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IDEIAS PARA SALA DE AULA

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula 
antes, durante e depois da leitura. São propostas de reflexões sobre a história, a estrutura 
narrativa e os temas interdisciplinares, para além da ficção.

SÉCULO XX, UMA ERA DE EXTREMOS
Antes de realizar a leitura de A revolução dos bichos, é importante contextualizar a obra e 

abordar as características da vida de seu autor, George Orwell. O livro foi escrito no período 
de 1944 e 1945, assim, é interessante perguntar aos alunos o que estava ocorrendo no mundo 
durante esse tempo. Nas disciplinas História e Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental 
e do 3º ano do Ensino Médio, por exemplo, eles devem estar estudando a história e as re-
lações geopolíticas do mundo ocidental nos séculos XX e XXI. O historiador britânico Eric 
Hobsbawm denominou o século XX como a era dos extremos, pautado por disputas bélicas, 
desigualdades e instabilidades políticas e econômicas.

Entre os anos de 1939 e 1945, grande parte dos países esteve envolvida em um conjunto de 
conflitos que formaram a Segunda Guerra Mundial, que teve um viés mais ideológico do que 
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). No período denominado entreguerras (1918-1939), 
o Ocidente experimentou momentos de crises profundas na economia, em questões sociais, 
no aumento da pobreza e na dificuldade que os países tiveram para se reerguer após o primeiro 
grande conflito. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, é considerada um mo-
mento crucial dessa crise: milhares de empresas foram à falência e pessoas perderam enormes 
quantidades de capital investido. O efeito foi devastador em diversas regiões do mundo.

Durante esses momentos de incertezas e crises, alguns ideais políticos e sociais ganharam 
força na Europa e se propagaram pelo mundo, pois traziam promessas de um lugar mais justo 
para os trabalhadores e para a população em geral. Alguns desses movimentos foram o socia-
lismo, o comunismo, o anarquismo, o fascismo e o nazismo.

Ao trazer características do contexto do que foi toda essa situação, é importante levantar 
discussões sobre o período, por exemplo, perguntando aos alunos se esses ideais existem até 
os dias atuais e, caso existam, como estão presentes em nossa sociedade.

Essas reflexões serão importantes para situar a vida do autor e muitos elementos presentes 
na obra, bem como as características comportamentais dos personagens. Para pensar sobre 
a vida dele, questione acerca do uso do pseudônimo, ou seja, por que em vez de utilizar seu 
nome verdadeiro, Eric Arthur Blair, ele preferiu assinar suas obras como George Orwell? Eric 
viveu entre os anos de 1903 e 1950, nasceu na Índia e passou grande parte da sua vida na 
Inglaterra, dessa forma, quais teriam sido suas relações com os acontecimentos, as ideologias 
e os movimentos sociais que surgiram na Europa?

Após reflexões e debates realizados a partir das respostas dadas pela turma, é importante 
abordar a trajetória de vida do autor e seu posicionamento político. George Orwell ficou 
bastante chocado com os acontecimentos e abusos causados pelo domínio inglês na Índia, 
pautado pelo capitalismo industrial e pela exploração dos recursos e da população, além 
do uso da violência. É importante lembrar que o país era uma colônia inglesa nessa época, 
o que facilitou a ida de Orwell para a Inglaterra, onde se aproximou de grupos socialis-
tas, críticos ao modelo capitalista de sociedade. Entre os anos de 1936 e 1939, ocorreu a 
Guerra Civil Espanhola, que colocou em conflito as ideologias políticas e sociais, sendo, na 
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verdade, uma espécie de “ensaio” para a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, Orwell 
lutou ao lado de socialistas, comunistas e anarquistas contra os defensores do fascismo, do 
nazismo e da monarquia. 

Esses acontecimentos são fundamentais para a compreensão de A revolução dos bichos, pois 
o livro trata de uma crítica ao regime que Joseph Stalin implantou na União Soviética, utilizan-
do-se de violência e perseguição aos seus adversários e inimigos, o que mostra que o autor, mes-
mo sendo simpatizante da ideologia socialista, não concordava com os rumos que a Revolução 
Russa (1917) havia tomado. O governo de Stalin (1924-1953) foi marcado pela diluição de ide-
ais voltados ao socialismo utópico, democrático e pacífico e pela imposição de um regime que, 
mesmo garantindo importantes mudanças sociais, teve caráter por vezes totalitário. 

Em uma leitura mais abrangente, o livro pode ser considerado uma crítica a qualquer re-
gime autoritário, que censura e pune de forma violenta seus opositores. Além disso, muitas 
questões, como a exploração do trabalho, a existência de grupos privilegiados em nossa socie-
dade, a idolatria a símbolos e personagens nacionais e o poder de persuasão e convencimento 
podem ser exploradas.

