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“A revolução me deu o que tenho de 

mais caro na vida; ela fez de mim um artista..., 
e se a Revolução me conduziu até a arte, a arte 
por sua vez, me conduziu completamente à 
Revolução.” (Sergei Eisenstein) 

 
 
Resumo:  
Este estudo examina a trajetória de Eisenstein enquanto cineasta soviético a partir de suas 
antinomias e das vicissitudes das conjunturas históricas pelas quais passou, nas suas 
relações com o poder que Stálin, ao mesmo tempo representou e forjou. Procura-se 
demonstrar que Eisenstein é um artista revolucionário. Mesmo nos momentos mais 
críticos e difíceis, dos anos 1930 e 1940, ele buscou manter a coerência com uma ética da 
criação baseada na necessidade da independência do artista. Sua ética exige 
independência das diversas formas de ingerências dos poderes. Do mesmo modo sua 
estética busca permanentemente ser a expressão da relação dialética da unidade de 
contrários entre a forma e o conteúdo. Parte-se da distinção entre uma estética que 
procura educar sem, contudo manipular, o que diferencia a obra de Eisenstein daquelas 
da propaganda. Sua teorização sobre a arte que se concentra no cinema elabora múltiplas 
formas de montagem que na prática criativa de Eisenstein se expressou, ao mesmo 
tempo, de modo complementar e harmônico ou tenso e contraditório, mas jamais 
subordinando a forma ao conteúdo. Na verdade para Eisenstein forma e conteúdo são 
duas dimensões do único e mesmo processo criativo. Isto coloca sua criação naturalmente 
com uma imanência antípoda, ao mesmo tempo, ao realismo socialista e ao socialismo 
num só país. A fragilidade relativa da biografia de Eisenstein perante o terror do 
totalitarismo estalinista não impede seu triunfo e sua transcendência histórica em muitas 
questões teóricas e práticas. Nesse sentido suas imagens, como sua própria imagem, 
triunfam sobre aquelas de Stálin.  
Palavras-chave: Eisenstein, cinema, política, criação contra o poder, totalitarismo 
estalinista. 
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Abstract: 
This essay examines the career of Eisenstein as a Soviet filmmaker through the 
antinomies and vicissitudes of the historical circumstances he went through, in his 
relations with the power of Stalin, which he both represented and forged. We intend to 
show that Eisenstein was a revolutionary artist. Even in the hardest and most critical 
moments, between the years 1930 and 1940, he sought to maintain the coherence with an 
ethic of creation based upon the need of independence of the artist. His ethics demand 
independence of the diverse forms of interference of the power. In the same manner, his 
aesthetics permanently seeks to be the expression of the dialectic relation of unity of 
contraries between shape and content. We are talking of a kind of aesthetics which seeks 
to educate, whereas not manipulating, which makes the distinction between Eisenstein´s 
work and propaganda. His theorization about art and cinema creates multiple ways of 
staging. In his creative practice, this was expressed simultaneously in a complementary 
and harmonic way or in a tense and contradictory one, without ever subordinating shape 
to content. Actually, for Eisenstein shape and content are two natural dimensions of an 
only and unique creative process. This sets his creation in an “spontaneous” opposition 
both to socialist realism and socialism in one country. The relative fragility of 
Eisenstein´s biography face to the horrors of Stalinist totalitarianism does not prevent his 
success and historical transcendence in many theoretical and practical matters. In this 
sense, his images, as much as his own image, triumph over those of Stalin. 
Keywords: Eisenstein, cinema, politics, creation against power, Stalinist totalitarianism 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O gênero biográfico tem uma força irredutível! Banido inúmeras vezes como um gênero 

menor ele refez sua aparição com força nos últimos 30 ou 40 anos. No campo da 

historiografia se explica naturalmente pela dominação que os estudos baseados nos 

desvendamentos das estruturas. Mas a história é também as conjunturas e o que seriam 

elas sem os homens que as encarnam? A história não é nada e só não trava nenhum 

combate. São os homens, os indivíduos de carne e osso que se sobressaem às multidões e 

marcam a história com suas impressões digitais e seus nomes. 

 

Sergei Eisenstein foi um grande pensador.  E foi também um artista extraordinário que se 

afirmou num tempo e num espaço especial. Em 1917 um movimento massivo 

protestando contra a I Guerra mundial e contra as condições de vida na antiga Rússia 



 
 

 
 

czarista põe abaixo a dinastia dos Romanov obrigando a constituição de um Governo 

Provisório em fevereiro de 1917 e um Governo Revolucionário em outubro do mesmo 

ano. Eisenstein não participou diretamente de nenhuma ação propriamente revolucionária 

nesse ano. Isto ocorrerá no ano seguinte quando seus colegas da Escola de Belas Artes 

engrossarão as fileiras do Exército Vermelho que se forma para combater o Exército 

Branco do outro lado da barricada e onde o pai de Eisenstein, que era engenheiro, se 

alistará.  

 

Judeu letão, Eisenstein tinha um talento especial para desenhar e fará parte dos pintores 

satíricos de cartazes e faixas ornados com seu humor sarcástico, ácido característicos de 

sua imaginação rebelde. É assim que já no exército ele se fará conhecido antes de passar 

a fazer cinema. Ele passará por experiências no teatro, mas o cinema será sua grande 

paixão, muito embora tenha se destacado como pensador também. Sua produção é muito 

pequena no campo da realização cinematográfica para dimensão que seu cinema assume 

à nível internacional. Todos sabem, por exemplo, que O Encouraçado de Potemkin 

permanece sempre presente entre os dez melhores filmes de todos os tempos. A questão 

que nos alcança de imediato é saber o porquê sua produção não foi maior. A resposta não 

pode se conjugar com sua maior ou menor competência vez que essa é inquestionável e 

se impõe imediatamente a quem tiver boa vontade. Na verdade Eisenstein não pôde 

escolher as condições históricas nas quais viveu e isso para o bem e para o mal! Adorado 

por setores importantes da esquerda soviética e por intelectuais e artistas do mundo 

inteiro, o povo soviético especificamente a quem devotou seus filmes, não se reconhecia 

neles, particularmente os primeiros. De outro lado, eram muitos os cineastas e burocratas 

que lhes devotavam inveja e desprezo. Sem dúvida que, quando se é cineasta, a situação 

fica muito mais complicada. Fazer cinema é uma operação caríssima e conquistar um 

grau de independência criativa nas circunstâncias em que Eisenstein pôde criar é uma 

tarefa quase impossível. Sua vida como artista foi assim de altos e baixos! As pressões 

que sofreu ao longo de sua curta existência criativa foram enormes. Foi admirado 

justamente! Mas ele experimentou a bajulação e a execração de críticos soviéticos 

também! Foi humilhado publicamente algumas vezes vendo artistas medíocres serem 

congratulados e premiados. Foi obrigado a fazer filmes que não queria, assim como a 



 
 

 
 

realizar autocríticas públicas dizendo o oposto do que realmente acreditava. Pode-se dizer 

que Eisenstein foi uma espécie de Galileu de seu mundo. Abjurou para sobreviver à 

dominação de Stálin e de seus ajudantes. Sem dúvida que muitas vezes se vingou e de 

diversas formas, mas, sobretudo através das imagens que criou. Talvez a maior vingança 

que produziu tenha sido a representação que operou através de uma analogia inequívoca, 

pintando Stálin dominado por dúvidas corrosivas, inseguranças e mania de perseguição e 

a tortura de não confiar sequer na sua própria sombra.  

