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RESUMO: 

 

O sonho de dar movimento para imagens estáticas perseguiu o homem até a invenção do 
cinema pelos irmãos Lumiére. Os filmes, inicialmente, mudos ganharam o som graças ao 
Vitphone.Todavia, sabe-se que a utilização das mídias para formação de opinião de um povo é 
prática comum por governos totalitários ou ditatorial. Isso possibilita a manipulação e 
controle da população em torno de um partido ou idéia. As características do meio cinema faz 
deste o melhor meio de comunicação utilizado para atingir a todas as camadas sociais. 
A URSS utilizou o cinema como meio de educação comunista e de agitação social. O cineasta 
Sergei Eisenstein destaca-se nesse período pela experimentação visual mesclando imagens de 
atores com elementos cênicos, além de construir seus filmes dentro das exigências do Partido 
Comunista. 
Este estudo tem como objetivo a análise dos filmes de Eisenstein no período, de Lênin E 
Stálin a fim de averiguar os conceitos de Herói positivo e coletivo. São estabelecidas novas 
considerações sobre o assunto. 
 
 
PALAVRA CHAVE:  Propaganda política e ideológica, cinema, montagem, Revolução 
Russa. 
 
 
ABSTRACT: 
 
The dream to give movement for static images pursued the man until the invention of the 
cinema for the Lumiére brothers. The films, initially, dumbs had gained the sound thanks to 
the Vitphone. Meanwhile, know that the use of the medias for formation of opinion of a 
people is practical common for totalitarian governments or ditatorial. This makes possible the 
manipulation and control of the population in becomes of a party or idea. The characteristics 
of the media cinema make of this optimum media used reaching to all the social classes. The 
USSR used the cinema as media of communist education and social agitation. Moviemaker 
Sergei Eisenstein is distinguished in this period for the visual experimentation using images 
of actors with scenic elements, beyond inside constructing its films of the requirements of the 
Communist Party. This study it has as objective the analysis of the films of Eisenstein in the 
period, of Lenin and Stalin in order to inquire the concepts of positive and collective hero. 
New considerations on the subject are established. 

KEYWORDS: Politics and ideological propaganda. Cinema. Edition. Russian Revolution. 

 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO: 
 

O presente trabalho final de graduação aborda os filmes do cineasta russo Sergei 

Eisenstein, a partir de um recorte temporal que abrange o período leninista e o período 

stalinista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

Os objetivos do estudo partem da tentativa de analisar como se procedia a propaganda 

politico-ideológica na URSS no período de Lênin e Stálin através dos filmes do cineasta 

Sergei Eisenstein, bem como verificar através das obras do cineasta o discurso 

propagandístico ideológico utilizado nesses dois períodos. Visa também analisar a construção 

da imagem do herói coletivo no período leninista e do herói positivo no período stalinista. 

Por essa razão, o TFG parte do seguinte problema: a maneira como o cineasta Sergei 

Eisenstein colocou em seus filmes as idéias do novo regime soviético nos períodos de Lênin e 

Stálin. 

Para que os objetivos fossem atingidos o TFG se valeu dos seguintes procedimentos 

metodológicos: 

 Análise de quatro filmes do cineasta Sergei Eisenstein: o Encouraçado Potemkin 

(Bronenosets Potymkin) de 1925, o filme Outubro (Oktiabr) de 1927 e as duas partes do filme 

Ivan, O Terrível (Ivan Grozny) Parte I e parte II de 1944 e 1945.  

JOLY (2005) considera que interpretar uma mensagem, “não consiste certamente em 

tentar encontrar ao máximo uma mensagem preexistente, mas compreender o que essa 

mensagem, nessas circunstâncias, provoca de significações aqui e agora, ao mesmo tempo em 

que se tenta separar o que é pessoal do coletivo” (JOLY, 2005; p.45). 

Segundo JOLY (2005), para analisar uma imagem se deve basear, primeiramente, na 

recepção, pois a noção de mundo de cada um é diferente do outro. O próprio cineasta 

Eisenstein vez uma análise de 14 fragmentos de seu filme o Encouraçado Potemkin 

(Bronenosets Potymkin). 

 

Demonstrar que a imagem é de fato uma linguagem, uma linguagem especifica e 
heterogênea; nessa qualidade, distingue-se do mundo real e que, por meio de signos 
particulares dele, propõe uma representação escolhida e necessariamente orientada; 
distinguir as principais ferramentas dessa linguagem e o que sua ausência e sua 
presença se significam; relativizar sua própria interpretação, ao mesmo tempo que 
compreende seus fundamentos: todas garantias de liberdade intelectual que a análise 
da imagem pode proporcionar. (JOLY, 2005; p.45) 
 
 
 



Segundo SANTAELLA (1995), um signo é aquilo que de certo aspecto representa 

algo para alguém, criando na mente dessa pessoa um signo equivalente, o Interpretante do 

primeiro signo. O signo representa um objeto não em todos os seus aspectos, mas em relação 

a um tipo de idéia. O cinema é um signo indicial, pois é uma representação do objeto. Ou seja, 

as ações se desenvolvem através da projeção de imagens na tela, embora não estejam 

realmente presentes na tela1. 

Em seus filmes o cineasta russo Sergei Eisenstein, utilizou como forma de 

representação e construção de suas idéias os objetos (vechtch).  

Segundo ALBERA (2002), em A Greve aristocracia e a polícia são representados por 

bibelôs, objetos utilitários (escrivaninha com máquina de escrever) entre outros. Os ladrões 

por objetos grotescos e sem valor e os operários com seus instrumentos de trabalho. 

A Revolução Bolchevique utilizou esses objetos como forma de identificação para 

promover a propaganda revolucionária. A foice e o martelo entrou para história como uma 

representação da união entre trabalhadores campesinos (camponeses, a foice) e trabalhadores 

urbanos (operários, o martelo), através de suas principais ferramentas de trabalho. O 

proletariado é retratado em seu processo de produção representado pelos seus instrumentos de 

trabalho e a burguesia através de seus fetiches2 suas medalhas e brasões. 

 

Mencionar o cineasta Eisenstein, no entanto significa termos de nos deparar com a 
mais completa encarnação de um verdadeiro “artista inter-semiotico” surgido na 
Rússia revolucionária e pós-revolucionária. Essa intersemiose está expressa na sua 
preocupação com a origem dos sistemas de signos, na presença da literatura em suas 
reflexões sobre cinema, na sua prática do teatro e nos estudos das diversas artes, 
notadamente a pintura com sua relação com o cinema, assim como nos 
experimentos, ainda no cinema mudo, com os efeitos de som-imagem e na 
influência de um instigante conhecimento do ideograma japonês e chinês sobre sua 
técnica de montagem cinematográfica, além do conhecimento do teatro Kabuki e 
estampa japonesa, tudo culminando numa constante preocupação com a síntese entre 
ciência e arte. (SANTAELLA, 1983; p.74) 

 

A escolha para tal período se deve ao fato de a Revolução Russa romper com os 

antigos padrões medievais do czarismo moscovita. Além de a condução política do governo 

do país ter grandes diferenças quando comparados Lênin e Stálin o que ocasionou em uma 

abordagem diferenciada sobre o cinema pelos líderes de governo (Lênin e Stálin). 

 

                                                 
1 Sobre essa afirmação ver a obra de Magritte “A Traição das Imagens”.  
 
2 Objetos que representam status social. Sendo as medalhas representantes de valores adquiridos em atos 
heróicos em batalhas. Por sua vez os brasões, além de status, representam a nobreza e a família  real. 



REVOLUÇÃO DE 1917 
 

A Revolução Russa de 1917 foi uma quebra com o regime dos czares, em vigor desde 

1583 com Ivan, o Terrível - o primeiro governante a possuir o título de czar (imperador). Ela 

foi uma ruptura de paradigmas políticos, sociais e culturais, pois pela primeira vez na história 

ocidental o povo toma o poder. 

O povo na Revolução Russa é representado pelos camponeses, operários que vieram 

do campo para trabalhar na indústria, soldados e marinheiros que inauguram em 1905 uma 

forma de organização política na Rússia, os sovietes3. Sem a organização dos sovietes o 

Partido Bolchevique não teria como fundamentar as primeiras bases para que fosse iniciada a 

revolução. Segundo AMAZONAS4 (1998), a revolução não é obra somente dos comunistas, 

pois deve se apoiar e ser realizada pela grande massa, o povo. 

 

Com o fortalecimento dos sovietes, criou-se um verdadeiro poder paralelo na Rússia. 
Os sovietes eram uma organização política dos operários eleitos nas fábricas, no 
campo e também entre os soldados e marinheiros. (AMAZONAS, 1998, p. 14-15).   

 

Conforme AMAZONAS (1998), a Revolução Russa só foi possível porque se apoiou 

nas teorias revolucionárias formuladas por Marx e Engels. Segundo as teorias marxistas sobre 

o campo da economia, o lucro do capitalismo provinha da chamada mais valia5. 

AMAZONAS (1998), apoiando-se no marxismo, considera que cada modo de 

produção cumpre um determinado papel em uma determinada época e termina sendo 

substituído. Por isso, depois das práticas escravistas e do feudalismo o modelo capitalista 

deveria ser substituído por uma nova forma de organização da sociedade, ou seja, pela 

sociedade socialista planificada que seria como um processo transitório ao comunismo. 

Estudos e publicações como O Capital de Karl Marx e o Manifesto do Partido 

Comunista, de Marx e Engels, influenciaram Lênin e criaram bases para Revolução 

Bolchevique.  

                                                 
3 Sovietes: A palavra soviete significa conselho, após a revolução o termo foi usado para designar um tipo de 
assembléia eleita pelas organizações econômicas da classe operária ou seja são organizações operarias. (Reed; 
p.30;) 
4 João Amazonas era jornalista, ex-deputado constituinte em 1946 e Presidente de Honra do Partido Comunista 
do Brasil (PC do B). E foi o criador da lei Amazonas que diz que o lar é o asilo inviolável de todo o cidadão 
brasileiro.     
5 Conforme AMAZONAS (1998; p. 12) a mais valia pode ser explicada como “o tempo não pago aos 
trabalhadores. O trabalho transformava-se numa espécie de mercadoria; a força de trabalho era vendida e 
comprada numa típica operação mercantil.” 



Vladmir Ilitch ‘Lenine’ Ulianov, o Lênin, afirmara que o imperialismo era a ante-sala 

do socialismo e sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. No Manifesto 

Comunista, Marx e Engels diziam que a sociedade européia estava dividida basicamente em 

duas classes sociais: a burguesia, formada pelos proprietários de fábricas, terras, bancos, etc, e 

o proletário, formado por trabalhadores em geral. 

 

A teoria marxista ilumina o caminho e esclarece a marcha de um 
processo presente. Mas a teoria por si só não faz a transformação. 
Lênin indica que ela deveria ser feita pela organização de classe que 
demonstra ser a mais revolucionária da sociedade: a classe operária. 
Essa classe precisava construir um partido realmente revolucionário, 
intérprete não somente das angústias dos trabalhadores, mas, 
sobretudo conhecedor profundo do processo de transformação social. 

Sem teoria não teria havido a Revolução Socialista de outubro, mas 
sem o Partido Comunista ela também não teria ocorrido. O partido é o 
instrumento da revolução, é a força organizadora que tem consciência 
do processo em desenvolvimento. 

Na concepção de Lênin, o partido deveria reunir não apenas o 
conhecimento teórico, a compreensão da teoria revolucionária, mas 
também a experiência da luta de classes, que, segundo Marx e Engels, 
é o motor do desenvolvimento da sociedade.  (AMAZONAS, 1998, 
p.13). 

 

Na Rússia, durante o reinado de Nicolau II, a existência de partidos políticos era 

proibida, mas existiam partidos clandestinos como o Socialista Revolucionário e o Social-

Democrata o qual Lênin fazia parte. O Social-democrata dividiu-se em dois grupos os 

Mencheviques6 (minoria) e os Bolcheviques7 (maioria) partido de Lênin. 