“QUEM” SÃO ESSES ANIMAIS?
Antes de entrar no mundo da fazenda onde ocorrem os fatos da obra e de conhecer seus 

personagens, instigue o imaginário dos alunos com questões que relacionem o comporta-
mento e as práticas humanas aos diferentes animais. Por exemplo: Qual animal você utiliza-
ria para representar um político ou um empresário corrupto? Como você representaria uma 
pessoa forte fisicamente, que executa trabalhos pesados, na figura de um animal? Pensando 
em um animal como o pássaro, quais atributos e comportamentos humanos você relaciona-
ria a essa espécie? Utilize outros exemplos de comportamentos e animais para que surjam 
reflexões e debates entre a turma.

É provável que nesse momento os alunos tragam suas referências sobre o universo visual, 
fábulas, mundo animal, comportamento humano, noções de política, economia, justiça, violên-
cia, entre tantas outras. Debata sobre os conceitos e as ideias trazidas. É importante valorizar 
os conhecimentos e as vivências dos alunos para que essa oportunidade seja mais significativa. 

OS LUGARES E OS OBJETOS DA FAZENDA
Tendo em vista que a história se passa em uma fazenda e menciona locais específicos, 

ferramentas e outros objetos, é interessante que sejam feitas pesquisas e trocas de ideias e 
informações sobre como pode ser o cotidiano nesse tipo de lugar. Os alunos podem pesquisar, 
por exemplo, o que é um curral, como é a alimentação dos animais, como ocorre a extração 
de leite e o plantio, como é o preparo do solo, o que é um moinho de vento, entre outras nar-
rativas presentes na história. 

Após essa pesquisa, proponha aos alunos que sejam feitas narrativas visuais com as ima-
gens (desenhos, vídeos, fotografias, entre outras) encontradas por eles. Por exemplo, podem 
ser apresentadas imagens de estábulos, em locais e fazendas diferentes. Isso faz com que o 
leitor produza imagens dos acontecimentos observados.
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MOMENTOS DE LEITURA
Para iniciar, é importante que sejam discutidas e determinadas algumas questões com a 

turma, como prazos e momentos de reflexões coletivas sobre o livro. Podem ocorrer debates 
semanais sobre um capítulo ou um trecho e apresentação de elementos, como imagens, poe-
mas e músicas que complementem a leitura. 

Ao ler o capítulo 1, quando os animais são apresentados, podem surgir dúvidas sobre os 
nomes dos bichos. Por exemplo: Por que um deles se chama Napoleão? Durante a leitura dos 
capítulos 2 e 3, reflitam sobre as relações entre o trabalho intelectual e o braçal, a existência 
de normas e suas definições e as formas de organização política na sociedade. No capítulo 4, 
conversem sobre a propagação de ideais revolucionários. Os alunos podem pesquisar meios de 
comunicação utilizados em momentos de contestação e mudanças políticas. 

Os capítulos 5 e 6 apresentam as mudanças ocorridas no comportamento dos porcos ao 
possuírem cada vez mais poder. Os capítulos 7 e 8 abordam a violência, a repressão e a explo-
ração do trabalho alheio existentes em regimes totalitários. Para esse momento da leitura, pes-
quisem imagens e trechos de discursos de Joseph Stalin e dos ditadores Adolf Hitler e Benito 
Mussolini, a fim de constatar a idolatria a esses personagens por grande parte da população. 
Por fim, durante a leitura dos capítulos 9 e 10, reflitam sobre a existência de diferentes classes 
sociais, a exploração do trabalho e a luta por direitos trabalhistas. 

O PODER DO DISCURSO
Um dos elementos mais marcantes da obra são os discursos e os modos de convencimento 

e persuasão que os representantes do poder utilizam para manter suas posições e justificar 
suas decisões, além de ludibriar os demais animais com mentiras e distorção dos fatos. O texto 
está repleto desses momentos, desde as falas apaixonadas pelo socialismo utópico, presentes 
nos discursos dos personagens Major e Bola de Neve, até nas alterações dos Mandamentos e 
distorções dos ideais revolucionários, feitas por Ladino e Napoleão. É marcante que o autor 
coloque essa persuasão como algo mais forte do que a própria memória dos personagens, que 
acabam por acreditar em “verdades” que se opõem aos fatos que eles mesmo presenciaram. 
Um dos exemplos é a maneira como Ladino e Napoleão desmerecem e conseguem distorcer 
toda a participação de Bola de Neve na Batalha do Estábulo. Questione os estudantes sobre as 
formas pelas quais o poder de persuasão e convencimento se apresenta em nossa sociedade e 
em seus cotidianos. Utilize exemplos de debates e propagandas políticas, campanhas publici-
tárias, discursos ideológicos e diferentes pontos de vista sobre uma mesma questão.