 

Stálin foi aquele que mais perseguiu Eisenstein. Este parecia ter uma predisposição 

psicológica para sofrer ainda mais - e nem sempre de modo tão consciente, do fenômeno 

de uma dominação política totalitária, e na sua trajetória transparece uma busca muitas 

vezes desesperada por consolidar sua integridade. Em  sua autobiografia Eisenstein fala 

do quanto foi atormentado pela figura paterna. Seu pai foi autoritário e Eisenstein será 

obrigado a presenciar as brigas do pai com a mãe, o que  o fez se refugiar sob a proteção 

da governanta da família. Mas existia certa fascinação dele para com o pai. Este foi 

responsável por alguns monumentos de arquitetura em Riga, por exemplo, e depois na 

capital. Ele queria que Eisenstein seguisse engenharia (pontes, torres, ferrovias e 

estações, etc.) e não será por outra coisa que encontramos muito na obra de Eisenstein 

lembrando sua formação politécnica inconclusa.  

 

Eisenstein parece ter vivido sem relacionamentos amorosos. Alguns estudiosos ariscam-

se a ver nesse fato um sintoma da influência negativa do pai. Diz-se mesmo que ele 

transferiu toda sua energia erótica para sua obra. Mas a vida é realmente contraditória e 

termina revelando o quanto é uma demonstração de fragilidade aquilo que parece ser uma 

demonstração de força. Stálin que foi incapaz de negociar com os nazistas a liberação de 

seu filho bastardo - que era aviador da Força Aérea Soviética, teve na autobiografia de 

sua própria filha um libelo anti-estalinista. Parece conhecida a grande capacidade 

perversa forjada desde a infância. O grande perverso que se tornou o “Pai dos Pobres” e 

que foi capaz de aplicar uma política que levou milhões de indivíduos aos campos de 

concentração e à morte, foi o mesmo que se comportou como um ratinho deprimido e 

covarde diante do avanço nazista quando este se achava às portas de Moscou. As imagens 



 
 

 
 

construídas quiseram que se acreditassem que foi Stalin o grande estrategista e o grande 

tático que liberou o povo soviético da dominação nazista. Poucos sabem que esta obra se 

deveu ao General Zukov um dos sobreviventes das purgas ocorridas em 1938 quando 

mais de 40 mil oficiais do Exército Vermelho são fuzilados por não concordarem com a 

assinatura de um Pacto Germano-Soviético. Pois é este homem, supostamente de ferro, 

que exerceu o poder e a fascinação, não através de nenhuma grande obra escrita ou 

mesmo de nenhuma teoria, mas porque desde cedo se tornou um mestre na arte da 

manipulação, da corrupção, da troca de favores, etc. É este homem que viverá como uma 

sombra apavorante que se concretizava em carne e osso em algumas circunstâncias, não 

apenas para Eisenstein.  

 

 

EQUÍVOCO FUNDAMENTAL SOBRE A OBRA DE EISENSTEIN 

 

O cinema de Eisenstein foi muitas vezes considerado de propaganda. Aqui nós 

procuramos introduzir uma nuança importante entre ser pedagógico e educativo e ser de 

propaganda. Nesse sentido, entre Eisenstein e Stalin existiu um abismo separado por uma 

crença em valores absolutamente distintos. Eisenstein encontrou sentido para sua vida 

através do cinema e da reflexão sobre a criação cinematográfica como construtor de 

almas, mas não como manipulador. Uma das maiores prova que encontramos na sua 

rejeição à manipulação e a transformar seu cinema em obra de propaganda voluntária se 

encontra na sua absoluta incapacidade em fazer concessões formais, em rebaixar o 

nível estético de seus filmes visando torná-lo mais accessíveis pelas “massas”.  Ele não 

considerava o conteúdo mais importante que a forma, nem o contrário simplesmente 

porque para ele a forma era expressão do conteúdo e vice-versa. É por isto que sua obra, 

embora pequena quantitativamente, tem uma transcendência estética extraordinária, 

dando à sua biografia uma importância enorme para a revelação do verdadeiro sentido de 

sua obra, vez que se confunde de modo quase absoluto com ela, com suas idiossincrasias, 

mas também com antinomias.  

A biografia do mestre do cinema soviético se choca contra o poder e contra as imagens 

ou autoimagens que esse poder queria construir – ou fazer construir, para si e para sua 



 
 

 
 

legitimação. A resistência imanente à ação do cineasta se faz sentir mesmo quando 

Eisenstein parecer ceder tudo ao poder da burocracia totalitária que queria transformá-lo 

num homem para todas as circunstâncias. O preço que Eisenstein pagou foi 

extremamente elevado para salvar sua coerência e integridade de artista e de homem, 

particularmente no final de sua vida.  

 

 

DA IDADE DE OURO DO CINEMA SOVIÉTICO À CONSOLIDAÇÃO DO 
REALISMO SOCIALISTA 

 

O cinema soviético é aquele que nasce com a Revolução de 1917. Ele é distinto do 

cinema russo, anterior à Revolução. Não fazemos esta distinção por eufemismo. Como 

também alertou Requena, a essa cinematografia  

 

não pode se chamar russa, não por questões geográficas e sim 

porque sua consciência é soviética, comprometida com a revolução 

da qual se espera que transforme todo o universo sociocultural 

tanto da Rússia, como do mundo inteiro.1  

   

Entretanto, mesmo considerando a enorme originalidade do cinema soviético, é 

preciso considerar que ele é herdeiro de mais de um elemento do cinema russo. A 

experiência anterior ao cinema soviético - das artes e da cultura russa, assim como aquela 

do cinema mundial - se fundiu com um imenso desejo de transformação que contaminou 

muitos homens e mulheres, de um só golpe, através do desejo de “mudar a vida e o 

mundo”, de superar o tempo “perdido”, de fazer face à urgência da fome e da vontade de 

comer a vida, capaz de superar todos os obstáculos materiais e de savoir faire. O 

resultado da ação do cinema nesse quadro foi desigual, mas é possível se dizer que na sua 

primeira fase, o cinema soviético produziu obras de arte de um valor muito transcendente 

à sua época.  

 

                                                           
1 REQUENA, Jesús González. S. M. Eisenstein. Madri, Cátedra, 1992, p.31 
 



 
 

 
 

 

É possível se observar desde o início da época de ouro do cinema soviético pelo menos três 

concepções que se manifestam nas artes e no cinema em particular e que eram a expressão 

de orientações e posições políticas para a estética ou de posições ético-estético, mais que 

política. Se boa parte da velha guarda dirigente bolchevique imprimia nas suas 

deliberações uma concepção que considerava o cinema uma arte educativa – tendo sido 

este o caso de Lênin, Trotsky, Kroupskaya, Lunacharsky -, Stalin, que era Comissário das 

Nacionalidades, será aquele que, desde então, verá o cinema como instrumento de 

propaganda.  Para ele o cinema era “o mais importante instrumento de propaganda de 

massa e que eles deveriam se apropriar dele.”2 Seguramente os cineastas soviéticos das 

origens não corroboram essa concepção. É preciso demarcar, pois, pelo menos, duas 

concepções distintas desde as origens do governo bolchevique e do PCUS que mostrarão 

seus conflitos ainda nos anos 20: o cinema educativo e aquele de propaganda. No seio dos 

cineastas esta clivagem se mostrará presente também. Mas existe entre eles pelo menos 

uma terceira posição que se configura principalmente naquela de Sergei Eisenstein para 

quem o cinema deveria ser engajado politicamente concentrando-se essa 

responsabilidade no seu autor, mas que pela sua própria natureza a sua dimensão 

política inevitável deveria se mostrar como o resultado de uma síntese na qual suas 

dimensões educativas e estéticas nascem juntas como elementos inseparáveis do 

mesmo fenômeno da obra engajada. É possível dizer que existia uma tendência no 

conjunto dos cineastas soviéticos da época de ouro para sobrevalorizar o aspecto educativo 

de suas atividades. Mas, em Eisenstein este aspecto se fundirá com o aspecto propriamente 

estético-formal. Para ele a relação entre conteúdo e forma só pode ser corretamente 

apreendida de um ponto de vista dialético.  