No entanto, a principal conseqüência de existirem partidos políticos - mesmo que na 

clandestinidade – foram as inúmeras agitações sociais e políticas que fomentaram o 

desprestígio do czarismo. 

Segundo CLARK (1990), em 1905, São Petersburgo foi paralisada por uma greve 

geral. Os trabalhadores exigiam melhores salários e protestavam contra demissões nas 

                                                 
6 Mencheviques:Este partido compreende todas as matizes do socialistas, convencidos que a sociedade deve 
chegar ao socialismo por evolução natural, e de que a classe operária deve começar por conquistar o poder 
político. Nos mencheviques há uma ala radical denominada mencheviques internacionalistas, ferrenhos 
opositores a qualquer coalizão com as classes abastadas e contrários à ditadura do proletariado. Por muito tempo 
Trotski pertenceu a esse grupo. (REED; p.26;) 
7 Bolcheviques: propõem a imediata insurreição proletária e a conquista do poder governamental a fim de 
acelerar a realização do socialismo. Representa o operariado das fábricas e os camponeses pobres. (REED; p.26;) 



fábricas. Em um domingo, 22 de janeiro, uma procissão de cerca de 200.000 pessoas 

desarmadas seguia rumo ao Palácio de Inverno para entregar um abaixo-assinado ao czar. 

Contudo, o movimento foi disperso pelos cossacos8 que, sob ordens do czar, pisotearam a 

multidão com seus cavalos. Em seguida, a infantaria abriu fogo contra todos. Esse massacre 

ficou conhecido como o “Domingo Sangrento” e desencadeou uma onda de greves e 

manifestações contra o reinado de Nicolau II. Como, por exemplo, os marinheiros do Navio-

Encouraçado Potemkin que se rebelaram contra seus oficiais, atirando-os ao mar por terem 

ordenado o fuzilamento de seus líderes. 

 

A revolução russa não foi um acontecimento automático decorrente unicamente da 
pregação revolucionária. Ela passou por várias experiências e fases. Começou em 
1905, num movimento democrático, sobretudo camponês, que queria modificar o 
sistema político da Rússia. Depois no período da primeira guerra, o movimento 
operário entrou em uma nova fase. A Rússia participou do conflito desde 1914. Em 
1917, o país estava esgotado, destruído por essa guerra injusta, imperialista. Os 
comunistas souberam defender a necessidade de derrubar o capitalismo e de criar 
uma nova sociedade. Essa pregação encontrou resistência e obstáculo em outras 
forças, que também se diziam revolucionárias. (AMAZONAS, 1998, p. 14). 

 

A revolta popular fez com que o czar Nicolau II anunciasse uma abertura política 

criando a Duma, o primeiro parlamento eleito da história da Rússia. Os sindicatos dos 

trabalhadores agora eram organizações que atuavam na legalidade, apesar das greves serem 

proibidas. Em 1917 faltava comida em toda a Rússia e em março os operários saíram às ruas 

de São Petersburgo, agora Petrogrado, exigindo paz, pão e terra9.  

No dia 14 de março a Duma elegeu um governo provisório, formado por liberais e 

socialistas moderados. O Partido Bolchevique ficou de fora. Apesar de o governo provisório 

introduzir algumas reformas importantes como a jornada de oito horas de trabalho para os 

operários e a liberdade de imprensa, o povo russo ainda passava fome. 

 

 

Entre 16 18 de julho de 1917 os bolcheviques organizaram uma revolta armada 
contra o governo provisório, que ficou conhecida como as jornadas de julho. Muitos 
trabalhadores e soldados participaram, mas o golpe falhou. Os bolcheviques ainda 
não tinham força suficiente para tomar o poder. (CLARK, 1990, p.17). 

 

 

                                                 
8 Tropas de elite do imperador. 
9 Slogan político que elegera Trotski e Lênin como membros da Duma. Esse foi o primeiro slogan da Revolução 
Bolchevique.  



O general Kornilov queria derrubar o poder dos sovietes e tentou lançar suas tropas 

contra o povo de Petrogrado. Alexander Kerenski, que tinha assumido o governo, com medo 

que o general derrubasse o governo provisório pediu ajuda aos bolcheviques libertando os 

presos políticos e entregando-lhes armas. Kerenski conseguiu conter, com a ajuda dos 

bolcheviques, o general Kornilov. Mas, praticamente entregou o poder aos bolcheviques. No 

dia 25 de outubro os operários, soldados e marinheiros bolcheviques com as armas dadas por 

Kerenski tomaram os principais pontos de Petrogrado, ficando apenas o Palácio de Inverno na 

mão do governo. A energia elétrica do palácio de inverno foi cortada e Kerenski e seus 

ministros foram presos. Os revolucionários tomaram o edifício em plena escuridão. Os 

bolcheviques formaram um novo governo com Lênin sendo nomeado presidente do Soviete 

dos Comissários do Povo (primeiro-ministro), até as eleições de uma nova Assembléia 

Constituinte.  

Nas eleições da Assembléia Constituinte, o Partido Bolchevique foi derrotado pelos 

socialista-revolucionários. Logo após, Lênin ordenou o fechamento da Assembléia 

começando a ditadura do Partido Bolchevique, depois rebatizado como Partido Comunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPAGANDA POLÍTICA E IDEOLÓGICA NA URSS: 
 

Segundo Assis apud PINHO (2001) propaganda é um conjunto técnico e informativo 

de cunho persuasivo com intuito de influenciar e/ou formar opiniões, influenciar os sentidos e 

determinar atitudes dos receptores.  

Existem vários tipos de propaganda: ideológica, política, eleitoral, governamental, 

institucional, corporativa, religiosa, social e sindical.  Na URSS, foi utilizado o tipo de 

propaganda política e ideológica. Esses dois tipos de propaganda serão abordados no presente 

trabalho. 

PINHO (2001) considera que, a propaganda ideológica trata-se de uma técnica de 

persuasão desenvolvida de maneira mais global, encarrega-se da difusão de uma ideologia, 

um conjunto de idéias a respeito da realidade com o propósito de modificar ou manter uma 

determinada sociedade ou estrutura.  

 

Sua função é a de formar a maior parte de idéias e convicções dos indivíduos e, com 
isso, orientar todo seu comportamento social. As mensagens apresentam uma versão 
da realidade a partir da qual se propõe a necessidade de manter a sociedade nas 
condições em que se encontra ou de transformá-la em sua estrutura econômica, 
regime político ou sistema cultural. (Garcia apud PINHO. 2001; p.132). 

 

 

A propaganda política, segundo PINHO (2001), tem caráter mais permanente e o seu 

propósito é difundir ideologias políticas, programas e ideologias partidárias. Diferente da 

propaganda eleitoral, usada em épocas de eleições com objetivo de conquistar votos para um 

candidato político num período eleitoral. 

 

A propaganda política constitui um dos fenômenos marcantes da primeira metade do 
século XX. Pode-se até dizer que, sem elas os grandes acontecimentos da nossa 
época: a revolução comunista e o fascismo, não seriam sequer concebíveis. 
Mussolini, Hitler e Lênin marcaram a história contemporânea com uso intensivo e 
cientifico da propaganda. (SANT’ANNA. 1998; p.45) 

 

A propaganda do tipo leninista tomada pelo seu sentido mais abrangente, é uma 

correia que liga a massa ao Partido através do discurso político-ideológico. 

Segundo LÖWY (1993), o conceito de ideologia na obra de Lênin ganha um outro 

sentido, “a ideologia como qualquer concepção da realidade social ou política, vinculada aos 

interesses de certas classes sociais” (LÖWY; 1993; p.12). 

O autor considera que para Lênin existia uma ideologia burguesa e uma ideologia proletária. 



 

Aparece, então, a utilização do termo no movimento operário, na corrente 

leninista do movimento comunista, que fala da luta ideológica, de trabalho 

ideológico, de reforço ideológico, etc. Ideologia deixa de ter o sentido crítico, 

pejorativo, negativo, que tem em Marx, e passa a designar simplesmente qualquer 

doutrina sobre a realidade social que tenha vínculo com uma posição de classe. 

(LÖWY; 1993; p.12). 

 

A propaganda bolchevique utilizou como recurso de disseminação ideológica as 

estruturas culturais do país, tais como cinema, artes visuais, teatro, arquitetura e o jornal 

Pravda10 (A Verdade) que, com o passar do tempo, se tornou um produto cultural 

essencialmente soviético. 

PIPES (1997) postula que, os líderes bolcheviques consideravam a cultura como um 

instrumento preocupado em moldar as mentes e promover atitudes favoráveis à construção da 

sociedade socialista. O objetivo das artes (literatura, artes cênicas, o cinema, artes gráficas) 

era a educação como forma de propaganda. 

O autor considera que os russos criaram um mundo de ficção em contradição com as 

experiências do dia a dia, fazendo os cidadãos soviéticos acreditarem no estado socialista. O 

Partido Comunista concentrou-se todas as fontes de informação isolando a população do 

mundo exterior. 

 

Esses esforços foram empreendidos numa escala tão gigantesca, com tal habilidade e 
determinação, que o universo imaginário projetado eclipsou, para muitos cidadãos 
soviéticos, a realidade viva, resultando em algo parecido à esquizofrenia intelectual. 
(PIPES; 1997; p.301). 

 

A censura se estendeu para todos os campos da arte, fazendo os artistas se 

expressarem conforme a doutrina do Partido Comunista e sob uma escola artística que tentava 

criar uma nova sociedade socialista.  

 
A história da cultura soviética revela, numa admirável dualidade, ampla 
experimentação e liberdade criativa ilimitada, e utilitarismo a serviço dos interesses 
políticos da nova elite governante. (...) Surgia uma burocracia para quem a cultura 
nada mais era do que propaganda, e a propaganda, a mais elevada expressão 
cultural. (PIPES; 1997; p.301). 

 

                                                 
10  Jornal revolucionário de Vladmir Ilitch Ulianov, o Lênin. 



Segundo PIPES (1997), o Proletkult, grupo ligado ao movimento da cultura do 

proletariado, nos primeiros anos do novo regime queria acabar com a cultura burguesa, pois a 

consideravam irrelevante. 

Sendo assim, os movimentos culturais queriam expressar a cultura do proletariado, 

pois consideravam que uma nova forma de cultura deveria nascer do povo. 

 

Num ponto, porém, os teóricos da Proletkult concordavam: não havia lugar para a 
“inspiração” individual, considerada uma ilusão burguesa. A cultura originava-se 
das relações econômicas entre os seres humanos em luta com a natureza. Na 
sociedade socialista, baseado no principio do coletivismo, a cultura assumiria 
necessariamente um caráter coletivo.(PIPES; 1997; p.301). 

 

 Segundo o autor, Lênin considerava um absurdo o conceito de “cultura proletária”, 

pois não concordava com o fato de jogar fora toda uma herança artística e literária russa. 

Como o Proletkult11t em seu auge passou a ter oitenta mil membros, Lênin subordinou-os ao 

comissariado acabando com o movimento aos poucos. 

“O regime comunista exercia um rígido controle sobre as atividades culturais por meio 

da censura e do monopólio das organizações produtoras da cultura.” (PIPES; 1997; p.305). O 

governo soviético apoderou-se de todas as estruturas inseridas em determinado processo de 

produção, tornando-as instrumentos de poder. Por exemplo, monopolizou o controle de 

produção e distribuição de papel-jornal, nacionalização de tipografias e casas editoras.  

O cinema se tornou atrativo para o regime soviético devido ao seu baixo custo e a fácil 

assimilação por parte da população russa já que a maioria era analfabeta.  