MUNDO ESCRITO E MUNDO REAL
Outra questão bastante interessante que merece destaque é a semelhança dos persona-

gens e acontecimentos do livro com a vida real. O Major, que fala sobre seu sonho e a ideia 
de uma sociedade justa e democrática, sem a exploração de um grupo sobre o outro, pode ser 
relacionado ao líder bolchevique Vladimir Lênin. Napoleão, o porco que se tornou um ditador 
e distorceu os princípios revolucionários de paz e união entre o grupo dos animais, se asseme-
lha ao ditador Joseph Stalin, que, a partir da violência e da perseguição, destruiu inimigos e 
opositores. Ladino cumpre o papel dos propagandistas e até mesmo publicitários eleitorais e 
estatais, a serviço de pessoas e instituições que ocupam o poder. Entre os acontecimentos da 
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obra e fatos que realmente ocorreram na vida real, um exemplo é a tentativa de retomada da 
fazenda pelo sr. Jones e seus aliados fazendeiros (que mais tarde o abandonariam), que pode 
ser comparada aos momentos de organização e defesa do território da URSS contra as inves-
tidas de nações aliadas ao Czar e à família real, como a Áustria. Assim como havia o medo de 
que os ideais da Revolução de 1917 se propagassem pela Europa, na obra há o medo de que os 
acontecimentos da Fazenda dos Animais se propaguem por outras propriedades e influenciem 
outros animais. 

Além dessas questões, a divisão entre animais e humanos presente na obra em muitas pas-
sagens se assemelha ao modelo de divisão da sociedade por classes, conforme proposto pelo fi-
lósofo e economista Karl Marx, no qual sempre houve classes exploradas e classes exploradoras, 
essas últimas que se apropriam da força de trabalho dos desfavorecidos e oprimidos. Isso fica 
evidente na conversa entre Napoleão, sr. Pilkington e outros porcos e humanos: “‘Se vocês têm 
que lidar com seus animais inferiores’, disse, “nós temos nossas classes inferiores!’” (p. 103).

EXPANDINDO A OBRA
É possível encontrar releituras e referências ao livro A revolução dos bichos em músicas, 

filmes e animações. Na música, uma das principais referências é o disco intitulado “Animals”, 
da banda de rock inglesa Pink Floyd, que, no ano de 1977, trazia diversas críticas ao governo 
britânico, às crises políticas e econômicas e às medidas tomadas por Margaret Thatcher, que 
arrochavam os salários e exploravam os trabalhadores. A capa do álbum é muito significativa 
e contém elementos que conectam o contexto do disco (fábricas e chaminés) ao livro, pois há 
um porco sobrevoando a Usina Termelétrica de Battersea, na Inglaterra. O álbum possui algu-
mas músicas que apresentam conexões mais diretas com o livro: Pigs on the Wing 1, Dogs, Pigs 
(Three Different Ones), Sheep e Pigs on the Wing 2, que fazem duras críticas ao capitalismo 
neoliberal que ganhava espaço no mundo ocidental durante a Guerra Fria. 

No cinema, existem ao menos duas referências ao livro que podem ser abordadas em sala de 
aula. A primeira delas trata-se de uma animação homônima produzida no Reino Unido, após a 
Central Intelligence Agency (CIA) dos Estados Unidos comprar os direitos da obra secretamen-
te. O filme foi utilizado como uma contrapropaganda do regime instaurado na URSS. O mundo 
vivia a Guerra Fria e o cinema foi empregado como uma propaganda ideológica tanto por capita-
listas quanto por socialistas. Nessa animação, por exemplo, o final da história é alterado e entre 
os animais há uma contrarrevolução que tira os porcos do poder. Nesse caso, faça uma reflexão 
com os alunos pensando em outras maneiras de como a história poderia se desenvolver: E se a 
Revolução tivesse dado certo? Todas as revoluções de cunho socialista terminaram da mesma 
forma? E se a fazenda adotasse um modelo republicano capitalista, haveria divisões sociais? 

No ano de 1999 foi produzido outro filme baseado na obra, dessa vez dirigido pelo diretor 
norte-americano John Stephenson, que também pensou um final diferente do original. Nessa 
versão, os humanos retomam o controle da fazenda dos porcos, com o apoio dos demais. 

No teatro, a obra ganhou várias versões. Em 2019, foi adaptada pela conceituada National 
School of Drama, Bengaluru Center, na Índia. 
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Atividade especial

Esta atividade tem como proposta unir as discussões e as atividades anteriores acerca de  
A revolução dos bichos, fazendo com que os alunos reflitam ainda mais sobre a história, criando 
narrativas que tenham como base o livro.

PRIMEIRO PASSO
Após a leitura do livro A revolução dos bichos, proponha uma reflexão livre acerca da obra. 