 

Mesmo reconhecendo como sendo verdade que ocorreram experiências que traduziram, 

desde então, uma concepção claramente manipulatória e propagandista no cinema, o 

fenômeno que é preciso, no entanto, se examinar bem de perto - e que pode ter se 

concentrado naquele cinema levado aos quatro cantos da URSS com função, sobretudo, de 

                                                           
2 ROBINSON, David. Panorama du cinéma mondial: des origines à 1946. Paris, Danoël/Gonthier, 1980, 
pp. 114 e 115  



 
 

 
 

informação e de educação, mas também e em muitos casos, com função claramente de 

propaganda política - é que, com todas as suas diferenças e nuanças, o cinema soviético 

dos anos de ouro se caracteriza principalmente por uma aspiração educativa e 

estética. Conquanto o seu engajamento político seja evidente, não é possível compreendê-

lo pura e simplesmente, nem necessariamente, como uma peça apenas na engrenagem 

propagandística que já se elabora desde o início dos anos 1920. A manipulação 

propagandística, particularmente a partir de 1928, no campo das artes, irá dotá-las, 

sobretudo, de uma função ideológica para consumo de massa e consolidação do estado 

burocrático. A importância do cinema assume assim, com certeza, aos olhos dos dirigentes 

bolcheviques de 1917 uma importância extraordinária, particularmente se for considerada 

a elevadíssima estatística de analfabetismo. Contudo, contrariamente a Arnold Hauser que 

sobrevaloriza a importância deste cinema em detrimento das outras manifestações 

artísticas, Victor Serge, ao se referir aos anos 20 e à literatura, diz que, de 1921 a 1928 ela 

conheceu um “florescimento magnífico” na URSS. Mas confirma a idéia de que a partir 

1928 tal exuberância desaparece tal e qual acontece também com o cinema. Max Eastman, 

por exemplo, estudioso da literatura e escritor de origem americana - que se tornou por um 

tempo amigo e tradutor de Trotsky3 – diz que escreveu para caracterizar essa decadência 

da literatura soviética, dizendo que seus literatos haviam se tornado “escritores de 

uniforme”.4 É o que ocorrerá com todos os ramos da cultura, da ciência e da arte.  

   

Nos anos 30 a busca desesperada por um mínimo de consenso faz com que Stalin e seus 

funcionários empreendam a elaboração de todas as formas de ideologias particulares que 

ajudem a cimentar as fraturas produzidas pela violência física direta e pela coerção que 

adquiri forma diversa. No campo artístico e cultural o realismo socialista será, de fato, 

uma política e uma ideologia para ser aplicada e consumida. Se a coerção e a violência 

física (a tortura) “vergarão” figuras extraordinárias da Revolução de 1917 como Bukhárin 

e Rakovsky, por exemplo, vergarão também - não pela “capitulação” convicta, mas 

talvez, pela única forma de se poder escapar, não apenas à tortura, mas ao fuzilamento 

                                                           
3 BROUÉ, P. Histoire de l’internationale communiste 1919-1943. Paris, Fayard, 1997. Pp. 579 e 992. Veja-
se também do mesmo autor, Trotsky. Paris, Fayard, 1988. Pp. 405, 417, 495, 609, 618, 817, e 1050. 
 
4SERGE, Victor. Memórias de um revolucionário. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, p.300 



 
 

 
 

que atingiu inúmeros artistas e literatos, como ocorreu com Isaac Babel e Vsevelod 

Meyerhold colaboradores diretos de Eisenstein -, através da “aceitação” das imposições 

do PCUS, do partido-estado. Somente isso pode explicar as “retratações” dos 

bolcheviques nos Processos de Moscou e atitudes como a de Eisenstein ao “saudar” ao 

“camarada Hitler” pelo rádio, na conjuntura da assinatura do Pacto Germano-Soviético. 5  

 

Antes disso, porém, de modo desigual e concomitante, mas atingindo ao conjunto de 

manifestações artísticas da URSS, o realismo socialista foi a culminação de uma 

ideologia que estava sendo fermentada desde o início dos anos 20. Em outro texto Serge 

nos fala diretamente de uma de suas leituras, uma novela russa intitulada Brigada de 

choque6 cujo herói é um chofer que vive apenas para seu carro e sua garagem. Nesse 

texto todos os personagens são motoristas, bons e ruins, e no final todos eles, inclusive os 

ruins, se tornam bons profissionais. Escrita por Tchourkine, que acredita que sua 

personagem pensa nos valores da construção do socialismo, Brigada de choque valoriza 

o amor aos carros, como às máquinas e aos instrumentos de trabalho. É o mesmo amor 

atribuído aos tratores como peça fundamental da construção do novo homem do 

socialismo da coletivização forçada e da industrialização acelerada, do “socialismo” 

de Stálin. Mas é Serge mesmo quem diz que ninguém jamais havia visto trabalhadores 

dessa natureza na URSS, mesmo nessa época.  

 

Esta será uma prática modelar aplicada a todas as manifestações artísticas que se 

produzirão a partir dos anos 1930. Ela passará a ser dominante no cinema também! Tal 

visão idílica de uma URSS onde as criancinhas eram felizes aparecendo sempre 

carregadas por seus pais aos quais lhes entregavam ramos de flores, ou onde o camponês 

vivia alegre no campo florido da primavera com o gado farto, os porcos e a colheita rica, 

ou ainda na qual os operários da construção civil se sentiam orgulhosos pela construção 

de gigantes barragens para a produção de energia elétrica, não somente falseava a 

realidade social e subjetiva dos cidadãos soviéticos pela simples e demasiada valorização 

                                                           
5NOVA, Cristiane. Revolução e contra-revolução na trajetória de Eisenstein. In: O Olho da História, 
Salvador, Oficina Cinema-História, 1995, p. 152 
 
6 SERGE, Victor. Littératur et révolution. Paris, Maspero, 1976. P. 57 



 
 

 
 

de um aspecto da ação do Estado – a coletivização forçada das terras e a industrialização 

acelerada como sinônimo de progresso social e histórico, mas tornava essa filmografia 

desagradavelmente piegas. Mas o que é mais importante: ela se torna destituídas de valor 

verdadeiramente estético. Funcionários com pincéis eram literalmente obrigados pela 

estrutura do poder e por sua vigilância, a glorificar o chefe genial, o grande condutor, os 

grandes dirigentes, mas sem o menor élan criativo e sem grandeza estética. Tudo isto fez 

com que o realismo socialista fosse também um termômetro comprovador do declínio da 

revolução socialista e não somente das artes em geral. Porém isto não quer dizer que ele 

fosse desnecessário. Ao contrário, ele era de uma necessidade da política do “socialismo 

num só país”, sendo um dos seus componentes fundamentais, alimentando e sendo 

alimentado por ele. 

 

Na verdade, essa designação de realismo socialista precisa ser lida pelo seu avesso. 