Segundo FURHAMMAR e ISAKSSON (1976), os cineastas soviéticos criaram teorias 

sobre o cinema e tinham como objetivo: 

 

O objetivo – tanto na teoria como na prática - era guiar os processos mentais do 
espectador de modo do que o efeito do filme só pudesse ser pretendido pelo diretor, 
que em última análise proclamava a absoluta necessidade da revolução. (...) A 
realidade ilusória da tela não estava amarrada à realidade, mas podia ser construída na 
mesa da montagem com o diretor juntando cuidadosamente fragmentos escolhidos 
para fazer um assalto combinado à sensibilidade das platéias que provocaria o efeito 
psicológico desejado. As teorias, de qualquer modo, saíram da própria montagem, que 
de modo algum aparecerá como produto de uma teorização abstrata, mas como 
resultado de urgente necessidade. (FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976; p.14).   

 

                                                 
11 Movimento “Cultural Proletário” 



O cinema foi utilizado nos primeiros anos do regime bolchevique, como uma forma de 

enaltecer os ideais socialistas. A partir dos anos 30, o Realismo Soviético, transformou-se em 

uma maneira de criar a idéia de Estado Soviético na população russa, agora soviética. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVOLUÇÃO NAS ARTES: O CONSTRUTIVISMO E O REALISMO 
SOVIÉTICO.  
 

“Sem forma revolucionária, não há arte revolucionária”.  Maiakovski. 
 
 

Os movimentos de vanguarda na Rússia surgiram como uma forma de criticar o 

elitismo na arte. Segundo ALBERA (2002), a arte deveria ser um instrumento de 

transformação social e de reconstrução do modo de vida. Os artistas construtivistas tinham a 

intenção de refazer a arte do zero assim como o regime soviético queria refazer a sociedade. 

Para isso queriam despir o Estado do anacronismo burguês. 

 

Em torno de 1914, Tatlin12 inaugurou a arte geométrica russa. Chamou-a de abstrata, 
destinada a refletir a tecnologia moderna, e “construtivista”, porque seu objetivo era 
construir a arte e não criá-la. O estilo prescrevia o uso de materiais industrializados 
como vidro, metal e plástico em obras tridimensionais. (STRINCKLAND, 1999; 
p.140). 

 

 
Segundo DEMPSEY (2002) o construtivismo foi o movimento artístico de maior 

expressão na URSS e formulou suas bases no suprematismo, no cubismo e no futurismo. Suas 

obras caracterizavam por formas geométricas, abstratas e funcionalidade dos objetos.   

O cinema sofreu influências do Construtivismo Russo, pois os artistas consideravam 

como uma arte essencialmente operária, de liberdade estética e de expressão. O 

posicionamento político de seus artistas era fundamentalmente de iniciativa própria, do 

engajamento na Revolução de 1917 e na exaltação das idéias do socialismo. 

 O cinema foi um meio de propagação dos ideais socialistas e deveria ser uma nova 

forma artística de um país em que a maioria da população não sabia nem ler, nem escrever. Os 

cineastas russos retrataram na tela do cinema sua total lealdade com os ideais soviéticos. 

Segundo STRINCKLAND (1999), Lênin só tolerou o movimento de vanguarda 

porque achou que o construtivismo poderia transmitir a ideologia do Partido Comunista para a 

população analfabeta da Rússia. 

ALBERA (2002) considera que os artistas construtivistas formularam suas bases 

através da noção de “encomenda social”. “A encomenda social é, de certo modo, a 

antecipação ou a postulação de antemão do destino social que consiste em organizar o 

psiquismo, a consciência operária.” (ALBERA, 2002; p.181). 

                                                 
12 Artista russo. 
 
 



Segundo o autor a encomenda social é a “destinação social” ela programa o conteúdo 

da obra em função de sua tarefa de formular a percepção da reconstrução do modo de vida. 

 

Essa missão dos artistas comporta seu aspecto organizacional (outra noção central 
do discurso leninista): “É preciso organizar imediatamente institutos de cultura 
material onde os artistas se preparariam para trabalhar na criação de novos objetos 
usuais para os proletários, onde seriam aperfeiçoados os tipos de objeto desse 
gênero, essas obras de arte do futuro” (ALBERA, 2002; p.181). 

                                                                                                                                                                                       

O Partido Comunista, que apoiou os movimentos de vanguarda na Rússia, já 

considerava que os artistas construtivistas com a suas experimentações não representavam os 

ideais socialistas.  

 

Em 1924, o Partido Comunista decretou que a arte deveria ser funcional, uma arte 
para as massas e, de preferência, aliada à propaganda. Stálin enviou os artistas não-
conformistas para campos de trabalho e trancou suas obras modernistas no porão. O 
florescimento da criatividade e do otimismo na Rússia durou uma breve ”primavera 
de Praga”. (STRINCKLAND, 1999; p.140). 

 

Os artistas russos contrários à nova intervenção soviética nas artes, que estava mais 

adaptada ao realismo, fundam o Grupo de Outubro publicando vários manifestos sobre 

propaganda ideológica através das artes e reorganização de sociedade soviética, entre outros 

temas. Um dos artistas membros do Grupo de Outubro foi o cineasta Sergei Eisenstein.  

 

O Realismo Soviético destinava-se a glorificar o Estado e celebrar a superioridade 
de uma nova sociedade sem classes que estava sendo construída pelos soviéticos. Os 
temas e suas representações eram controlados pelo Estado. As obras do realismo 
costumavam ser monumentais quanto à escala e transmitem um ar otimismo heróico. 
(DEMPSEY; 2002; p.168) 

 

Segundo FURHAMMAR e ISAKSSON (1976), no início dos anos 30 o Realismo 

Soviético era o único estilo artístico permitido na União Soviética. “Os porta-vozes de um 

realismo social queriam proporcionar uma espécie de arte genuinamente acessível ao povo”. 

(FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976; p.20). 

O Realismo deveria ser uma ferramenta de educação socialista e contribuir para o 

desenvolvimento do Estado soviético. 

 

 

 



Por ocasião do 1º congresso de todos os sindicatos dos escritores soviéticos, 
realizado em Moscou em 1934, declarou-se que o Realismo Socialista deveria ser o 
estilo artístico oficial na URSS. 
A decisão finalmente pôs um ponto final no debate travado entre os que apoiavam a 
arte figurativa e os que eram a favor da arte abstrata. Isso com efeito terminou com o 
movimento “moderno” (abstrato) na URSS. A partir de 1934 todos os artistas 
tiveram de fazer parte do sindicato dos artistas soviéticos controlado pelo Estado e 
de criar obras segundo o modelo aceito (DEMPSEY; 2002; p.168) 

 

 DEMPSEY (2002) considera que os três princípios condutores do realismo eram a 

lealdade ao partido, a apresentação de uma ideologia correta e a acessibilidade das obras. 

“Não se tratava tanto de um realismo crítico, mas de um estilo didático” (DEMPSEY; 2002; 

p.168). 

Os temas do realismo soviético abordavam homens e mulheres trabalhando ou 

praticando esportes, participando de assembléias políticas, líderes políticos e as realizações da 

tecnologia soviética.  

 

Uma das metas principais do cinema soviético nos anos 30 era mostrar como a vida 
dos operários e agricultores era esplêndida. Essa imagem de um céu na terra, de um 
modo grotesco, era mostrada para um povo pressionado, aos limites de sua 
resistência, pelo plano qüinqüenal e a coletivização forçada. Pode-se encarar o 
quadro tipo trator-feliz, que o realismo social pintava a partir da sociedade 
contemporânea, como um meio de levar ao povo a acreditar que a sociedade ideal já 
existia, ou propiciar uma espécie de fuga comunista da realidade, ou estimular o 
instinto competitivo para aumentar a produção esse aproximar mais da meta utópica. 
(FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976; p.21). 

 

FURHAMMAR e ISAKSSON (1976) consideram que, o realismo falhou, pois não 

conseguia atrair as atenções da massa à qual eram destinadas as mensagens. 

Segundo DEMPSEY (2002), as restrições cessaram logo após a morte de Stálin. Em 

1953 o Realismo continuou sendo o estilo oficial da URSS até a abertura política ampliada 

por Gorbatchev em meados dos anos 8013.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 O processo de abertura política e reestruturação econômica da URSS foi iniciada por Nikita Kruschev. Mikhail 
Gorbatchev ampliou as práticas governamentais denominando-as como Glasnost e Perestroika. 



O INICIO DA PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA NA RÚSSIA. 

 

Segundo SABADIN (2000), os primeiros filmes exibidos na Rússia saíram das 

indústrias Lumière14 em 1896. Empresas estrangeiras, como a do norte-americano Thomas 

Edison e as empresas francesas Gaumont e Pathé15, implantaram-se na Rússia atrasando em 

dez anos uma indústria de filmes russos. Os cineastas locais produziam apenas pequenos 

filmes sem expressão que eram exibidos nas abertura das produções estrangeiras. 

 

Tudo isso acontecia porque a Rússia, naquele momento, era um país econômica e 
comercialmente enfraquecido. Seu obsoleto sistema czarista era incoerente com a 
nova ordem mundial, progressista, que estava alterando os sistemas econômicos e 
sociedades ocidentais. Enquanto boa parte do planeta se industrializava, a Rússia 
vinha de grandes rebeliões camponesas que sacudiram suas estruturas durante mais 
de 30 anos, nas décadas de 1830 a 1860, além de duas derrotas em conflitos 
internacionais: contra a Inglaterra e a França na Guerra da Criméia (1853-56) e 
contra o Japão, em 1905. O país era constantemente abalado por greves e 
manifestações trabalhistas. (SABADIN; 2000; p. 148). 

 
 

Segundo SABADIN (2000) em 1907, Alexander Drankov jornalista oficial da Duma16, 

inaugura o primeiro estúdio russo de cinema. O estúdio neste mesmo ano começa a filmar 

Boris Godunov baseado na obra de Pushkin17. Mas a obra não foi concluída pois o ator 

principal abandona as filmagens.  

 

Desta forma primeiro filme de ficção realizado na Rússia só seria produzido em 
1908, e mesmo assim gerando polêmica: alguns autores atribuem este pioneirismo a 
les Casaques du Don, dirigido por Maurice Maitre, produzido em 1907 e lançado 
em fevereiro do ano seguinte. E uma linha mais nacionalista afirma ser Stenka 
Razin, lançado em dezembro de 1908, o primeiro documentário realmente russo da 
história. (SABADIN; 2000; p.149). 

  

O autor considera que o motivo desta discórdia é o fato de les Casaques du Don ser 

dirigido por um francês e produzido por uma sucursal da Pathé na Rússia, enquanto Stenka 

Razin, foi dirigido por um cineasta russo Vladimir Romashkov e seu roteiro adaptação de um 

romance popular. 

                                                 
14 Os irmãos Lumiére forma responsáveis pela primeira sessão pública do cinematógrafo, onde houve a exibição 
de dez filmes, entre eles A Saída dos Operários da Fábrica Lumiére.   
15 Pathé Fréres empresa francesa que em 1908 já é um império internacional. 
16 Parlamento russo Pré-revolucionário 
17 Aleksandr Sergeyevich Puchkin foi considerado o maior poeta do país e o fundador da literatura russa 
moderna. 



A indústria cinematográfica russa surgiu por volta de 1910, dominada pelas 

companhias estrangeiras e neste mesmo ano já havia 15 empresas cinematográficas 

funcionando em Moscou. 

Segundo SABADIN (2002) a maioria dos filmes desta época eram baseados em 

dramas históricos ou adaptações da literatura e do teatro, pois a havia uma censura que 

impedia os cineastas de retratarem a situação da Rússia.  

 O autor considera que o primeiro longa metragem rodado no país foi o filme História 

do Pecado que teve sua estréia em 15 de novembro de 1911. No ano seguinte a produção de 

filmes russos aumentou para nove, e em 1913 alcançou a marca dos 31 filmes mais do que os 

29 dos italianos, 12 dos americanos e 18 dos ingleses. 

Da Rússia também surgiram as primeiras experiências na arte do stop motion, efeito de 

animação através de filmagem quadro a quadro. 

No entanto, a Revolução Bolchevique alterou a trajetória do cinema russo que passou 

a se chamar cinema soviético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinema Soviético pós-revolução de 1917. 

