
Os personagens do livro 

“A Revolução dos Bichos”

Os personagens em Revolução dos
Bichos traçam um paralelo com os
ícones da Revolução Russa de 1917.



Sr. Jones
O primeiro personagem 
que nos é apresentado é 
Sr. Jones. O fazendeiro 

dono da Granja do Solar é 
cruel com os animais, 
chicoteando-os e por 

vezes, deixando os com 
fome. Assim, como o 

último czar russo, Nicolau 
II. O czar foi considerado 

um líder anêmico e brutal 
com seus opositores.



Major
Ao cair da noite na fazenda, 

uma reunião dos bichos 
acontece e surge então o porco 
Major. Premiado e respeitado 
por todos os bichos, o velho 

porco expressa seus desejos de 
dias melhores para todos os 

animais e explica o Animalismo
para os animais. Major dizia que 

os animais trabalhavam e os 
humanos quem gozavam dos 
benefícios desse trabalho. Por 
isso, o porco incita uma revolta 

para que todos os 
“trabalhadores” possam ter 

uma vida melhor. 

Major apresenta um discurso 
alusivo de Karl Marx e o socialismo 

científico. Além disso, lembra 
Lênin, o idealista do início da 

Revolução Russa. 



Bola-de-Neve
Como Major morre antes 
da revolta acontecer, dois 
porcos tomam a frente: 
Napoleão e Bola-de-Neve. 

Bola-de-Neve é assim 
como Major, idealista e 
inteligente. Este pode ser 
comparado a Trotski, um 
dos líderes da Revolução 
de Outubro, seguia a risca 
os ensinamentos de 
Marx. 



Napoleão De caráter bem mais agressivo e 
egoísta, não era tão inteligente ou 
bom orador como Bola-de-Neve e 
por isso, arma um golpe com ajuda 
de nove cachorros ferozes. Obriga 
Bola-de-Neve a se exilar e à custa 
de muita propaganda, transforma-o 
em inimigo da Granja dos Bichos. 
Napoleão é uma representação de 
Stalin: não seguia os ideais 
socialistas, sua ambição pelo poder 
lhe fez corrupto, usou a KGB/cães, 
além de permitir a volta da igreja 
ortodoxa/Moisés, para manter o 
povo sob controle. 



Garganta
Napoleão, assim como Stalin, usou 

do culto a personalidade para se 
afirmar no poder.  Por não ser 
bom orador, usou da figura de 
Garganta para convencer os 

animais que Napoleão era um 
líder bondoso e corajoso. Sem 

ética alguma, Garganta manipulou 
os mandamentos do Animalismo

para beneficiar Napoleão, se 
aproveitando que grande parte 

dos bichos era analfabeta. 
Garganta representa o 

departamento de propaganda de 
Stalin que durante o governo, 

usou de mentiras para manter a 
imagem de líder.



Cachorros
Além de Garganta, o 

controle é mantido com 
o uso de cachorros. 

Esses eram responsáveis 
de oprimir os oponentes 

de Napoleão. Assim 
como a KGB, a polícia 

secreta de Stalin, 
utilizavam da força bruta 
para controlar o povo e 
eram totalmente leais 

ao governante. 



Moisés
Com o passar dos 
anos, Napoleão 

permite a volta de 
Moisés, o corvo. 

Quando pousa perto 
dos animais em seu 

horário de descanso, 
fala sobre a 

Montanha de 
Açúcar-Cande, um 

lugar onde os bichos 
que trabalhassem 

duro poderiam 
descansar. 

No começo do livro, Moisés é tratado 
como mentiroso e linguarudo por 

Major e Bola-de-Neve, e acreditavam 
que essa história de Montanha era só 
desculpa para os bichos trabalharem 

mais e mais para Sr. Jones.

Quando Napoleão 
permite sua volta, 

entende que a 
religião seria uma 
forma de controle 

dos animais através 
da esperança de um 

lugar melhor.



Alguns animais são apresentados com 
mais representatividade do que 

outros, mas todos eles simulavam o 
povo da Rússia. 



Bichos
• Sansão, cavalo forte e 

trabalhador, se mantém fiel a 
Napoleão sem questionar e no 
fim, se vê traído por ele. 

• As ovelhas que repetem, sem 
entender, os lemas e canções 
em ode a Napoleão. 

• As galinhas que não se 
concentram em nada.

• E Benjamin, o burro sábio que 
suspeitava da Revolução e 
garantia que nada iria mudar. 



Esses bichos surgem como um retrato da população 
russa da época: classe operária e controlada que se 

submete ao poder de um líder ambicioso e 
inescrupuloso, pois sofre uma carência social muito 
grande. Por isso, acabam se tornando prisioneiros 

de sua própria Revolução.
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OBS: O material poderá ser 

utilizado desde que mencionada 

explicitamente a fonte.