Como afirma Kenez, sob a aparência desse pseudo-realismo “é impossível se contemplar 

a condição humana e de se interrogar sobre as conseqüências sociais”.7 Inexistia nessa 

arte produzida nos anos 1930 a obliquidade da qual falava Eisenstein que se tornou 

finalmente uma prática de elaboração estética para toda sua existência, condição sine qua 

non de sua criação mesma e da sobrevivência de seu autor. Sem realismo e sem 

socialismo, a arte do realismo socialista se tornou arte prosaica, sem malícia, sem ironia, 

linear e sem experimentação formal. Mas também ela não era digna da espontaneidade da 

arte naïf dos autores “primitivos”. A partir de uma idéia utilitarista e pragmática que 

serve a uma determinada política na produção de ideologia (fenômeno analisado por 

Marx que expressa não somente a deformação da realidade, seu mascaramento, mas a 

inversão da relação de causa e efeito entre os fenômenos) que irá fazer história, vemos 

historicamente como a arte deixa de ser condicionada e passa a ser determinada aos seus 

“artistas”. Através dessa arte se pretende então “fabricar” literalmente um novo 

trabalhador produtor não de arte, mas de ideologia travestida pelas imagens que se traduz, 

na poesia, na literatura, na pintura, na escultura, etc. e em outra tantas formas de 

dominação pela imagem. Trata-se do que Serge denominará de triunfo do clichê fundado 

                                                           
7KENEZ, Peter. Le cinema soviétique sous Staline (1928-1953). In: FEIGELSON, Kristian. Caméra 
politique: cinema et stalinisme. Théorème, n.8. Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2005. p, 20.  



 
 

 
 

na idéia do produtor para a produção. O lugar comum que produz o clichê produz de 

fato, um rebaixamento no nível estético geral e troca o princípio socialista da 

produção para os produtores, pelo princípio antissocialista que socializa os produtores 

e os meios de produção, porém subordinada a produção, e ela mesma, ao Estado. Uma 

concepção como esta amputa uma enorme parte da vida do homem social (lazer, amor, 

paternidade, distração, etc.) criando um trabalhador “socialista” que não existe e de 

quem, de fato, o socialismo não tem necessidade. 

 

Será Gorky – que também foi vítima desse novo mundo da URSS e que pagará com o 

preço enorme de sua própria vida8 – que se tornará um dos cúmplices maiores dessa 

política defendendo-a no Pravda em 20 de dezembro de 1930. Dizia que a distração era 

“a mais antiga palavra de ordem dos parasitas: que outros trabalhem; distraiamo-nos!”. 

Em fins de 1931 a Gazeta Literária publica o nome dos escritores proletários da Rússia 

que assinaram a publicidade dos heróis do trabalho das “brigadas de choque”. Na maioria 

autores desconhecidos que foram deslocados para as fábricas para escreverem suas 

adulações a um operário que não existia de fato.9 Em 1932 os inúmeros círculos de 

escritores são suprimidos para dar a União dos Escritores Soviéticos a ditadura das regras 

da criação. Esta dissemina a nova política cultural - que será oficializada em 1934 no 

Congresso dos Escritores – abominando o formalismo, o construtivismo, o futurismo, o 

modernismo, a pintura abstrata, que no campo da literatura, mas não apenas, banirá os 

autores estrangeiros, mas também, e dentre outros da própria Rússia, Dostoievsky. O 

jdanovismo que elabora essa política cultural irá prognosticar aos artistas – aos quais 

denominava de “engenheiros da alma” – a tarefa de educar ao povo “armando-o 

ideologicamente”.10 À palavra educar deve-se sobrepor o seu verdadeiro conteúdo 

histórico-social que já é de fato a doutrinação ideológica e manipulatória através de todos 

os recursos de propaganda e que se distingue da verdadeira obra de arte que educa sem 

manipular e obrigar.  

                                                           
8 SERGE, Memórias, op. cit., p. 303 
 
9 SERGE, Littérature op. cit. pp, 57-58 
 
10 ABREU, Leonor. O realismo socialista: uma estética possível? In: NÓVOA, Jorge (org.) A história à 
deriva: um balanço de fim deséculo. Salvador, EDUFBA, 1993. pp.  293 a 303 



 
 

 
 

Entretanto, é curioso observar que mesmo debaixo dessas condições inóspitas a verdadeira 

arte nasce e se debate em contradições, renasce e sobrevive, apesar da dominação de todo 

esse obscurantismo. Para Eisenstein é inevitável a utilização da dupla linguagem, como na 

extraordinária ficção-paródia de A felicidade - que vem à público na URSS em 1934, 

momento em que a política da coletivização forçada das terras camponesas já dava 

demonstrações importantes da tragédia em curso promovida pelo stalinismo. Na URSS 

uma questão se coloca então com força incontornável: se o moujik, se o camponês pobre 

russo morre, quem alimentará a Rússia? Há séculos a mesma questão parecia se repetir de 

modo desesperante inclusive para as camadas dominantes e ricas. Quem pode dar de comer 

a Rússia senão o moujik que tenta sobreviver agora, desesperadamente no mundo que 

deveria integrá-lo como trabalhador? Historiadores diversos e especialmente Marc Ferro e 

Pierre Broué, já de há muito nos obrigaram a prestar atenção especial a esta questão: a 

política da coletivização forçada na URSS será uma tragédia mortífera para 20 milhões de 

camponeses. Com relação a isto também os historiadores stalinistas, produziram uma 

contradição gigantesca, vez que sempre acusaram a oposição de esquerda e a Trotsky de 

menosprezarem os camponeses.  A política de Stálin será a de promover um verdadeiro 

“genocídio” social da categoria dos camponeses sob a alegação e pretexto da necessidade 

de eliminar os koulaks, os camponeses ricos, acusados de boicotarem todos os planos de 

coletivização das terras da Rússia. Mas ao eliminar o camponês rico, os Comissários 

Bolcheviques já burocratizados  eliminaram também a quase totalidade da categoria dos 

pequenos camponeses e, sobretudo, dos camponeses pobres. Estes eram, de fato, quem 

alimentava a velha Rússia. 

 

Para tratar dessa questão esteticamente, Alexander Medvidkine, que deveria fazer a 

apologia das fazendas coletivas e do trator, retorna ao tema principal dos anos 20: o herói 

é o povo e neste filme, o camponês. Eisenstein saúda este homem plebeu que ascende ao 

mundo da arte, como um gênio11. O excelente estudo de Feigelson12 mostra aquilo que 

                                                           
11EISENSTEIN, Sergei. Extrait d‟un article écrit en 1936 et publié pour la première fois en 1968 dans 
Oeuvres Choisies (Volume V).  
 
12FEIGELSON, Kristian. Marker/ Medvedkine ou os olhares cruzados leste/oeste. A história revisitada no 
cinema. In: NÓVOA, J.FRESSATO, S. e FEIGELSON, K. Cinematógrafo. Um olhar sobre a história. 
Salvador, EDUFBA e São Paulo, ED. Da UNESP, 2009.  pp, 363 à 380.  



 
 

 
 

Ferro já sentenciava algumas décadas antes sobre aqueles anos difíceis:  

 

Portanto, mesmo nos trinta anos que se seguiram, uma parte da 

realidade exposta no cinema, escapa aos seus censores. (...). Pois 

um filme, qualquer que seja ele, é sempre submerso pelo seu 

conteúdo e, assim como ao seu censor, ele escapa igualmente 

àquele que assegura as tomadas de cena. Se isto é verdade para os 

textos escritos, é mais ainda verdadeiro para as imagens, durante 

esse meio-século no qual a instituição inteira herda da cultura 

escrita, e onde, diante da imagem, os mais doutos fazem figura de 

iletrados. Uma espécie de fronteira secreta os bloqueia, os 

paralisa13. 