 

O cinema soviético após a Revolução de Outubro de 1917, teve na política sua maior 

fonte de inspiração impulsionada pelo novo regime e os ideais do Partido Bolchevique. 

Segundo Furhammar e Isaksson (1976), enquanto no cinema americano o produto padrão dos 

filmes era representado pelo sonho americano de liberdade, sucesso e amor no cinema 

soviético, a temática dos filmes produzidos era sonho da revolução tendo Lênin como 

protagonista tornara-se obrigatórios, um símbolo nacional.  

 
No começo, as lembranças da revolução estavam ainda frescas, o ódio era 

violento e os filmes tinham um realismo brutal. Mas a revolução estabeleceu-se, 

transformou-se numa recordação, num símbolo nacional. A visão cinematográfica 

retrospectiva da vitória do proletariado sobre seus opressores transformou-se em 

gestos destinados a demonstrar solidariedade com o passado e não apelos para 

levantamentos contra novas desgraças. A medida que a revolução de 1917 se 

afastava no passado, os filmes sobre  a revolução foram ficando cada vez mais 

suaves, com Lênin virando uma figura gentil, quase um pequeno burguês, enquanto 

os próprios acontecimentos eram apresentados sob uma luz mais doce, mais triste. 

(FURHAMMAR e ISAKSSON, p. 13-14, 1976). 

 

Em 1917 Lênin cria um departamento de cinema em seu Ministério da Educação, para 

comandar esse departamento Lênin convocou sua esposa Nadehda Krupskaya.  

Segundo SABADIN (2000), nos primeiros anos da revolução, houve uma queda na 

produção de filmes russos. Esse fato ocorreu devido a um boicote dos antigos exibidores e 

produtores que não aceitavam a interferência estatal na sétima arte. Dos 74 longas produzidos 

em 1916, o número de filmes desabou para 18 nos primeiros três anos da revolução. 

 A conseqüência do boicote foi a instaurou-se na Rússia um bloqueio para qualquer 

importação de filmes estrangeiros, películas virgens e equipamentos o que levou os 

produtores, atores e diretores remanescentes do cinema “czarista” a deixar o país.  Em 1919 

Lênin estatiza o cinema soviético. 

O cinema soviético foi um divulgador das ideologias bolcheviques. Pelo fato de a 

maioria da população da época ser analfabeta, foi um meio de fácil difusão dos ideais do 

Partido Comunista (PCUS). Para os artistas russos que passavam pela efervescência cultural 

por conta do construtivismo. Esse movimento rompia com a arte clássica da época da 

monarquia, por isso o cinema era uma nova forma de captar a realidade do que estava 



acontecendo naquele período na Rússia. Além de democratizar a arte, criando uma forma de 

divulgação dos ideais soviéticos. Os artistas, também eram ferrenhos críticos do cinema 

hollywoodiano e Europeu, pois consideravam que estes alienavam o povo. 

 

(...) a câmera não teve sorte. Ela foi inventada quando não existia nenhum país onde 
o capital não reinasse. A burguesia teve a idéia diabólica de utilizar esse novo 
brinquedo para divertir as massas populares, ou mais exatamente para desviar a 
atenção dos trabalhadores de seu objetivo fundamental, a luta contra seus mestres. 
(Vertov apud ALBERA; p. 217; 2002) 

 

Assim, segundo ALBERA (2002), os artistas consideravam o cinema um meio de 

expressão proletária, já que surgiu na Era Industrial apesar de sua essência ser alienada, pois 

estava na mão da cine-burguesia européia e americana. 

O autor também considera que o cinema foi usado no período leninista como um meio 

educacional dos ideais do Partido. Para Lênin o cinema é ”um poderoso instrumento de 

educação comunista e de agitação, por isso deve estar nas mãos do Partido”. Em 1921 Lênin, 

sugere uma reorganização da indústria dando instruções para que todo programa de cinema 

contenha um filme de diversão e outro de educação política. (ALBERA; p. 224; 2002). 

Essa reorganização segundo SABADIN (2000), permite um retorno parcial da 

iniciativa privada e firma um acordo de co-participação cinematográfica entre União Soviética 

e Alemanha. 

 Segundo ALBERA (2002) no XI Congresso do Partido Comunista Lênin cria o 

Goskino, órgão destinado a absorver todas as firmas de cinema existentes e que passa a ter 

monopólio da distribuição sobre todo o território da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. O Goskino fracassa devido às obstruções governamentais e restrições do 

Gosplan18. Em 1924, no XIII congresso do partido, Lênin cria o Sovkino19 que substitui o 

Goskino e tem as mesmas tarefas deste, ou seja, centralizar a produção de filmes na mão do 

estado e verificar o conteúdo político dos filmes. 

Neste período o cineasta Sergei Eisenstein lança o “Encouraçado Potemkin”, que 

segundo ALBERA (2002), o Sovkino classifica como “propaganda para clubes operários”, e 

que até hoje está na lista dos melhores filmes já feitos.   

 Conforme as considerações de Lênin sobre o cinema, este deveria estar nas mãos do 

PCUS, pois sua atuação se daria em nível de educação revolucionária e agitação social.  Por 

                                                 
18 Órgão criado em 1921 e encarregado da panificação econômica e transformação da URSS num país moderno e 
industrializado. 
19 Empresa estatal de cinema controlado pelo poder central soviético. 



esta razão, a maioria dos cineastas soviéticos logo após a revolução de 1917, foram filmar a 

guerra civil20 entre o exército vermelho e o exército branco . 

Segundo ALBERA (2002), foram enviados aparelhos de projeção de filmes para 

elevar o ânimo dos soldados e diverti-los. São enviados um trem de propaganda e um navio 

de propaganda que circularia sobre o Volga durante o verão de 1918, contendo salas de 

montagem e laboratórios de revelação e de tiragem. 

As pessoas que trabalhavam na indústria cinematográfica foram enviadas para o front, 

para filmar pequenos filmes de agitação os chamados agitki. 

 

Os cineastas bolcheviques tiveram que rodar filmes de propaganda o mais 

persuasivos possível utilizando o mínimo de material. Fora os curtas, quase filmes 

panfletos que forneciam ilustrações simples, populares, para idéias e slogan 

comunistas, era dada grande ênfase na apresentação de material de jornais da tela – 

em parte da guerra em curso- em parte reedição de material antigo com novo 

propósito político. (FURHAMMAR e ISAKSSON, p.14, 1976) 

 

Os cineastas Dziga Vertov, criador da idéia do Cine- Olho, Lev Kuleschov criador do 

“efeito Kuleschov”, Esther Shub e Edouard Tissé, que se tornou o câmera-chefe de Eisenstein, 

criaram os primeiros filmes de experimentais nos trens de propaganda. 

 Para os autores FURHAMMAR E ISAKSSON (1976) a carência de material resultou 

na necessidade da experimentação com pequenos fragmentos de filmes onde faltava 

continuidade. 

 

Da experimentação resultou a compreensão da importância do corte para 

conseguir determinado efeito: justaposição de duas imagens separadas podendo criar 

contrastes, choques e significados inesperados que não existiam em nenhuma de 

duas imagens vistas separadamente. E dessas visões resultaram os princípios da 

montagem. (FURHAMMAR e ISAKSSON, p.14, 1976) 

 

 Portanto a nova geração de cineastas soviéticos veio dos trens de propaganda. 

Oriundos da pintura e do teatro para o novo cinema revolucionário que tinha o objetivo de 

atingir as massas com os ideais do Partido Comunista. 

 

 
                                                 
20 Em 1918, várias regiões da Rússia, ex-generais czaristas levantaram suas tropas contra o governo bolchevique. 



Para a maioria dos cineastas a lealdade política ao novo regime era 

axiomática. Quer trabalhassem em ficção ou documentário, seu tema principal era a 

revolução e a luta contra a contra-revolução- os atos infames dos ricos contras os 

pobres, e a revolta dos pobres; as iniqüidades do regime czarista contra o 

proletariado, e a revolta do proletariado; os crimes dos capitalistas, dos aristocratas, 

dos militares, da igreja e dos imperialistas contra o povo e a revolta do povo. 

(FURHAMMAR e ISAKSSON, p.16, 1976) 

 

Segundo FURHAMMAR e ISAKSSON (1976), o período áureo do cinema soviético 

começou em 1924 com A Greve (Stachka) do cineasta Sergei Eisenstein que foi descrita pelo 

Pravda como “a primeira criação revolucionária do nosso cinema”. 

FURHAMMAR e ISAKSSON (1976) consideram que a revolução foi a grande 

inspiração para o cinema soviético e que os cineastas formularam suas idéias em estudos 

teóricos sobre o experimentalismo no cinema. A montagem foi o grande experimento 

soviético, pois através dela, os cineastas combinavam fragmentos em seus filmes que 

criassem na percepção do público o efeito psicológico desejado. 

 

O objetivo- tanto na teoria como na pratica – era guiar os processos mentais 

do espectador de modo a que o efeito do filme só pudesse ser o pretendido pelo 

diretor, que em ultima análise proclamava a absoluta necessidade da revolução. 

(FURHAMMAR e ISAKSSON, p.14, 1976) 

 

FURHAMMAR e ISAKSSON (1976) consideram que “o meio para alcançar esse 

objetivo era a montagem, um conceito que veio a ser o proeminente slogan da estética 

cinematográfica”. O efeito que a montagem provoca nos espectadores pelo modo que os 

fragmentos são combinados era a idéia principal da montagem.  

O controle do Partido do inicio dos anos 20 ao final dos anos 30 apertou-se sobre os 

cineastas, os filmes experimentais já não eram mais bem visto pelo partido e o controle 

ideológico sobre os filmes aumentou. 

 

 

 

 

 



O crescente controle ideológico dos filmes soviéticos dizia respeito à 

ortodoxia, tanto artística como política. Líderes bolcheviques e artistas haviam 

debatido longamente em que medida a arte devia ser guiada pelas autoridades do 

Partido ou desenvolvida fora de quaisquer pressões políticas através de experiências 

com a forma numa atmosfera de liberdade crítica. Os políticos revolucionários eram 

muitas vezes reacionários em cultura, e, como a maioria dos artistas autoritários, 

suas idéias sobre estilo tendiam para as do realismo burguês do século XIX. Em 

1924 a controvérsia entre autoritários e os liberais chegou a um ponto crítico, mas o 

fato de Bukharin ter adotado uma linha tolerante e progressista parece ter adiado o 

resultado. O Politburo decretou que nenhum estilo específico podia ser encarado 

como particularmente representativo do Partido. (FURHAMMAR e ISAKSSON, 

p.18-19, 1976) 

 

Segundo FURHAMMAR e ISAKSSON (1976) no final dos anos vinte Stálin estava 

no poder, era um governante intransigente e intolerante em relação às artes. “Depois do 

Simpósio do partido sobre cinema em 1928, as autoridades cinematográficas não queriam ser 

incomodadas com idéias como vanguardismo, formalismo, simbolismo ou 

experimentalismo”. 

 Conforme os autores, Stálin dizia que as escolas vanguardistas eram sem importância 

para o povo, pois os filmes deveriam ser compreendidos por milhões e sua única tarefa era 

glorificar o Estado Soviético. 

No inicio dos anos trinta nasce o Realismo Soviético, considerado o único estilo 

permitido na União Soviética até a morte de Stálin. Seu objetivo era o de criar uma nova 

sociedade soviética.  

Segundo SABADIN (2000) Stálin determinou que 30% de todos os orçamentos 

destinados à produção cinematográfica, deviam ser revertidos para um fundo que financiara 

documentários de propaganda governamental. “menos de dois anos outro decreto extinguia o 

Sovkino e criava o Soyuzkino, entidade diretamente supervisionada pelo Conselho Nacional de 

Economia da União Soviética, e não mais pelo Conselho Educacional”  (SABADIN; 2000; 

p.213) 

Stálin levou o cinema soviético a um declínio, “a indústria de filmes soviéticos que 

produzia uma média superior a 110 longas/ano entre 1927 e 1930, não consegue chegar a uma 

média anual de 50 filmes, entre 32 e 35.” (SABADIN; 2000; p.213).  Os filmes no período de 

Stálin que não seguissem os ideais do realismo soviético eram censurados e seus cineastas 

perseguidos e presos.  

