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RESUMO

O presente estudo, tem como objetivo analisar o cinema soviético como veículo transmissor da ideologia comunista
presente nas películas que circularam nas primeiras décadas no século XX, na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas – URSS, por meio das teorias de Marc Ferro e as produções cinematográficas soviéticas, com enfoque nas
produções do diretor Sergei Eisenstein e suas inovações no campo do cinema. A metodologia aqui utilizada É de
natureza básica, onde se busca gerar novos conhecimentos, focada em um estudo bibliográfico das obras “Cinema e
História”, do de Marc Ferro, e “O Sentido do Filme”, de Sergei Eisenstein.

Palavras chaves: Cinema; História; Imagem.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the Soviet cinema as a transmitter of the communist ideology present in the films
that circulated in the first decades of the twentieth century in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) through
the theories of Marc Ferro and Soviet film productions , Focusing on the productions of director Sergei Eisenstein and
his innovations in the field of cinema. The methodology used here is of a basic nature, which seeks to generate new
knowledge, focused on a bibliographic study of the works "Cinema and History", the Marc Ferro, and "The Direction of
the Movie" by Sergei Eisenstein.

Keywords: Cinema; History; Image.

1. Introdução
O cinema, desde a sua criação, foi utilizado das mais diversas formas, para ´várias finalidades e concretização dos
objetivos do homem; porém, a ideia de cinema nos primórdios de sua utilização, nem sempre objetivou apenas a
diversão, a distração, o entretenimento ou de fazer presenciar mesmo que de forma ficcional o plano imaginário
transposto pela tela a todos que o assiste. Ao longo da sua história, o cinema, teve suas ideias transformadas e
modificadas pelo homem para atender aos seus objetivos e expandir suas ideologias de forma clara em um campo
territorial de larga escala.

Várias foram às ideologias de grandes líderes – militar e politicamente falando – transformadas em películas por
diretores e produtores especializados, que tinham o intuito de transmitir as formas de comportamento, o modelo
político a ser seguido, inclusive de como se devia viver em determinadas sociedades. Podemos utilizar como
exemplos grandes líderes como Leon Trotsky, Vladimir Lenin, URSS, e Adolf Hitler, Alemanha, influentes e fluentes
utilizadores do cinema como instrumento social e domínio ideológico adaptados conforme aos seus interesses.
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O cinema sempre possuiu grande importância para a sociedade, contando suas histórias e disseminando suas
mensagens, fez e faz parte do cotidiano das pessoas, mesmo que no seu processo inicial. Grandes líderes o
utilizaram para disseminação das suas ideologias governamentais, enquanto o filme divertia o seu público ao projetar
a imagem em movimento. Segundo Lipovetsky (2009), todo filme busca contar uma história e todos que vão assisti-lo
esperam que essa história seja contada, inclusive cause algum tipo de comoção ao ver as encenações projetadas.

Portanto, objetiva-se neste artigo, dialogar entre as teorias de Marc Ferro, pioneiro na pesquisa da relação cinema e
história, dando enfoque ao cinema das primeiras décadas do século XX, principalmente na União Soviética (URSS) e
as inovações cinematográficas e praticas do diretor soviético Sergei Eisenstein também pioneiro em suas práticas de
pesquisas, porém, voltadas na construção e montagem das películas no cinema do século XX na URSS como veiculo
transmissor da ideologia comunista anti-czarista.

Apresentar o palco de discussão entre um prático, cineasta, na linha da produção, e um teórico, expert, em cinema, na
linha da recepção. Nesse sentido um confronto de ideias

1. Cinema como recurso ideológico: paradigmas entre teoria e prática
A invenção do cinema e a sua construção, enquanto dispositivo de propagando, influenciou a sua utilização, por
governos, para a disseminação de imagens e discursos defendidos por grandes líderes. A necessidade de se
comunicar com a grande massa influenciou o domínio dos meios de comunicação, que pudessem transmitir a um
maior número de pessoas, considerando que esses indivíduos, em grande parte, eram iletrados. Portanto, a
importância da imagem no trabalho de disseminação das mensagens, fez com que o cinema ganhasse grande
notoriedade entre os meios de comunicação de massa, conforme Ferro, ao comentar Trotsky (apud FERRO, 1992, p.
13):

Assim escrevia Leon Trotski em 1923: “O fato de até agora não termos ainda dominado o
cinema prova o quanto somos desastrados e incultos, para não dizer idiota. O cinema é um
instrumento que se impõe por si mesmo, é o melhor instrumento de propaganda”.
“Apoderar-se do cinema”, “controla-lo”, “domina-lo”, essas são expressões encontradas
constantemente em Trotski, Lenin, Lunatcharski. Elas são reveladoras das relações que
esses dirigentes buscavam estabelecer com o cinema, prática recente, então, cujo estatuto
não estava ainda bem definido.

Entendemos como comunicação, o conceito trabalhado por Thompson (2009), onde se compreende como um tipo de
atividade social que se divide em: 1. Produção: os meios técnicos para realização da mensagem; 2. Transmissão: os
meios de divulgação através das mídias mais influentes como rádio, tv, cinema e etc.; 3. Recepção: preocupação com
as formas de recebimento dessa mensagem nas diferentes camadas da sociedade.

A partir do conceito acima, a imagem projetada pelo cinema assume sua importância enquanto meio de comunicação,
na difusão dos modelos pregados pelo sistema, possuidores dos meios de produção, onde os filmes possuem em si,
um crédito criado pela fascinação do sujeito, assimilando com certa facilidade as mensagens transmitidas através dos
movimentos das imagens.

