolução Russa em 1917 e eventos posteriores que 

culminaram no regime totalitário implementado na União 

Soviética. Assim sendo, é possível caracterizar a obra 

como uma narrativa pertencente ao gênero distópico e 

identificar a utilização intencional por parte do autor de 

uma linguagem alegórica, a fim de tecer suas críticas 

aos eventos históricos ocorridos no início do século XX. 
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