 

Nesse mesmo livro, Ferro analisa um filme emblemático desses anos 30. Em 1934, foi 

feito um filme que se tornou bastante conhecido. Trata-se de Tchapaev14 (dos irmãos 

Vassiliev) que encheu os olhos dos dirigentes soviéticos, porque aparentemente mostra o 

papel dirigente infalível dos comissários do Partido (mostrando ao mesmo tempo, como a 

“disciplina” imposta de fora para dentro das massas tolhem suas iniciativas e 

espontaneidade) revela os traços profundamente tradicionalistas da ideologia stalinista. Em 

vários filmes ocorrerá isso porque o filme escapa ao controle consciente do operador, do 

cineasta que não se dão conta, necessariamente de toda a significação dos elementos da 

realidade que eles apresentam.  

 

Na década de 1930 não foram apenas os camponeses que foram ameaçados, reprimidos e 

eliminados. Sem liberdade política nem organizacional e obrigada a aplicação de uma 

política que supostamente visaria lhes emancipar - à qual se denominava “socialismo num 

só país”, o conjunto da população das diversas nacionalidades da URSS sofre as trágicas 

conseqüências. E assim, diversas categorias sociais e dentre elas os cineastas e artistas em 

                                                           
13 FERRO, Marc. Cinéma et histoire. Paris, Gallimard, 1993. pp.141 a 142 
 
14 Idem, pp. 82 a 102 
 



 
 

 
 

geral se juntavam aos intelectuais, escritores, cientistas, professores, etc., nessa tragédia. É 

uma situação que contraditoriamente irá contrastar com o início do cinema na Rússia e a 

relativa liberdade de expressão com que contaram os artistas russos e que, por isso mesmo, 

foram capazes de produzir obras e movimentos que até hoje encantam o mundo. 

 

 

EISEINSTEIN OU O DIFÍCIL EQUILÍBRIO REVOLUCIONÁRIO 

Eisenstein é seguramente um artista. Ele também é um revolucionário. Ele é, sobretudo, 

um artista revolucionário. E o é não apenas porque aderiu à Revolução de 1917 de corpo 

e alma e porque era um socialista convicto. Além disso, trata-se do mais conhecido 

cineasta da Revolução de 1917. É também o seu mais expressivo e importante realizador. 

Sua competência foi reconhecida inclusive pelos nazistas que diante de sua negativa em 

aceitar colaborar com eles, foram tentar a adesão de Fritz Lang. Por que buscar a 

colaboração de um profissional engajado com o socialismo se na Alemanha existiam 

outros grandes profissionais que simpatizavam com o nacional-socialismo? Em primeiro 

lugar a explicação não pode ser buscada na arte de Eisenstein, mas na política do 

“socialismo num só país” e em sua expressão nas “artes” através do realismo socialista. 

Na nossa hipótese essas ideologias e políticas são, na verdade, duas expressões de um 

único e mesmo processo que já se achava em curso de elaboração, ou de modo latente, 

dentro e fora do Partido Bolchevique antes da tomada do poder e da constituição do 

Estado Soviético, no interior mesmo da formação social da Rússia do início do século 

XX como expressão amalgamada de seu capitalismo atrasado e subordinado ao domínio 

do mercado mundial e do capital financeiro em fase de formação. Sem dúvida que não 

existiu como ideologia e política em processo apenas na Rússia e na URSS, mas nesses 

espaços-temporais adquiriu feição mais acabada. É verdade que ela aparece mais definida 

no processo da degeneração do Partido Comunista e da URSS em meados dos anos 20 

ainda. É por isso que podemos perceber porque justamente na fase de ouro do cinema 

soviético aparecem as contradições dos artistas e cientistas em geral, e dos cineastas em 

particular, com o Estado dito soviético ou com o partido-estado.  

 

Se Eisenstein não sabia ainda com toda clareza a qual política contrariava na URSS, 



 
 

 
 

sabia, entretanto o que deseja para seu trabalho. Por outro lado, os nazistas confundiam-

no com qualquer aderente da ideologia do “socialismo em um só país”, e com aquela do 

realismo socialista. Sem dúvida defendia o engajamento da arte à revolução e queria a 

união totalizante entre a POLÍTICA, a CIÊNCIA, e a HISTÓRIA. Dessa união surge sua 

teoria da montagem que termina tendo desdobramentos, na montagem de atração, na 

intelectual, na paralela, etc. É curioso observar de seu engajamento revolucionário que, 

mesmo nos momentos em que fez suas maiores “concessões”, jamais descuidou dos 

aspectos formais de suas obras. Nesse sentido, é possível dizer que no cinema 

Eisenstein se tornou o melhor herdeiro da arte e das teorias artísticas 

imediatamente anteriores à Revolução de 1917. Mas é preciso não esquecer que a 

enorme cultura de Eisenstein possibilitou-o fundir nas suas teorias a dialética de Hegel, as 

aquisições científicas de Marx, especialmente sua concepção da história e da revolução, 

as descobertas de Freud sobre o inconsciente e outros aspectos da psicologia humana, a 

teoria dos reflexos condicionados de Pavlov, etc. A literatura e o teatro universal também 

pesaram em suas criações. Não existia para ele arte revolucionária sem forma 

revolucionária. Ou dito de outro modo, a forma revolucionária (ou qualquer outra) de 

uma obra não era senão uma dimensão do conteúdo, revolucionário ou não. Embora não 

existisse coincidência entre forma e conteúdo, necessariamente ou mecanicamente, 

tratava-se de uma relação inevitável.  Suas películas são assim respeitadas mesmo por 

alguns de seus maiores detratores, dentro e fora da URSS. Sem dúvida suas relações com 

o PCUS e com o Estado, foram irregulares e também conflituosas e contraditórias. Mas 

se não é possível dizer que ele contestou as políticas do Estado crescentemente 

burocratizado, abertamente e sempre, é possível dizer que ele buscou desesperadamente 

uma posição de independência para sua atividade como artista, no máximo dos seus 

limites sociais e humanos.  

 

Contudo, e independentemente de toda sua originalidade, foi influenciado, primeiramente 

por Meyerhold, que foi marcado, por sua vez, pelo romantismo alemão e pretendia um 

teatro sem verbalizações, “onde fosse possível fundir as antigas tradições populares da 

pantomima e do folclore numa cena estilizada e desnaturalizada”. De Koulechov 

assimilou Eisenstein as experiências resultantes dos efeitos de montagem. Através destes 



 
 

 
 

efeitos trabalhou sempre pensando como poderia influenciar o público. Por experiência 

sabia que a significação de uma seqüência de imagem pode depender apenas da atitude 

subjetiva que o público desenvolve a partir da exibição de determinados planos. Sabia, 

portanto, que tais planos mostrados de outro modo ou separadamente não produzem o 

mesmo efeito. São eles capazes de produzir o efeito contrário, a depender da montagem 

que se estabeleça. Mas Eisenstein irá se distinguir de Poudovkyn, por exemplo, a quem 

contestava a idéia de plano-tijolo preferindo a idéia de choque dialético entre os planos 

como germinador de significações15.  A teoria da montagem de Eisenstein funde-se na 

sua elaboração aquela que denomina montagem de atrações, assim como a métrica, a 

rítmica, a tonal, a atonal, a harmônica, a intelectual e a vertical16. 

