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1-O autor 

O escritor na verdade usa o pseudônimo de George Orwell. Seu nome verdadeiro é Eric 

Arthur Blair, nascido em uma pequena cidade em Bengala – ele assim o fez para trabalhar como 

jornalista, ensaísta e romancista. 

Nasceu em 25/06/1903, filho de funcionário colonial inglês, agente do Departamento 

Britânico de Ópio. 

Orwell chegou a atuar na Polícia Imperial da Índia, nas por pouco tempo. 

Aos 42 anos se mudou para Paris onde teve vida boêmia e repleta de prazeres. 

Em 1963 foi para a Espanha lutar contra o franquismo (ditadura espanhola) da Guerra 

Civil Espanhola. Foi lá que conheceu de perto o exército soviético de Stalin. 

O autor também trabalhou na BBC até sentir necessidade de pedir demissão para escrever 

um livro que denunciasse aquilo que acreditava ser o real caráter do regime Stalinista. 

Escreveu seu primeiro livro em 1933 “Na pior Paris e Londres”. Casou-se e adotou um 

menino. Ficou viúvo aos 41 anos e morreu de tuberculose aos 46 anos. 

 

2-O livro 

O livro é contado em forma de fábula e faz uma analogia política ao Stalinismo. Ele era 

comunista mas contestava e se opunha à forma de governar de Stalin. 

Ele quis denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por 

qualquer pessoa e fácil de traduzir 

Os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o 

proletariado é explorado pelos ricos. 

Foi assim que acabaram com o Csarismo na União Soviética em 1916 e ascendeu ao poder 

o Socialismo (Revolução Socialista) – Stalin foi o líder da União Soviética de 1922 a 1953, quando 

morreu em 5 de maio. 

Foi autor de uma matança sem precedentes. Qualquer que contrariava seu pensamento 

ou maneira de pensar, qualquer deslize de conduta, mandava matar. 

Matou os melhores médicos até seu particular. Na sua morte não havia médico renomado 

para assisti-lo. 
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3- Personagens 

No livro: 

Major: Carl Marx 

Napoleão – Stalin 

Bola de neve – Trotsky 

O livro chegou a ser rejeitado por diversas editoras até ser publicado por uma pequena casa 

editorial no ano de 1945. É uma mistura de gêneros pois tem traços de fábulas morais e sátira 

política com críticas ao comunismo. 