 



EISENSTEIN: O GÊNIO SUBVERSIVO 

 

Sergei Mikhalovitch Eisenstein, nasceu no dia 23 de janeiro de 1898 em Riga. Filho de 

Mikhail Ossipovitch, engenheiro-arquiteto, judeu de origem alemã e de Julia Ivanovna 

Konietskaia, filha de burgueses. Sua mãe se separa de seu pai e vai morar em São 

Petersburgo, e em 1915, o cineasta vai morar com sua mãe. 

A cultura sempre esteve presente em sua casa onde aprendeu a falar inglês, francês e 

alemão. Em 1920 o cineasta engaja-se como voluntário do Exército Vermelho e logo 

abandona seus estudos de arquitetura para se tornar ator de teatro.  

Neste mesmo ano segundo MERTEN (2003) ele descobriu o teatro Kabuki21 que o 

levou a adquirir noções de japonês. “Fascinou-o a composição dos ideogramas japoneses, que 

uma palavra como “lágrima” é formada pela junção dos símbolos de “olho” e “água””. Mais 

tarde, Eisenstein usou um principio parecido em sua teoria da montagem, expressa em alguns 

momentos do primeiro filme, A Greve (Stachka) e principalmente no Potemkim, no ano 

seguinte. (MERTEN, 2003; p.51). 

  Em 1921 ingressa então no Primeiro Teatro Operário do Proletkult onde tem aulas de 

direção com Meyerhold e participa da fundação da Fábrica do Ator Excêntrico (FEKS). Entre 

1923 e 1924 dirige um grupo de teatro e monta três peças: O Sábio, Moscou está ouvindo,e 

Máscaras de Gás. 

Durante a Guerra Civil, Eisenstein trabalhou como decorador e pintor de trens de 

propaganda. Escreve uma série de textos teóricos sobre cinema e publica na LEF22 seu 

manifesto sobre “Montagem de atrações”, marcando sua separação com alguns diretores do 

Proletkult. 

Eisenstein foi influenciado pelo cineasta americano D. W. Griffith que estabelecera em 

seu filme, O Nascimento de Uma Nação de 1915 (The Birth of a Nation), segundo MERTEN 

(2003), o movimento do tema dentro da ordem fílmica, as pesquisas de Lev Kulechov, 

também influenciaram o cineasta ao filmar o rosto inexpressivo de um ator e associá-la a 

outros planos de forma alternada mostrando uma tigela de sopa, um caixão, etc, o “efeito 

Kulechov”. 

Sergei Eisenstein sempre entrou em conflito com o Estado, na época de Lênin suas 

idéias sobre montagem eram contrárias às idéias do Partido Comunista. Lênin considerava o 

                                                 
21 Tradicional teatro de máscaras japonês. 
22  LEF: Revista da Frente  



Proletkult “uma aventura pequeno-burguesa”, pois para ele o mais importante naquele 

momento era a alfabetização das massas e a formação de uma cultura de base. 

Em 1924, o diretor filmou a seu primeiro filme a Greve (Stachka) e no ano seguinte 

filmou o Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potymkin) de 1925 que segundo METREN 

(2003), só este filme justifica a gloria do diretor. 

  Os problemas de Eisenstein com o Estado se intensificaram com o Outubro (Oktiabr) 

de 1927. Em Outubro o cineasta utilizou sua “montagem intelectual” em algumas cenas. Com 

Stálin no poder o cineasta foi obrigado a diminuir a participação de Trotsky e Lênin e sua 

montagem foi chamada de elitista, pois Stálin achava uma linguagem difícil de decodificação 

para os camponeses. Em 1926 a Warner Brothers lançou seu sistema de Vitaphone23 e no ano 

seguinte produziu seu primeiro filme sonoro, O cantor de Jazz, de Alan Crosland. Eisenstein 

só produziria seu primeiro filme falado, Alexandre Nevski em 1938. 

Em 1929 com o pretexto de estudar cinema, Eisenstein e outros cineastas fogem para o 

exterior. Os cineastas foram expulsos da França onde foram chamados de comunistas, logo 

partiram para Hollywood onde Eisenstein entrou em contato com alguns produtores para fazer 

um filme, mas foi barrado pelas suas preferências políticas. 

Eisenstein então começou uma filmagem no México e foi iniciada a produção russo-

mexicana, Que viva o México! (1931), mas em 1931, Stálin, mandou um telegrama ao 

governo mexicano chamando o cineasta de desertor, as filmagens não foram terminadas e o 

cineasta voltou para Moscou. 

Logo o cineasta começou a produção de um novo filme Alexandre Nevski (1938), que 

contava a história de uns dos unificadores do império russo. Com o acordo germano-

soviético, Rippendroff-Molotov, de não agressão mútua o filme foi censurado, pois tinha 

poderosas cenas antigermânica.  

No seu último filme, Eisenstein faz um tributo a Stálin, pois foi a partir desse 

argumento que ele conseguiu a concessão para o filme. O filme Ivan, o Terrível (Ivan 

Grozny), seria composto de três partes, mas a terceira foi cancelada.  

O filme foi censurado, pois mostrava o personagem Ivan como uma pessoa fraca, 

paranóica e desconfiada de todos ao seu redor.  

 

 

                                                 
23Vitaphone: disco de vinil de 40,6cm que gravado com o som do filme girava a 33 ½ rotações por minuto. Dois 
motores um para o toca-discos e outra para o projetor, rodavam na mesma velocidade sincronizando o som e a 
imagem. 



Eisenstein, que recorreu à figura de um herói da luta contra os cavaleiros teutônicos 
para destacar a liderança do camarada Stálin contra os invasores nazistas em 
Alexandre Nevski, recorreu ao mais absolutista dos czares da Rússia para denunciar 
os excessos do stalinismo em Ivan, o Terrível (Ivan Grozny). O filme em duas partes 
(1944 e 45) foi proibido sob acusação de haver fugido a verdade histórica, 
transformando um personagem forte num herói trágico – frágil e indeciso – como 
Hamlet. (MERTEN, 2003; p.55).     

 

A primeira apresentação pública de Ivan, o Terrível só ocorreu e setembro de 1958. 

Eisenstein morre em fevereiro de 1948, vítima de um ataque cardíaco, deixando um legado 

para a história de cinema como suas teorias de montagem, a utilização do story board e da 

trilha sonora especialmente composta para produção.  

 

MONTAGEM: 

 

Segundo ARAUJO (2002), Eisenstein através de sua montagem de atrações queria 

criar um efeito emocional “ fazendo com que um plano servisse como uma verdadeira 

catapulta para o próximo, que entraria em cena como seqüência lógica” (ARAUJO, 2002; 

p.50) 

As cincos bases para a montagem segundo Eisenstein é a montagem métrica, a 

montagem rítmica, a montagem tonal, a montagem sobretonal e a montagem intelectual. 

METREN (2003), considera que a montagem rítmica cria um ritmo dentro do 

fotograma que não precisa estar sincronizado com o compasso métrico.  O autor exemplifica 

está montagem com a cena dos pés dos soldados que descem a escada em Potemkin. 

Sobre a montagem de tonal e sobretonal METREN (2003), considera a forma do 

cineasta tem de relacionar tons emocionais e tons visuais  e sua analogia musical na cena. 

Segundo METREN (2003) a montagem intelectual consiste em fazer o espectador 

através da seqüência das imagens desenvolver uma reflexão sobre uma idéia. 

Conforme as teorias sobre montagem o cineasta conseguia moldar o espectador a uma 

tendência desejada. 

 

 

 

 

 

 



HERÓI NO CINEMA: 
 

 
A figura do herói designa o protagonista de uma obra narrativa ou literária. A idéia e a 

representação do herói provêm desde que o homem começou a contar suas histórias, ele 

representa a condição humana, psicologicamente, socialmente e eticamente ou uma virtude 

que o homem comum não consegue, mas gostaria de atingir. Segundo CARVALHO JÚNIOR 

(2002, p.6), “o termo herói faz parte da doxa, da opinião comum ganhando os mais diversos 

contornos”. O termo herói se popularizou como uma pessoa que realiza grandes feitos de 

qualquer natureza e depende da visão particular dos observadores ou de quem narra tais 

grandezas.  

 

Mais do que um ser humano extraordinário por seus feitos, um herói representa um 
padrão de valor, tem capacidade de satisfazer á necessidade (ou necessidades) de um 
povo, encarna os valores que simboliza. È ou se torna, de maneira emblemática, uma 
soma das aspirações de um indivíduo, de uma sociedade, de uma época. 
(CARVALHO JÚNIOR, 2002, p.6). 

 

O autor considera que a origem dos heróis nas narrativas mistura-se com a origem dos 

mitos, por serem as mais antigas narrativas registradas pelos homens. A origem da palavra 

mythos, em grego significa conto ou narração. Os mitos são contos com seres maravilhosos 

repletos de criaturas e acontecimentos irreais que trazem informações sobre um povo uma 

cultura. 

 

Assim sendo, como um herói encarna e simboliza valores e aspirações de um povo, 
é relativamente natural que torna-se um modelo mítico, ou seja, que a narração de 
suas aventuras e desventuras sirva como forma para quem quer que tome 
conhecimento de sua narrativa possa usá-la para entender o mundo, adaptar-se  a um 
grupo, entrar em contato com as experiências da vida (CARVALHO JÚNIOR, 2002, 
p.6). 

 

 Segundo BRANDÃO (1990), a etimologia, a origem, e a estrutura ontológica do herói 

ainda não estão muito claras, mas a construção da figura do herói está associado a mitologia 

grega. Etimologicamente Brandão considera que a origem do herói (héros) aproxima-se do 

indo-europeu servã, da raiz ser, de que provém o avéstico haurvaiti, “ele guarda” e o latim 

seruãre, “conservar, defender, guardar, velar sobre, ser útil”, donde herói seria o “guardião, o 

defensor, o que nasceu para servir”. 

Os mitos gregos deram origem ao primeiro tipo de herói em uma narrativa: o herói 

épico. Sendo ele incumbido de uma missão, trata-se de um herói civilizador onde seu inimigo 



é o caos com diferentes representações. O herói épico é um herói fundador que constrói o 

mundo onde vive.   

Na mitologia grega os heróis não são considerados deuses, apesar de toda 

adoração e devoção que são tratados. Muitos heróis como Hércules e Aquiles são 

filhos de deuses com humanos daí sua superioridade e virtude sobre os homens. Na 

mitologia há três categorias de seres: deuses, heróis e homens. A trajetória de um 

herói se divide em seu nascimento, a saga do herói e a morte do herói.  

 

 

O herói é um personagem especial, que sempre deve estar preparado para luta, para 
os sofrimentos, para solidão e até mesmo para as perigosas catábases à outra vida. 
As iniciações da efebia servem-lhe de escudo e de respaldo para as grandes gestas 
nesta vida, mas a iniciação nos mistérios parece predispô-lo para última aventura, 
para a derradeira agonia: a morte, que levará no verdadeiro protetor de sua cidade e 
de seus concidadãos.E fato curioso, como se verá, alguns heróis, após a morte, 
passam a ter igualmente direito a um culto mistético! (BRANDÃO; p.51; 1990). 

 

 

Segundo BRANDÃO (1990), o herói está ligado à luta e seu significado permaneceu 

nas línguas modernas sobretudo com o sentido de guerreiro, de combatente intrépido. O autor 

sugere que talvez esse tenha sido o significado mais antigo da palavra, pois é está a 

conceituação que Homero empresta aos bravos guerreiros de Tróia.  