 

A Greve de 1924 deixou Eisenstein exultante, particularmente por conta da acolhida da 

imprensa. Considera “A Greve não só como uma vitória revolucionária em si, mas 

também como uma vitória ideológica no domínio da forma”. Sustenta que com A Greve, 

se tem o primeiro “exemplo de arte revolucionária, onde a forma se mostra mais 

revolucionária que o conteúdo” e “o primeiro filme proletário”. O mais importante é que 

em Eisenstein existia a consciência de o quanto que, desde então, sua obra era contrária a 

uma concepção estética dominante e de o quanto ela era contrária aos ditames das 

instituições. Para ele o atque da crítica é “particularmente significativo num momento 

como este, onde se está sempre pronto a perseguir fanaticamente todo trabalho no 

domínio da forma, acusando-o de „formalismo‟ e preferindo a este... o totalmente 

informe”. Ou seja, para Eisenstein se tratava de uma liberdade de expressão precária, de 

um Estado que mal havia sido instituído e que já dava mostra do quanto se estava 

desagregando e se desviando de um sistema humano onde a crítica, mas também a 

criação fosse livre. Não obstante, tal visão é mais intuitiva ainda, vez que ele permanece, 

ao mesmo tempo, com a ilusão de que poderá lutar para modificar essas mesmas 

condições.17  

                                                           
15 RAMOS, Jorge Leitão. Sergei Eisenstein. Lisboa, Livros Horizonte, 1981, p, 23. 
 
16 EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990. 
 
17 EISENSTEIN, Sergei M. Sobre a questão de uma aproximação materialista da forma. In: RAMOS, Jorge 
L. op. Cit., p. 63 



 
 

 
 

 

Com O encouraçado Potemkin, Eisenstein atinge os pícaros da cinematografia mundial. 

Sua primeira grande criação se torna um modelo insuperável e, de fato, ainda hoje ele é 

classificado, como entre os 10 maiores filmes de todos os tempos. Outubro já não é tão 

exemplar assim, muito embora tenha sido nele que Eisenstein aplicou à exaustão 

experimentos de suas diversas teorias de montagem, como foi o caso da montagem 

intelectual. O resultado não alcançou as alturas de O encouraçado e foi de fato desigual.  

Mas as razões são múltiplas e incluem não apenas as questões ligadas aos experimentos 

de forma, mas muitas razões exteriores ao ato da criação do artista. Na verdade essas 

interferências exteriores terminam agindo, ao mesmo tempo no conteúdo e na forma e o 

resultado desigual de forma e conteúdo na experiência de Outubro deixa claro que suas 

relações com os processos históricos em curso não são mecânicas e sim dialéticas.  

 

Após O Encouraçado, Eisenstein queria fazer um filme sobre a China. Mas suas 

pretensões foram frustradas pela demanda da realização de outro filme, com outro tema.  

A política do estado já se dirigia para o processo da coletivização no campo e Eisenstein 

é convocado a produzir um filme que se chamaria A linha geral e que começou a ser 

rodado em meados de 1926. Contudo, com a urgência de uma data que precisava ser 

comemorada, a Sovkino propõe que ele realize um filme para festejar os 10 anos da 

Revolução de Outubro. Toda a pesquisa que deve preceder a filmagem é então realizada, 

o que demora meses. Em março de 1927 o argumento foi apresentado e aprovado. 

Eisenstein passa a filmar em abril de 1927. Começam então os seus problemas com os 

aparelhos do Estado e com os burocratas da companhia de cinema soviético. Leon 

Trotsky havia sido expulso do PCUS e em 1928 o será da URSS. Mas como falar de 

outubro de 1917 sem falar de Trotsky? Stalin em pessoa foi examinar a película nos 

estúdios de montagem e 900 metros de filme foram cortados tendo vitimado, não apenas 

a Trotsky, mas a Lênin também. A justificativa para esses cortes (por exemplo, os planos 

que mostram Lênin discursando) foi, nas palavras de Stalin, que “o liberalismo de Lênin” 

não tinha mais validade na conjuntura e na etapa em que eles se encontravam.18   

 

                                                           
18 RAMOS, Jorge  Leitão. Sergei Eisenstein. Lisboa,  Horizonte, 1981. p. 37 



 
 

 
 

Eisenstein viveu esses anos com muita dificuldade. Depois de A linha geral fez uma 

espécie de fuga ao exterior. Foi o último filme mudo de Eisenstein dedicado, como não 

poderia deixar de ser, às questões que se impõe nos finais dos anos 20. A agricultura, o 

camponês soviético passa a ser uma das linhas mestras da política do Governo Soviético 

para as artes em geral, na sua sanha da coletivização forçada. Foi o filme que ele 

postergou em 1926 para poder realizar Outubro. O simples título indica uma mudança 

sugestiva. Não poderia chamar-se ele A linha geral do partido? Mas tarde seu autor 

passará a chamá-lo O velho e o novo. Eisenstein irá, em alguma medida, “assumir” o 

espírito do momento que dominou a produção artística em geral, após que seu filme tenha 

sofrido sucessivos cortes, repetições, alterações. O velho e o novo como obra 

cinematográfica não tem nenhuma textura capaz de nos capturar na sua trama. Soa um 

estranho na filmografia Eisenstein. Torna-se uma espécie de fetichização da máquina, uma 

“quase lubricidade pelas núpcias de alguns bovinos” 19. Esta quase „animalização‟ do 

camponês alimentando o sonho das cercas derrubas e a construção de imensas fazendas 

coletivas e sua transformação no homem novo, não deixa, contudo, de fazer experimentos 

formais e de linguagem.  

 

No entanto, se o filme não nos oferece grande deleite estético, trata-se de um importante 

momento de inflexão na trajetória de Eisenstein, um documento inteiro para a observação 

da arte e da sociedade soviéticas desse final dos anos 20. A partir de então ele será 

obrigado a buscar uma espécie de equilíbrio impossível entre seu desejo e suas 

possibilidades subjetivas e as condições objetivas e sociais com as quais ele se deparará. 

Não será por acaso que ele elaborará o que denominou de montagem harmônica que não 

é outra coisa senão a confluência e síntese das experiências precedentes, tendo alcançado 

um domínio muito grande nessa arte que caracterizou o cinema russo e soviético, mais que 

a qualquer outro. Não por acaso também O velho e o novo será o filme que Eisenstein, ele 

próprio, analisará. No lugar do romantismo revolucionário, Eisenstein pinta sua 

compreensão desse tempo como uma espécie de lirismo onde a força orgiástica da natureza 

substitui aquela das grandes massas do povo em ação. Não será mais a cidade da greve e 

da revolução. É o campo e sua natureza que submerge o camponês. Agora são os pequenos 

                                                           
19 RAMOS, Jorge Leitão. Sergei Eisenstein. Lisboa, Belo Horizonte, 1981. p. 39  



 
 

 
 

camponeses tomados como problema, mas passando pelo crivo de um duplo olhar e de 

uma dupla linguagem da qual Eisenstein transformará também como modo de auto-

sobrevivência física e criativa.  