Nesse momento, é importante que os alunos tragam suas impressões sobre personagens e 
acontecimentos, sem a necessidade de seguir uma ordem cronológica.

Durante essa retomada dos elementos que mais chamaram a atenção, peça que todos es-
tejam com seus livros, que leiam as anotações realizadas durante a leitura e que apresentem 
suas opiniões.

Contudo, é possível que haja um certo tumulto, causado por muitas falas simultâneas. A me-
diação e organização é fundamental, estabelecendo conexões entre ideias e realizando perguntas 
que possam criar vínculos entre as falas de todos.

SEGUNDO PASSO
A partir da leitura da apresentação da obra (p. 7) e de conteúdos estudados nas discipli-

nas de História e Geografia, sugira um levantamento sobre outros momentos revolucionários 
ocorridos. Proponha algumas questões como: Existem diferenças entre levante, revolta e revo-
lução? Quais foram as causas dessas outras revoluções presentes na história? Existem seme-
lhanças e diferenças entre elas? Em quais sociedades e contextos históricos elas ocorreram? 
Esses acontecimentos influenciam nossa sociedade atualmente?

Além de momentos revolucionários, é interessante levantar com os alunos a existência de 
regimes totalitários em diversas sociedades, nas quais houve violência e centralização de poder 
por parte de grupos dominantes. Nesse caso, a discussão também deve ter como referência es-
tudos de História, por meio dos quais podem ser resgatados conteúdos que estudaram em outros 
anos do Ensino Fundamental ou Médio, como História Antiga, Clássica e Medieval, além de 
acontecimentos contemporâneos, que ocorrem até os dias de hoje em todo o mundo.

TERCEIRO PASSO
Junto ao professor de Arte, façam uma pesquisa sobre como a linguagem artística foi utili-

zada em momentos de tensão, rupturas e estabelecimento de regimes de governo. Por exem-
plo: o cinema soviético; as relações de Adolf Hitler com a arte clássica; as obras de denúncia 
e resistência, como o quadro Guernica, de Pablo Picasso; as músicas revolucionárias e os 
movimentos de contestação aos regimes e governos existentes.

É interessante que os alunos busquem elementos estéticos nas obras. Nas pinturas e 
em outras formas de expressão visual, eles devem se atentar para características como: per-
sonagens e locais representados; cores e símbolos presentes na obra; intenções do artista; 
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formas e locais de propagação dessas obras. Nas produções musicais, outros elementos po-
dem ser destacados, como: as letras (a disciplina de Língua Portuguesa é grande aliada para 
identificar estilos e propostas de escrita); os estilos rítmicos e os instrumentos utilizados por 
artistas. Podem ser utilizadas, por exemplo, músicas que contestaram as ditaduras militares 
no Brasil e em outros países da América Latina ou hinos que exaltam feitos e glórias de 
regimes governamentais e líderes de Estados nacionais.

QUARTO PASSO
Agora, os alunos criarão suas obras a partir dessas pesquisas e discussões. A produção será 

de pequenos vídeos, utilizando trilhas sonoras e fotografias, com montagens e filtros e dialo-
gando com outras formas da linguagem visual, como o desenho. 

Esse momento terá como um de seus elementos fundamentais o estudo da fotografia e do ci-
nema, sendo de grande importância as percepções física e química dos processos de filmagem e 
revelação de fotografia analógicos, compreendendo ângulos, foco, luzes e sombras, e a produção 
de fotografias e vídeos produzidos por aparelhos celulares atuais. Os professores de Matemática, 
Química e Física serão essenciais para que essas percepções ocorram, e os de Arte para orientar 
as práticas fotográficas e discutir alguns conceitos, apresentando obras de referência, como as 
da fotógrafa italiana Tina Modotti. 

O objetivo é que sejam feitas obras que tragam discussões acerca da importância da demo-
cracia em nossa sociedade e dos perigos da existência de regimes totalitários, que perseguem de 
forma extremamente violenta quem diverge das ideias e ideologias dos grupos que estão no go-
verno. Ao final, as imagens e os vídeos produzidos pelos alunos podem ser expostos em formato 
digital ou físico, e devem ser feitas interpretações e leituras das obras de forma coletiva. Depois, 
faça uma exposição para a comunidade escolar.

QUINTO PASSO
Por fim, os alunos farão uma avaliação do processo de estudo a partir da leitura de A revo-

lução dos bichos. A seguir, algumas sugestões para esta etapa final:

- Quais conteúdos foram estudados?
- Quais aprendizados podemos levar para a vida?
- Esses estudos mudaram suas formas de pensar e agir socialmente?
- A construção de uma sociedade justa e igualitária é possível?
- Todas as pessoas são perversas quando têm o poder em mãos?
-  Você crê que as formas de participação política e as possibilidades de transformação  

em nossa sociedade são significativas e importantes? 