Seu espírito bélico está presente em seu culto, pois como o autor considera, um dos 

motivos principais do culto do herói é a proteção que o mesmo dispensa à sua pólis, em 

guerra. Outro aspecto importante que o autor aborda é a mudança do nome na iniciação 

heróica, Jasão, Aquiles, Teseu e muitos outros heróis mitológicos trocaram seus nomes 

recebendo de seus preceptores novos nomes, separando o “nominado” de seu mundo anterior, 

impuro para integrá-lo no sagrado.  

São muitos os heróis que ganharam novos nomes, logo que seus atos tornaram-se 

públicos, ou acrescentaram títulos a seus nomes, Alexandre da Macedônia acrescentou o título 

de Magno para enunciar suas grandes conquistas, Ernesto Guevara de la Serna ganhou o 

apelido de “Che” que significa companheiro ou camarada, expressões utilizadas pelos 

partidos de esquerda, Vladímir Ilitch Ulianov entrou para a historia como Lênin.  

O próprio cinema brincou com a construção da imagem de suas estrelas trocando de 

nomes para algo mais sonoro e assimilável para o público. Na saga Star Wars, de George 

Lucas, a figura do herói mitológico está presente. Anakin Skywalker depois de se deixar 



seduzir para o lado negro da força ganha o título Darth Vadder. Para BRANDÃO (1990), o 

nome é a forma e a substância vital para construção do herói. 

O herói é uma idealização para o homem grego despertando o protótipo 

imaginário, o valor superlativo da vida helênica, sendo físicos e espiritualmente 

superiores aos homens. 

Segundo BRANDÃO (1990), a imagem do herói surge aos nossos olhos externos e 

sobretudos internos, como forte, alto, bonito, solerte, destemido, triunfador, mas a construção 

do herói mitológico está associada a maldições e a fraquezas que os tornam mais merecedores 

de suas virtudes e idolatrados pelos homens.  

Aquiles tinha sua fraqueza no calcanhar, sendo morto por Paris com apenas uma 

flecha envenenada, Ulisses ou Odisseu enfrentou a ira de Poseidon, levando dez anos para 

retornar a Ìtaca, essa viagem mereceu a criação por Homero do poema épico Odisséia. Édipo 

matou o pai e desposou sua mãe, Hércules enfrentou os doze trabalhos, etc. 

 Segundo CARVALHO JÚNIOR (2002), em contraposição do herói épico, surgem em 

meados do séc. XVIII a figura do herói romanesco ligado ao surgimento da classe burguesa, 

após a Revolução Francesa. O herói romanesco ou prosaico ao contrario do épico que é fruto 

de uma tradição oral, tinha sua representação na literatura. Para o herói prosaico o mundo já 

está formado sua representação vem da forma como o homem passa a compreender, a refletir 

sobre o mundo em que vive. O nome herói romanesco tem suas origens nos romances, 

narrados originalmente em prosa sendo classificado como a antítese do herói épico.  

 

O herói romanesco não tem poderes especiais ou divinos. Pelo contrario, sua origem 
é a mais humana possível e ele consegue lidar com as situações utilizando-se de suas 
próprias habilidades, ainda que algumas destas possam ser acuradas que a de seus 
pares. Talvez por isso mesmo, o herói prosaico ás vezes enfrenta um inimigo 
entregando-se a ele; adaptando-se a uma situação em vez de impor-se a ela. 
(CARVALHO JÚNIOR, 2002, p.13). 
 

 

O autor considera que o herói prosaico não nasce pronto ele é moldado conforme a sociedade 

em que vive tendo que sobreviver conforme as adversidades do mundo. São exemplos do 

herói romanesco o Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, O Vermelho Negro de 

Stendhall, Os Miseráveis de Victor Hugo entre outras grandes obras da literatura universal. 

 Para contrapor a figura do herói, surge o anti-herói que se opõe às valores e virtudes 

do protagonista da narrativa o herói. Ele é o oposto das qualidades físicas e intelectuais dos 



heróis e geralmente existem para atrapalhar ou retardar o herói de alcançar seu objetivo. No 

cinema, o universo dos anti-heróis ou vilões sempre é recheado de muitos clichês como o fato 

de o vilão sempre contar para o mocinho seu plano diabólico e no último minuto o herói acaba 

virando o jogo. Antigamente o papel do vilão no cinema era muito mais caricatural, e muitos 

vilões tornaram-se mitos tanto quanto os heróis, são eles: Darth Vadder, Hannibal, Drácula, 

Nofesratu, o violento Alex de Laranja Mecânica e muitos outros. 

 
Herói Coletivo e Herói positivo: 

 

A Revolução Russa retratou dois novos tipos de herói: o herói coletivo e o herói positivo. A 

idéia de herói positivo foi trabalhada pelo cineasta Sergei Eisenstein em seus filmes como A 

Greve, Encouraçado Potemkin e Outubro. Neles o cineasta transmitiu a idéia da Revolução 

Socialista de 1917, onde o grande herói da revolução foi o povo. O herói coletivo era a 

representação do povo os operários, os marinheiros, os soldados que representavam à classe 

proletária da Rússia. 

 

 Ao recusar o herói individual, como já foi referido, Eisenstein confere 
o poder ideológico imenso em seu filme: o povo russo, até há poucos 
anos acossado pelas vicissitudes do regime czarista, recorda a mão 
pesada e o sofrimento impostos pelo monarca, reforçando-se assim a 
crença na nova ideologia marxista de Lenine – isto é um exemplo puro 
de propaganda cinematográfica. Através da “A greve”, todo o 
espectador se poderia sentir parte integrante das lutas do proletariado 
pela liberdade e pelos seus direitos, contribuindo para uma progressiva 
“educação” da massa no sentido da ideologia governante. 
(FIGUEIREDO, 2005, p.171). 

 

Eisenstein retratava o povo com o conceito de herói coletivo em seus filmes para criar 

uma identificação maior desse com os ideais do Partido Comunista. Pois, conforme Lênin 

dizia o cinema é um poderoso instrumento de agitação e educação comunista, sendo assim os 

ideais devem estar presentes na percepção do espectador. 



Segundo FURHAMMAR e ISAKSSON (1976), Eisenstein transformou o povo como 

herói de seus filmes. “foi quem fez o esforço mais consistente para deixar para trás os 

indivíduos com a massa ocupando o lugar de honra” (FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976; 

p.16). 

 

 Nessa época era não só natural como necessário modelar a imagem cinematográfica 
a partir do conceito básico da coletividade, unida e regulada por um desejo comum. 
Hoje o significado mais profundo que é pedido dos filmes, isto é, ‘individualidade 
dentro da coletividade’, dificilmente seria percebido a menos a idéia mais geral 
tivesse lhe preparado o caminho. (FURHAMMAR e ISAKSSON apud 
EISENSTEIN, 1976; p.16). 

 

FURHAMMAR e ISAKSSON (1976) consideram que paradoxalmente os filmes de 

Eisenstein não foram aceitos pelo povo. 

A idéia do herói positivo foi criada com a implantação do Realismo soviético no 1º 

Congresso da União dos Escritores Soviéticos, realizado entre 17 de agosto e 1º de setembro 

de 1934. O comissário Andrei Zdanov, com apoio de Josef Stalin, Nicolau Bukarin e Máximo 

Górki, determinou que todos aqueles dedicados às artes do país deveriam dali em diante 

orientar-se somente pela linha adotada pelo Partido Comunista 

  

“O herói positivo” tornou-se o ideal nacional. Desempenhando um papel essencial 
em qualquer obra do realismo social, ele logo perdeu qualquer traço da 
individualidade humana transformando-se num boneco. O herói positivo – “novo 
homem soviético” – era a virtude personificada; líder sólido; cheio de recursos, 
numa posição importante nas fábricas, no colcós ou no partido, um ser omniscente 
que resolvia todos os problemas com coragem, sabedoria e entusiasmo socialista, 
que não fazia nenhuma distinção entre sua vida privada e sua função no Partido. Era 
o super-homem exemplar, irreal da sociedade soviética. De todos os heróis positivos 
o maior era Stálin. (FURHAMMAR e ISAKSSON apud EISENSTEIN, 1976; p.21). 

 

Criou-se então a idéia do Realismo Soviético, movimento cultural que tinha como 

tarefa glorificar o estado soviético. O Realismo Soviético cria à figura do “herói-positivo” a 

representação do novo homem soviético. Stálin usou o “herói-positivo” para construir sua 

imagem de líder sólido que levaria a nação para um futuro próspero. O herói positivo 

representava a glorificação do Estado soviético e de seus líderes que o conduziriam a uma 

nova era. O povo não era mais o herói e sim testemunha da grandeza da União Soviética. 

Eisenstein trabalhou a idéia do herói positivo em seus filmes Alexandre Nevski e Ivan, o 

Terrível. 

 

 



Análise do filme Encouraçado Potemkin de 1925: 

Na primeira parte 0:04:09 a 0:14:29, Eisenstein contextualiza a situação dos 

marinheiros a bordo do Potemkin. Temas como fome, maus tratos por parte dos oficiais, 

revolta dos marinheiros que querem se unir aos operários que estão se levantando contra o 

czar são mostrados. Há dois aspectos importantes que criam um conflito para a rebelião que 

estará por vir: a cena da carne podre a qual os oficiais querem obrigar os marinheiros a comer 

e estes se recusam; e a cena do marinheiro quebrando o prato após ler uma inscrição no prato 

que estava lavando “o pão nosso de cada dia, chove hoje”. Eisenstein tenta criar um clima 

geral de revolta contra as autoridades do navio, um reflexo da opressão do czar. A idéia da 

união, da coletividade está presente na resistência dos marinheiros ao não comerem a comida 

estragada. O herói da história é o povo, que é oprimido pelos seus algozes representantes do 

governo do czar. Além do povo,aparece também a idéia da coletividade da maioria oprimida e 

da minoria opressora.  

À medida que os marinheiros tomam consciência dos fatos que se sucederam na 

Rússia das primeiras revoltas populares, a maioria toma uma consciência individual de seu 

poder e espera um estopim para se rebelar contra a minoria burguesa. Eisenstein deixa 

evidente a idéia de Lênin que a revolução só pode acontecer pelo povo, demonstrando nesse 

fragmento as causas que antecederam a revolta dos marinheiros do Potemkin.   

No fragmento 0:14:30 a 0: 25 :29, Eisenstein aborda os seguintes temas: o castigo dos 

que se rebelaram contra as ordens dos comandantes do Potemkin; a Igreja Ortodoxa 

representada por um sacerdote apoiando as decisões do czar, este representado pelos 

comandantes do navio; e a união popular rebelando-se contra as autoridades representadas 

pelos marinheiros de maior patente que se recusaram a matar seus irmãos russos, os 

marinheiros de baixa patente. 

 Esse fragmento evidencia a montagem de atração do cineasta em momentos onde os 

marinheiros se vêem enforcados no alto da torre simbolizando o que viria a acontecer. O 

padre, quando o comandante ordena a execução, abaixa a cruz em um movimento de cima 

para baixo, gesto que representa a complacência nas decisões do governo. A associação da 

cruz baixando simboliza execução e do oficial passando a mão na arma. Logo em seguido o 

cineasta faz uma união de imagens: das armas apontadas para os marinheiros rebeldes, da cruz 

caindo simbolizando execução, da bóia salva-vidas do Potemkin, a proa do navio e do 

trompete e a lona em cima dos marinheiros. Nessa seqüência, Eisenstein colocou os seguintes 

símbolos que representam: a opressão (armas simbolizando o estado e a cruz a igreja), a bóia, 

a proa do navio (simbolizando os marinheiros, pois contextualiza elementos do seu cotidiano), 



o trompete que anuncia algo (símbolo real aqui a determinação do império) e a lona sobre os 

marinheiros (simbolizando vergonha, pois esconde que a ordem é atirar no povo russo).  