 

Quando O novo e o velho aparece nas telas em 7 de outubro de 1929, Eisenstein  já não 

está mais na URSS. Sua justificativa era a necessidade de estudar o som no cinema. Mas 

do mesmo modo se sente inadaptado à sociedade capitalista ocidental. As viagens pelos 

diversos países da Europa e aos EUA, os encontros de salões onde conhece muitas 

celebridades das artes e de outros domínios, as conferências e a certa bajulação da qual é 

objeto, não lhe satisfazem. Mas a maior frustração de Eisenstein parece ter sido Que viva 

México. Ele viveu um verdadeiro calvário na tentativa de realização desse filme que 

consegue apenas parcialmente. Essa experiência é, em síntese, a demonstração a mais 

absoluta da impossibilidade desse cineasta poder se adaptar às condições de trabalho e de 

vida do capitalismo no ocidente. O seu sonho de poder ser, de algum modo, integrado às 

hollywoods se evapora. Os financiamentos de Upton Sinclair - que era um escritor 

progressista e admirador de Eisenstein, foram dominados pela lei do lucro. É claro que é 

inocente pensar que Eisenstein foi inocente neste affaire. Ele apostou grandes ambições e 

talvez mesmo, viver no ocidente. Do filme inacabado Eisenstein não conseguiu nem a 

montagem de sua visão do México onde belas imagens traduzem lirismo, exotismo, 

erotismo, touradas, cultura popular e a sagração da vida pelo culto inusitado das calaveras 

e da carnavalização dos rituais religiosos. Tudo isso em esboços de roteiros que Eisenstein 

desenvolvia na prática da filmagem, diretamente. De modo curioso Sinclair proíbe a 

filmagem da derrubada de Porfírio Dias e da Revolução Mexicana que daria vida aos 

relatos de John Reed. É sabido que Eisenstein tinha uma sexualidade reprimida e do 

mesmo modo, o quanto liberava todo seu erotismo reprimido nas suas filmagens e 

montagens20. Em Que Viva México deveria exibir uma coleção célebre de desenhos 

eróticos da própria pena de Eisenstein21. Sinclair, provavelmente se justificando e com 

medo de alguma retaliação, escreve a Stalin acusando Eisenstein de pornografia, 

devassidão agressiva, onde sexo, sangue e a imagem do sincretismo produzem uma 

                                                           
20FERNANDEZ, Dominique. Eisenstein. El hombre y su obra. Barcelona, Aymá, 1976. 
 
21RAMOS, op. cit., pp. 47 e 48 



 
 

 
 

exuberância libidinal perturbadora.  

 

Durante sua estada no exterior, Eisenstein nunca deixou de ser objeto de especulação mal-

sã dos burocratas do realismo socialista e daquele que vai ser o chefe da cinematografia 

soviética, Boris Shumyatsky. Seu retorno a URSS se fará no desconforto quase absoluto. 

Não lhe é permito fazer filmes, mas ele escreve para o teatro obras ironizando o “novo 

homem”, o “herói” e continua escrevendo sobre teoria do cinema. Perversamente, em 1935 

é chamado para presidir a Conferência dos Trabalhadores da Cinematografia, quando 

foi coberto de críticas e humilhações e mesmo colaboradores como Youtkhevitch e 

Dovjenko não economizam sarcasmos, contrariados apenas por Koulechov. Cineastas 

medíocres são condecorados em sua frente. Rejeição e reclusão são “adjetivos” tornados 

substantivos em sua existência. Em 1935 lhe é permitido filmar O prado de Bezhin história 

bem ao sabor da conjuntura, onde os delatores e os bajuladores se transformarão na 

verdadeira substância social e nos elementos fundamentais da formação do “novo 

homem”. É o momento em que a delação, mesmo entre membros de uma mesma família, 

passa a ser glorificada e transformada em valor supremo. Neste filme um pai, 

representando a reação, mata o filho, representante da nova ordem. É uma variação de um 

tema que se tornará comum e calculado: os filhos devem ser salvos, pois representam o 

futuro biológico “humano” da URSS. Uma quantidade considerável de filmes é produzida 

para disseminar o politicamente correto na juventude e através de personagens que a 

representa. A vaga de denúncias de filhos que acusam os pais de contrarrevolucionários e 

que os mandam ao fuzilamento cresceu e se tornou um fenômeno cultivado na URSS.   

 

Eisenstein parecia não querer levar adiante tal projeto. Fica doente e depois de longa 

convalescença é obrigado a adaptar seu roteiro à vontade de Shumyatsky. Em 

consequência novas filmagens são empreendidas, sendo sucedidas por novas crises de 

adoecimentos ao que se superpõe novas reformas. Em artigo no Pravda de 17 março de 

1937, se encontram as seguintes observações num artigo no qual Boris Shumyatsky 

justificou a proibição definitiva do filme:   

 

 



 
 

 
 

Não pode haver dúvidas neste fato: a realização de O Prado de 

Bezhine não interessou S. M. Eisenstein senão como pretexto para 

exercícios formalistas.  

Em lugar de criar uma obra forte, clara, transparente, Eisenstein 

destacou seu trabalho da realidade, das suas cores, do seu 

heroísmo: empobreceu conscientemente o conteúdo ideológico da 

obra.  

Com a tolerância do estúdio Masfilm o realizador tinha escondido 

os defeitos do seu trabalho. Mais do que uma vez reconheceu por 

palavras a justeza das observações que lhe eram feitas. Nunca delas 

tirou proveito para seu trabalho.22 

 

Na sua tentativa desesperada de encontrar uma saída, Sergei Eisenstein pode encontrar 

solidariedade em Isaac Babel e Meyerhold que os ajudaram. Acusados de alta traição estes 

são fuzilados. Será nesse clima de terror generalizado que Eisenstein realizará sua primeira 

grande retratação pública. Nela Eisenstein localiza em si mesmo a razões dos referidos 

erros, particularmente no enraizamento da “profunda ilusão intelectual e individualista” de 

que é possível realizar uma obra revolucionária fora do seio da coletividade, ilusão que 

“Lênin constantemente denunciou, uma ilusão que Stalin infatigavelmente chama a 

atenção” 23. A seqüência de fórmulas feitas salta aos olhos de qualquer leitor mais avisado 

e deixa de imediato a impressão de que se tratou de uma retratação “encomendada”, como 

havia se tornado uma prática na URSS stalinista. No entanto, o próprio Shumyatsky teve 

seu tempo contado. Um ano depois de haver escrito o artigo citado acima no Pravda ele 

mesmo cairá em desgraça.  

 

Eisenstein será mais uma vez requisitado para a tarefa de produzir um novo filme, desta 

vez numa conjuntura bastante especial: a assinatura do Pacto de Não-Agressão Germano-

Soviético. O realismo socialista buscou do passado, sobretudo, os grandes homens da 
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23EISENSTEIN, Sergei. Os erros do Prado Bejine. In: Da revolução à arte, da arte à revolução. Lisboa, 
Presença, s/d, p. 167 e 168 
 



 
 

 
 

história da grande pátria-mãe russa. A ênfase na história como resultado da luta de classes 

foi substituída pela história do povo conduzido pelos grandes homens. Alexandre Nevsky 

será, em muitos aspectos, uma obra de vanguarda. Eisenstein não deixará de buscar a 

elaboração formal e pela primeira vez o som será objeto de um rigor especial, através de 

efeitos onde combina suas relações com as imagens, mas também com a utilização da 

música de Prokofiev. Se nele o artista cede quanto ao conteúdo à concepção da história 

dominante na conjuntura de então e passa a fazer uma espécie de apologia do patriotismo e 

do nacionalismo como lhe exigiam seus “superiores”, do ponto de vista formal permanece 

inovando, buscando novas experiências de montagem. Ao mesmo tempo em que este filme 

é cobrado, depois de pronto só será exibido quando se consumou a invasão do URSS. Seu 

conteúdo é um libelo anti-teutônico e a assinatura do Pacto exige que seja postergado. As 

condições na qual Eisenstein foi obrigado a trabalhar dizem muito das mais que dramáticas 

condições de trabalho do artista que tenta permanecer fiel a si mesmo. Stalin indicou os 

assistentes com os quais Eisenstein deveria trabalhar: Pavlenko e Vassiliev eram cineastas 

da confiança pessoal do ditador que contavam com a ajuda de Comissários Políticos. Estes 

zelariam pelo “sucesso” da obra.  

