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Verdadeiro clássico moderno, concebido por um dos
mais influentes escritores do século XX, A revolução dos
bichos é uma fábula sobre o poder. Narra a insurreição
dos animais de uma granja contra seus donos.
Progressivamente, porém, a revolução degenera numa
tirania ainda mais opressiva que a dos humanos.
Escrita em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em
1945 depois de ter sido rejeitada por várias editoras, essa
pequena narrativa causou desconforto ao satirizar ferozmente
a ditadura stalinista numa época em que os soviéticos ainda
eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazifascista.
De fato, são claras as referências: o despótico Napoleão seria
Stálin, o banido Bola-de-Neve seria Trotsky, e os eventos
políticos - expurgos, instituição de um estado policial,
deturpação tendenciosa da História - mimetizam os que
estavam em curso na União Soviética.
Com o acirramento da Guerra Fria, as mesmas razões que causaram constrangimento na época de
sua publicação levaram A revolução dos bichos a ser amplamente usada pelo Ocidente nas décadas
seguintes como arma ideológica contra o comunismo. O próprio Orwell, adepto do socialismo e
inimigo de qualquer forma de manipulação política, sentiu-se incomodado com a utilização de sua
fábula como panfleto.
Depois das profundas transformações políticas que mudaram a fisionomia do planeta nas últimas
décadas, a pequena obra-prima de Orwell pode ser vista sem o viés ideológico reducionista. Mais de
sessenta anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria perene sobre as
fraquezas humanas que levam à corrosão dos grandes projetos de revolução política. É irônico que o
escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais como
personagens. De certo modo, a inteligência política que humaniza seus bichos é a mesma que
animaliza os homens.
Escrito com perfeito domínio da narrativa, atenção às minúcias e extraordinária capacidade de
criação de personagens e situações, A revolução dos bichos combina de maneira feliz duas ricas
tradições literárias: a das fábulas morais, que remontam a Esopo, e a da sátira política, que teve
talvez em Jonathan Swift seu representante máximo.
"A melhor sátira já escrita sobre a face negra da história moderna." - Malcolm Bradbury
"Um livro para todos os tipos de leitor, seu brilho ainda intacto depois de sessenta anos." - Ruth
Rendell
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amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because a
revolução dos bichos are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your a revolução dos bichos so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
a revolução dos bichos are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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