Logo em seguida à essa seqüência, um soldado chama atenção dos marinheiros 

oficiais que se unem aos outros marinheiros. Após, há uma seqüência dos marinheiros 

pegando em armas - Lênin dizia que os sovietes deveriam pegar nas armas para fazer a 

revolução. A figura do herói coletivo aqui é despertada por um mártir que logo em seguida em 

outra cena é morto pelos seus algozes. Os marinheiros do Potemkin atiram seus oficiais no rio 

e tomam o navio. 

Na seqüência 0:26:46 a 0:27:29 há elementos representando a nobreza como as velas, 

o piano, os castiçais sendo pisoteados e destruídos durante a confusão. Ao fundo uma imagem 

do czar Nicolau II. Em outra seqüência Eisenstein mostra a morte do mártir para glorificação 

da causa revolucionária. 

Na seqüência 0:29:03 a 0:30:59, o diretor associa a imagem dos marinheiros 

comemorando na proa do navio com a imagem dos símbolos burgueses destruídos, um piano, 

uma partitura e uma vela. Essa associação de símbolos, que se choca em seus significados, 

construiu a idéia da tomada do navio. A seqüência é finalizada pela morte do marinheiro que 

começou a rebelião, que é assassinado por um comandante. A cena da retirada do marinheiro 

morto das cordas do navio demonstra a morte do mártir que havia sido o estopim da rebelião e 

da glorificação do espírito do herói coletivo. Esse herói que vai lutar pela causa da revolução. 

No fragmento 0:44:27 a 0:55:44 o cineasta constrói uma cena sobre a escadaria de 

Odessa.A população de Odessa vai receber e levar comida aos marinheiros do Potemkin. 

Eisenstein mostra a população alegre recebendo os heróis de mais uma vitória contra o czar. 

Para situar o espectador sobre o que virá, o cineasta mostra alguns personagens no meio da 

multidão que vibra na escadaria: uma mãe com sua filha, uma senhora com um binóculo, uma 

mulher carregando uma sombrinha, um menino deficiente físico, um menino segurando uma 

cesta, sua mãe e duas crianças (um menino e uma menina). A seqüência mostra, 

repentinamente, a infantaria do exército descendo a escadaria apontando as armas para 

população.  

Eisenstein recria o pânico do massacre de Odessa, com uma seqüência onde as pessoas 

descem a escada correndo, entre eles alguns personagens já mostrados como o menino 

deficiente físico. Na seqüência 0:50:20 aparece a imagem da mãe com o menino descendo a 

escadaria, o menino fica para trás e é atingido pelos tiros e cai na escadaria. Logo após, 

aparece o rosto da mãe apavorada vendo as pessoas pisoteando o corpo de seu filho. O 

cineasta mostra ao espectador uma seqüência de pés pisando na mão, nos pés e no rosto do 



menino a câmera mostra o rosto da mulher apavorada levando a mão na cabeça. Eisenstein 

cria uma tomada de grande apelo emocional, quando a mãe leva seu filho nos braços até a 

infantaria num pedido de socorro e logo em seguida cai morta com seu filho. Outra tomada de 

grande impacto no filme é a seqüência da mãe com o carrinho de bebê. O cineasta evidencia o 

rosto da mãe protegendo o bebê, a morte dela pelos tiros da artilharia imperial e a seqüência 

dela que ao cair acaba empurrando o carrinho de seu filho e esse caindo escadaria abaixo 

acompanhada pelo rosto de horror de uma senhora e de um rapaz até seu trágico fim. 

A seqüência da escadaria é uma das cenas mais conhecidas e emblemáticas da história 

do cinema. O diretor americano Brian de Palma em seu filme Os Intocáveis de 1987, recria a 

seqüência com o ator Kevin Coster segurando o carrinho em meio aos tiros e salvando o bebê. 

Se no filme de De Palma há a presença do herói americano, do mocinho que salva os 

inocentes no final, no filme de Eisenstein há presença do herói coletivo que se sacrifica por 

uma causa, um ideal. Podemos comparar o massacre de milhares de inocentes em Odessa com 

o massacre de franceses na Comuna de Paris24, onde o império Francês massacrou o povo por 

se rebelarem não em números, mas considerando a repressão de dois governos autoritários 

contra o povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Segundo COSTA (2001), foi na França que pela primeira vez na história que em 1871 as 
classes exploradas e oprimidas assumiram o poder político e tentaram uma nova forma de 
organização social: a Comuna de Paris. Mas a Comuna acabou com um massacre que ficou 
conhecido como a “semana sangrenta”.  

 



Análise do filme Outubro (Oktiabr) de 1928: 

Outubro é um filme do cineasta Sergei Eisenstein que teve sua pré-estréia em 1928 

para comemorar os dez anos da Revolução Bolchevique. O filme também foi chamado de “Os 

dez dias que abalaram o mundo”, referência ao livro do americano John Reed que fez um 

relato jornalístico sobre a revolução. Sabe-se que as cinzas mortais de Reed estão na muralha 

do Kremlin junto dos “heróis” da revolução russa. 

  EISENSTEIN apud ALBERA (2002) considera que muitas cenas que ele criou para 

Outubro foram baseadas na Comuna de Paris. Como exemplo, a cena que o operário 

bolchevique é linchado e morto pela burguesia enlouquecida onde senhoras o batem com 

sombrinhas. 

Nos segundos iniciais, o cineasta Sergei Eisenstein constrói uma cena que já revela o 

que significou a revolução bolchevique. Através de símbolos que se chocam pela 

sobreposição das imagens organizada pela montagem, ele cria um argumento simbólico da 

queda da monarquia dos czares pelo povo, que logo seria governado por um governo 

provisório. 

 Quando no fragmento 0:04:24, o cineasta faz uma fusão da imagens da foice e das 

armas que simbolizam as organizações sovietes25 e da estátua do imperador Aleksander 

Aleksadrovitan caindo juntamente com seu trono no chão o cineasta juntou as idéias, luta 

operária + opressão da monarquia = Revolução Bolchevique. Ou seja, para retratar a idéia da 

revolução, o cineasta associou dois símbolos ou duas idéias que são opostas uma a outra, mas 

estão interligadas, pois juntas causam uma conseqüência ou uma terceira idéia à revolução.   

Isso fica claro em outros elementos que compõem esse fragmento como a mulher que 

sobe ao pé da estátua. Logo o povo atira uma corda e ela começa amarrar a parte de baixo da 

estátua ajudada por outro operário. No alto, outros operários colocam uma corda ao redor do 

pescoço da estátua simbolizando uma forca. Símbolos reais como a orbe26 o trono, o manto 

real e o cetro são destruídos, caindo aos pés da estátua. 

Outro aspecto importante simbolizado nesse fragmento, e que já foi levantado na 

análise dos fragmentos do filme Encouraçado Potemkin, é a construção do herói coletivo 

retratada pela idéia da causa bolchevique. O povo é o instrumento e o meio que leva à 

revolução. Nesse fragmento, Eisenstein aborda a queda da monarquia pelo povo, não tendo 

um protagonista principal, mas sim a idéia da coletividade, o princípio do socialismo onde 

                                                 
25 Os Sovietes eram uma organização política dos operários eleitos nas fabricas, no campo e também entre os 
soldados e marinheiros. Sem essa organização, o partido não teria onde se apoiar para realizar a revolução. 
(Amazonas; p.14;1998).  
26 Representa o universo. 



todo mundo é igual perante o Estado. Elementos como o povo correndo subindo a escadaria, 

atando as cordas ao redor da estátua, as cordas sendo puxadas e a estátua caindo, elementos 

imperiais sendo destruídos simbolizam a construção do herói coletivo. Em Outubro, apesar 

dos breves momentos que aparecem os heróis da revolução como Lênin e Trotsky, Eisenstein 

parece mostrar que suas aparições são apenas para contextualizar a história – já que Outubro 

comemora os dez anos da Revolução Bolchevique – e a idéia de coletividade do povo 

evidenciada no filme. O fragmento acima comemora a primeira vitória proletária na marcha 

ao socialismo.  

No fragmento 0:22:14 a 0:26:15 o cineasta apresenta o general Kerenski assumindo o 

governo provisório. Eisenstein apresenta a idéia que o governo provisório tinha de que o 

general Kerenski era o único que poderia acabar com a revolução. Numa seqüência desta cena 

o general observa uma estátua segurando uma coroa de flores passando a idéia de “salvador 

da pátria.” Mais adiante Eisenstein elabora uma seqüência com o general na porta do palácio 

de inverno. Ali, o cineasta faz uma compilação de imagens mostrando a porta, as mãos do 

general de luvas, as botas, um brasão real e um pavão. No momento que a porta se abre e 

Kerenski entra, o pavão gira demonstrando permissão para o general assumir o governo 

provisório. 

Em um outro fragmento 0:31:06 a 0:32:35 Eisenstein evidencia sua montagem 

intelectual mostrando máscaras e estátuas religiosas em uma seqüência que vai de Jesus 

Cristo, Buda, o equivalente hindu de Yama27, a imagens pré-históricas. As figuras 

demonstram que ao longo da história sempre se lutou em nome de um Deus. Logo há um 

plano de várias imagens de medalha de guerras significando a luta pela pátria e termina com 

Aleksander Aleksadrovitan no trono novamente. 

No fragmento 1:34:37 a 1:36:13, Eisenstein mostra os bolcheviques no quarto da 

czarina. Os bolcheviques se movimentam em meio aos objetos pessoais da czarina à procura 

de soldados do governo. Um soldado bolchevique observa no quarto os objetos como a 

penteadeira, fotos da família real, imagens religiosas, vasos, etc. Esse fragmento mostra a 

ruptura do regime soviético com a burguesia.  

 

 

 

                                                 
27 No Budismo Tibetano a reencarnação pode ocorrer em inúmeros planos de existência. Quando morremos 
Yama, Senhor da Morte, controla a Roda da Vida e decide, conforme nosso comportamento nas vidas 
pregressas, em qual plano irá ocorrer a reencarnação 



Análise do filme Ivan, O terrível (Ivan Grozny) Parte I de 1944: 

O primeiro fragmento Eisenstein apresenta Ivan com a cena de sua coroação. O trecho 

deste fragmento vai de 0:02:06 a 0:13:06, onde o diretor soviético Sergei Eisenstein, inicia a 

história de Ivan o Terrível quando este se auto proclamou czar da Rússia.    

A primeira imagem do filme é da coroa. Logo em seguida, é mostrada em cima de 

uma bandeja, a coroa, o orbe e o cetro. Estes são símbolos que representam um rei. Eisenstein 

construiu a cena de maneira que os fatos vão sendo mostrados aos poucos aos  espectadores. 

Por exemplo, para contextualizar a cena ele mostra o interior da catedral, logo em seguida o 

Arcebispo da Igreja Ortodoxa Russa,  que entra e pára em frente a um altar com um tapete 

branco, nele está à imagem de uma águia. Logo após, entra Ivan de costas para a cena. 

Eisenstein, já nesta primeira cena, demonstra o ego de Ivan ao coroar-se czar da 

Rússia. Pois ele não espera que  o Arcebispo da Igreja Ortodoxa Russa lhe entregue a coroa, o 

orbe e o cetro. Ivan pega os objetos da mão do Arcebispo. Uma das imagens que torna 

evidente isso é sua auto-coroação. 

 Outro aspecto importante nesta cena é o fato de Ivan ficar de costas para o espectador 

até sua auto-coroação. O cineasta só apresenta o rosto de Ivan quando já coroado virando-se 

enquanto seus súditos jogam moedas de ouro sobre seus ombros para desejar-lhe um reinado 

rico e próspero.  

 É importante analisar nessa cena o discurso de Ivan já coroado czar, trechos como: 

“Hoje pela primeira vez o arquiduque de Moscou usa a coroa de czar de todas as Rússias” 

esse trecho refere-se ao fato dele ter sido o primeiro czar da Rússia. “Ele por meio disso põe 

fim ao poder pernicioso dos boyars28”. Os boyars são os vilões do filme, pois a trajetória de 

Ivan até ele se tornar “o Terrível” é influenciada pela manipulação dos boyars que não 

aceitavam o modo do Ivan reinar. 