 

Além de tudo isso e ao invés de lançarem o filme Alexandre Nevsky exigiram de Eisenstein 

que animasse um programa cultural na rádio de reconciliação entre os povos. Eisenstein já 

havia protestado vigorosamente em carta a Goebbels em outro momento, vez que este 

ministro hitlerista queria fazer de seu Pontemkin o paradigma da filmografia alemã. Stalin 

não queria o confronto, ele que havia decapitado o Exército Vermelho de mais de 40 mil 

oficiais dos primeiros escalões. Eisenstein recebe vários prêmios por Alexandre Nevsky. 

Mas ele mesmo a considerava a mais ingênua de suas obras, e a quem alguns 

consideravam o “Dostoievsky do cinema” soviético 24 

 

Muito embora com temática histórica, Alexandre Nevsky (século XIII), tanto quanto seu 

próximo grande filme, Ivan, o terrível que fala da luta do czar Ivan IV (século XVI) para a 

unificação de toda a Rússia, tratam-se de filmes que traduzem muito mais os momentos em 

que foram realizados como representações dos passados que querem reconstruir, do que 

                                                           
24 FERNANDEZ, Dominique. Eisenstein. El hombre y su obra. Op.cit., p. 179 



 
 

 
 

desses mesmos passados. O curioso paradoxo persiste quando se observa que se busca 

glorificar o passado através de heróis nacionalistas. O triunfo da contrarrevolução na 

Alemanha, ainda em meados dos anos 20 sepultou “definitivamente” o internacionalismo 

proletário. “O nosso povo, bem antes da atual guerra, tinha-se interessado por esse passado 

de que Josef Stalin nos inculca continuamente o respeito”25. Eisenstein quer comunicar um 

sentimento de majestade e para tal, trabalha mais uma vez a forma. Os atores falam com 

entoações medidas e a música persegue os diálogos com vozes fazendo coro. Tudo deveria 

infundir o sentimento de pertencer a um estado grandioso.  

 

A nova autocrítica empreendida por Eisenstein é mais que reveladora. Após a crítica 

estabelecida pela resolução do Comitê Central do Partido sobre Ivan, o terrível, Eisenstein 

“admite” que esqueceu “que o principal em arte é o conteúdo ideológico” e que o bravo 

Comitê Central estava livrando seus artistas do perigoso caminho da “arte pela arte, vazia 

de conteúdo ideológico” e da “degradação do espírito criador”. Admite na sequência 

desses acontecimentos de sua biografia que havia deturpado os fatos históricos, vez que é 

sabido que Ivan tinha um caráter forte e que ele termina representando um Ivan crivado de 

dúvidas, desconfiança e indecisões. Diz ele em sua autocrítica que havia “traído o sentido 

da verdade histórico na segunda parte do filme”, pois “detalhes privados sem importância e 

não característicos puseram na sombra o objetivo principal. O jogo de dúvidas foi 

passando lentamente ao primeiro plano”.   

 

Se observarmos bem, no fundo de sua ladainha de mea culpa, verificamos que o que ele 

diz ser seu erro, é, de fato, seu acerto. É possível constatar uma dupla linguagem sobre a 

qual teoriza Orwell quando diz que em condições como aquela que enfrentou Eisenstein, 

de censura e de tirania, o artista “tem que fazer a verdade transparecer por meio de 

imagens artísticas e de alegorias metafóricas, de recorrer a meias palavras e àquilo que os 

russos chamam de inoskazanie, (nas entrelinhas)” 26.  

 

                                                           
25 EISENSTEIN, Da arte à revolução, op.cit., p. 183 
 
26MARSHALL, Herbert. Prefácio. In: EISENSTEIN, Sergei. Memórias imorais. Uma autobiografia. São 
Paulo, Cia. das Letras, 1987. p.20 



 
 

 
 

A segunda parte de Ivan, o terrível só foi exibido na URSS em 1958, 5 anos após a morte 

de Stalin. Nele as formas ganham novamente relevo e a carga psicológica da ferocidade de 

Ivan se alterna ao seu misticismo satânico, o que lhe dá a fisionomia de um desvairado27. É 

natural que grande parte dos estudiosos desse período e desse autor se pergunte sobre as 

intenções do cineasta. Alguns admitem uma semelhança inequívoca com Stalin. Seja qual 

tenha sido o segredo dessa composição, o culto a personalidade do grande herói foi obtida, 

muito embora o Ivan da segunda parte se pareça mais com um herói shakespeariano, 

atormentado, inseguro, falando “eternamente” consigo mesmo e afundado na sua mais 

absoluta solidão. Mas não seria esta a imagem que o próprio Stalin inspirou em vários 

momentos desde as vésperas da Segunda Grande Guerra? 

 

Stalin queria que Eisenstein após finalizar Ivan, o terrível fizesse um filme sobre sua vida. 

O cineasta adoece e priva seu “pai tirânico” dessa “homenagem”. O Ivan da segunda parte 

pode ser o Stalin, prisioneiro das malhas do poder, redes estas que ele mesmo havia 

construído não para si, mas para o povo russo e para seus colaboradores. 

 

Na verdade, a proibição da segunda parte de Ivan, o terrível, encerra a saga do mais 

importante cineasta soviético e deste mesmo cinema que sobreviveu, apesar de tudo, 

graças às contorções desse revolucionário da arte sob o domínio do realismo socialista e da 

tirania que constituiu o “socialismo num só país” sob Stalin e todos os seus agentes e 

funcionários. Sobre a vítima e sobre seu algoz é possível se tecer inúmeros comentários, 

artigos e livros sobre a importância relativa de cada um deles no processo histórico sobre o 

qual intervieram. Contudo, à posteriori, não obstante as tentativas de algumas operações 

historiográficas suspeitas procurarem criar uma imagem menos terrificante de Stálin, do 

estalinismo e do realismo socialista, é possível dizer que a “modesta” e “frágil” trajetória 

biográfica de Eisenstein não somente transcendeu àqueles tempos terríveis, como triunfou, 

em muitos aspectos, dos poderosos do regime estalinista e do seu principal protagonista. 

Uma das principais vitórias que ele conseguiu foi a de provar pela elaboração de suas 

obras que não existe possibilidade de dissociação entre a forma e o conteúdo, entre a 

estética e a ética, distinção na qual se erigiu a antiestética do realismo socialista, como 
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expressão particular da ideologia do “socialismo num só país”. A imagem que sobrevive 

de Eisenstein é bela, com todas as suas antinomias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Professor do Departamento de Sociologia e da Pós-graduação em Ciências Sociais da 
UFBA, Coordenador da Oficina Cinema-História, Editor da Revista O Olho da História, 
www.oolhodahistoria.ufba.br, autor e organizador de Cinematógrafo. Um olhar sobre a 
história. Salvador: EDUFBA, São Paulo: EDUNESP, 2009. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