Eisenstein ao construir o contexto psicológico do personagem Ivan o Terrível, tem em 

Lênin e Stálin as suas inspirações. Em alguns momentos do filme, Ivan se parece com Lênin e 

em outros com o Stálin. Outro exemplo é o fato de em seu discurso Ivan citar idéias como a 

Rússia se tornar um único Estado. É uma clara referência à URSS, ao socialismo e ao poderio 

militar que teve maior projeção no governo de Stálin. “A partir de agora, todas as Rússias 

formarão um único Estado.” (...) “È para tanto que para hoje eu fundo um exército de acordo, 

bem equipado, militante, permanente. Em qualquer um que não lute neste exército deverá 

contribuir para sua manutenção. Da mesma forma todos os monastérios com toda sua riqueza 

                                                 
28 Nobreza russa. 



deverão fazer sua contribuição. Pois suas somas se acumulam sem vantagem alguma para 

terra Russa. Precisamos de um estado forte e unido. Esmagaremos aqueles que se oporem a 

unidade da terra Russa.”. 

 Outra passagem interessante é o fragmento do discurso em que Ivan compara a Rússia 

a Roma e que usa outra vez na cena da morte da czarina. “Duas Romas caíram. Moscou é a 

terceira e não haverá quarta. Pois sou eu o mestre absoluto desta terceira Roma. O Estado 

moscovita.” 

Na auto-coroação de Ivan, aparecem representantes de outras etnias que formam do 

Estado moscovita. Outra imagem interessante, é que durante o discurso de Ivan há um 

momento em que ele observa as reações dos boyars, Eisenstein nesta cena projeta uma águia 

bicéfala no rosto de Ivan que simboliza a Federação Russa. 

Eisenstein nesta primeira cena, deixa presente elementos do Realismo Soviético como 

a personificação do líder forte, a glorificação da Rússia, e a águia bicéfala símbolo da 

Federação Russa. 

Eisenstein, na cena referente à guerra de Kazan, apresenta em duas passagens do 

fragmento elementos do herói positivo. Em uma cena 0:30:54 a 0:33:39 o cineasta mostra 

Ivan saindo da tenda de Guerra vestindo uma armadura com a imagem de sol na altura do 

peito. Nesta cena, Eisenstein dá ar de divindade a Ivan que contempla do alto de uma 

montanha seu exército em ação belicosa. Há uma passagem interessante nesta cena, quando os 

soldados depositam moedas em tigelas, que segundo Ivan, ajudariam a contar as perdas de 

guerra. Esse método é utilizado até hoje através das medalhas de identificação dos soldados. 

Outra passagem nesta mesma cena 0:39:07 a 0:39:26 ratifica a idéia do líder positivo. Um 

soldado mostra a seu filho o czar da Rússia “Olhe Fyodor, olhe meu filho! O czar de todas as 

Rússias”. Fyodor observa Ivan com uma postura divina ao alto da montanha ao lado do trono. 

Outro fragmento, 0:41:15 a 0:41:30, é onde  Eisenstein reafirma Ivan como um herói de seu 

povo. Logo após bombardear Kazan, Ivan aparece à frente dos canhões como se tivesse 

orquestrando-os e com o discurso inflado “Agora eu sou realmente um czar! O mundo todo 

reconhecerá o czar de Moscou como o verdadeiro reinante de toda a Rússia!”. Eisenstein, na 

cena da guerra de Kazan, cria uma atmosfera de grandeza e adoração em torno da imagem de 

Ivan.   

Nesta cena 0:51:18 a 0:57:29  Eisenstein, mostra certa fraqueza do personagem em 

relação às manipulações do boyar. Ivan está fragilizado por uma doença ocorrida logo após 

sua volta do Canato de Kazan. Em seu leito de morte ele pede aos boyars que jurem 

fidelidade à seu filho Dmitri, herdeiro legítimo do trono. Os boyars, manipulados pela tia de 



Ivan queriam que Vladimir primo de Ivan assumisse o trono, mas como ele era considerado 

mentalmente incapaz para o cargo, os boyars poderiam governar novamente a Rússia. A cena 

de Ivan que de joelhos implora aos boyars para serem leais a seu filho, seria uma apropriação 

poética ao fato de Lênin querer para seu sucessor Trotsky e não Stálin, pois esse não queria 

levar o socialismo a outros países e agir de forma obscura. Outro fator de semelhança de Ivan 

com Lênin é o fato de o czar usar em seu discurso, para designar a Rússia, “patria-mãe”. 

Lênin também utilizava este título em seu discurso. 

Eisenstein diferencia essas duas personalidades de Ivan, pois Lênin personificava o 

povo e Stálin representava o “pai” do povo. Esse fragmento separa os dois personagens, pois 

Ivan deixa de se parecer com Lênin e Stálin e passa a assumir a personificação de Stálin. Este 

fragmento é um rito de passagem do herói do povo para o pai do povo.  

Eisenstein, nesta cena 1:13:20 a 1:15:28, mostra Ivan montando um plano para 

conseguir receber pólvora e chumbo da Inglaterra sem que seus navios sejam interceptados 

em alto-mar. 

O diretor através da sombra do perfil de Ivan na parede e de um globo cria uma 

semiótica de um Ivan imensamente grande contrapondo ao globo infimamente pequeno. 

Diferente dos outros filmes de Eisenstein, a idéia da imagem serve como afirmação de sua 

fala sobre a rainha da Inglaterra “e lembrá-la de que o czar Ivan em Moscou é o único com 

poder de negociação. Que ele manda e controla todo o comércio e ele cede privilégios àqueles 

que o agradam e aqueles que não o agradaram nunca entrarão em Moscou”. Este texto e 

imagem fazem referência ao fechamento da URSS para o exterior no período de Stálin e que 

as negociações com outros paises deveriam ser favoráveis à Rússia. A imagem final da 

sombra do semblante de Ivan maior que a sombra do globo demonstra a idéia da grandeza do 

socialismo, da personificação da figura de Stálin no mundo. 

Na cena 1:23:01 a 1:33:19  do velório de Anastácia, Eisenstein faz referência à cortina 

de ferro29, quando um de seus leais seguidores pede para Ivan formar um conselho de pessoas 

fiéis a ele no qual formaram um “anel de ferro”. Ivan, nesta cena, faz referência a Stálin 

“formaremos uma irmandade de ferro”, “Eu serei um líder de ferro”. Outro exemplo do herói 

positivo nesta cena é a referência ao culto ao pai do povo na fala de Ivan “Através da 

invocação do povo. eu ganharei poder ilimitado”, o “clamor do povo será a vontade de Deus”  

 Neste fragmento o diretor ratifica a idéia de pai do povo, do líder cultuado quando 

este clama pela volta do czar. O trecho que Eisenstein mostra Ivan ouvindo a súplica do povo 

                                                 
29 Grupo de países com governos comunistas que faziam fronteira com a URSS. Formando “barreira protetora” 
contra invasões estrangeiras. 



e indo a direção a este para ouvir: “Oh, retorne!”. Logo em seguida o povo se ajoelha em sinal 

de adoração ao czar “O pai de todos nós!”. A cena construída é belíssima quando Eisenstein 

mostra apenas o perfil de Ivan e ao fundo uma procissão de pessoas. Esta cena reflete a culto 

ao Stálin, figura mais explorada no Realismo Soviético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise do filme Ivan, O terrível (Ivan Grozny, )Parte II de 1945: 

 

Neste fragmento 0:56:20 a 1:23:18, Ivan elabora um plano junto com a sua guarda 

pessoal para desmascarar sua tia. Em uma festa ele obtém a confissão de seu primo sobre os 

planos de sua tia. Eisenstein criou essa seqüência utilizando pela primeira vez a cor em seu 

filme: o vermelho. Na cena da festa aparecem seqüências com dança russa e uma máscara do 

teatro Kabuki utilizada pelo seu cúmplice no plano.  

O vermelho utilizado no filme pode ser uma referência à Stálin que ficou conhecido 

como “o terror vermelho”. A cena da festa parece ter influência nos musicais americanos, 

com danças coreografadas e fatos apresentados pelas músicas. Sabe-se que o cineasta tentou 

fazer um filme nos Estados Unidos em 1930, mas foi impedido por causa de suas ligações 

com o Partido.  

 A seqüência colorida termina com a encenação da coroação de Vladimir. Logo na 

próxima cena o filme volta a ser preto e branco e mostra o plano ardiloso de Ivan, de fazer seu 

primo ser morto em seu lugar pelas mãos da própria mãe. A construção da cena pode ser 

interpretada como uma apropriação poética das tragédias shakesperianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 
Através das análises realizadas nos filmes de Sergei Eisenstein, foram encontradas 

emissão de opiniões e idéias político-partidária em prol do Partido Comunista. Além disso, 

percebe-se que ocorre diferença no estilo dos filmes analisados conforme o período em que 

estão inseridos.  

Deve ser ressaltado o fato de que foram encontrados também, elementos que, em seu 

conjunto, corroboram com os apontamentos de Lênin sobre o cinema descrito anteriormente. 

Percebe-se que o cinema foi usado como um instrumento divulgador das ideologias do novo 

regime soviético.  

No entanto, a diferença marcante entre os dois líderes em sua forma de governar a 

URSS, se fez presente no estilo da narrativa fílmica. Isso porque, no período leninista, o 

cinema foi usado para agitar a massa e confirmar os ideais socialistas da recente revolução. Já 

no período stalinista, o cinema foi um instrumento propagador das ações do governo de Stálin 

e de seus ideais militaristas ditatoriais.  

Devido ao grande índice de analfabetismo na época, o Partido, através dos trens e 

navios de propaganda, levou as idéias e executou a educação revolucionária dos cidadãos 

russos nas mais longínquas localidades quando iam gravar cenas de guerra nas linhas de 

frente, obtendo dessa maneira, uma grande penetração na massa. Foi percebido também, que 

no período leninista o herói dos filmes era o socialismo, a idéia coletiva, sendo denominado 

herói coletivo. Pelo fato de não haver uma única personificação em personagem, ou seja, o 

herói era o coletivo, o povo.   

Por sua vez, no período stalinista, vê-se que o herói é personificado em um 

personagem, Stálin. Este é retratado como uma figura bondosa, o pai de todas as Rússias. Um 

governante linha-dura em assuntos governamentais, que não mede esforços para proporcionar 

o bem-estar ao povo russo.  

Um fato curioso que deve ser frisado é que foram percebidas algumas apropriações 

poéticas do gênero tragédia, exatamente aos moldes de Willian Shakespeare, que podem ser 

vistas na morte do sobrinho de Ivan, o Terrível, em cena construída ao estilo de Hamlet.  

Acredita-se que essa pesquisa cumpre de maneira satisfatória os objetivos específicos 

e geral propostos, ao analisar a emissão de elementos de formação ideológica comunista como 

recurso de educação revolucionária através dos filmes de Sergei Eisenstein. 
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FILMOGRAFIA UTILIZADA: 
 
O Encouraçado Potemkin (Bronienosets Potemkin) de 1925 
 
 
Outubro (Oktiabr) de 1928 
 
 
Ivan, o Terrível (Ivan Grozny) parte I e parte II De 1944-1945 

 

 

FILMOGRAFIA DE SERGEI EINSESTEIN 

 

O Diário de Glumov (Dnievnik Glumova) de 1923 
 
 
A Greve (Statchka) de 1925 
 
 
O Encouraçado Potemkin (Bronienosets Potemkin) de 1925 
 
 
Outubro (Oktiabr) de 1928 
 
 
O Velho e o novo (Staroie I Novoie) de 1929 
 
 
Que Viva México! (Da Zdravystvouiet Mexika) filme terminado em 1981. 
 
 
Cavaleiros de Ferro (Alexander Nevky) de 1938. 
 
 
Ivan, o Terrível (Ivan Grozny) parte I e parte II De 1944-1945 

 

 