O cinema surge no fim do século XIX como uma inovação comunicativa jamais vista ou utilizada pelo homem,
totalmente diferente da imprensa, dos livros e de outras mídias de comunicação que já circulavam naquele século
citado. O cinema veio com uma proposta mais atrativa de interação e rápida transmissão ao público desejado pelo
diretor do filme, em razão do encanto diferencial das imagens em movimento, algo nunca antes presenciado, ao
menos com tamanho realismo, desde a sua primeira projeção.

É interessante pensar como seria a relação das pessoas que recebem a película pronta, cujo trabalho seria apenas
sentar e vislumbrar o que já está filmado, receber a mensagem de forma espontânea e fácil de ser compreendida.
Mas, qual a função real de um aglomerado de imagens, ou melhor, “vinte e quatro fotogramas por segundo que
passam diante de nossos olhos”, conforme Bulhões (2009), que transmitem a sensação de que estão em movimento
contínuo

Ao pensar o cinema como comunicação por meio de um aglomerado de imagens em movimento, pode-se então
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compará-lo ao modelo imagético dos templos católicos da Idade Média, também aglomeradas e sequenciadas.
Modelo este que persiste até os dias atuais do século XXI. Naquelas igrejas, a comunicação se dirigia para os
iletrados que não conseguiam compreender outros meios de informação, como livros e folhetos, que não fossem
imagético-visuais e, assim como era a principal tarefa propagandista dos filmes, no início da difusão do cinema.

Em uma igreja que adota aquele modelo direcionado para comunicar-se com o iletrado, nota-se duas semelhanças
com o cinema, a saber: a primeira são as gigantescas estruturas, das igrejas e das telas de cinema montadas para
exibição de filmes. Tais proporções fazem com que o indivíduo sinta uma grande estase de estar ali, provocando uma
sensação de pequenez, mas ao mesmo tempo de admiração e conforto. Talvez por isso aceite quase todo tipo de
mensagem que for transmitida, seja pelo cinema, seja pelas igrejas, compreendendo-as ou não.

Porém, para que ele possa compreender ao menos parte do processo ali transmitido, tanto a igreja como o cinema
trabalham com imagens incorporadas em seu projeto. Segundo Burke (2001), em algumas igrejas, em todo o seu
entorno, são apresentadas várias imagens, telas, quadros, pinturas que retratam passagens bíblicas agora acessíveis
ao indivíduo, através da imagem, construindo um categórico ideal de poder através do que quer ser projetado. O
mesmo ocorre com o cinema, de forma mais clara e eficaz, contudo, não pela força da igreja e sim pela força da
imagem.

Em um filme, estas imagens trabalhadas, estão em real movimento a todo instante, transmitindo ao seu telespectador
a sensação de estar presenciando o fato narrado pela película, fato este que o indivíduo iletrado não necessita das
habilidades gramaticais do que está posto em tela, bastando apenas o reconhecimento das imagens trabalhadas na
película, facilitando o processo de capitação e decodificação de quaisquer mensagens, tanto visuais quanto sonoras,
que ali estejam sendo transmitidas.

No entanto, esse veículo de comunicação obteve outros olhares, outros objetivos e, mais que um dispositivo de
transmissão de informações para iletrados, o cinema ultrapassou todas as barreiras de comunicação presentes no
século XX. A disparidade presente entre o cinema e os outros meios de comunicação inicia-se no momento passa a
ser utilizado por grandes líderes como instrumento de expansão de suas ideologias em todo o campo populacional.

Pensar no homem do século XX através do cinema, nos possibilita perceber as formas de construção do cotidiano em
diferentes sociedades e as relações criadas pelos sujeitos através dos filmes. Duarte (2009, p. 17) assim atesta: “O
homem do século XX jamais seria o que é se não tivesse entrado em contato com a imagem em movimento,
independentemente da avaliação estética, política ou ideológica que se faça do que isso significa.” Isto soma-se ao
que temos dito, como o cinema modifica o dia a dia e os próprios sujeitos que faziam parte da construção do cinema,
e demonstra a forte influência que o cinema sempre possuiu nas grandes massas.

1. O Cinema Soviético
A URSS foi uma das pioneiras na utilização do cinema com proposito da propagação ideológica. Diretores soviéticos
como Eisenstein, Pudovkin, Kulechov, Vertov, entre outros, tinha em seus projetos, seus próprios ideais impregnados
que, de forma indireta, atendiam também aos ideais dos líderes soviéticos, que lutavam contra o regime czarista e que
tentavam consolidar o comunismo em toda a União Soviética.

O cinema tornou-se o principal meio de transmissão desses ideais para a população, fosse ela iletrada ou não. O
objetivo do cinema nessa perspectiva era justamente, expandir de forma indireta o conceito ideológico comunista.
Analisando as películas produzidas por estes diretores, até mesmo livros e roteiros produzidos pelos mesmos, não se
nota tão explicitamente o sentimento comunista em seus discursos, porém, como as películas não podiam adentrar
em assuntos ou padrões do regime anterior, Czarista, as produções cinematográficas acabavam se adequando ao
sistema comunista, condicionando justamente a sociedade a seguir o regime vigente naquela nação.

Não que o cinema tenha em suas raízes o intuito de dominar a todos que o assistam, no entanto, em regimes
sócio-politico-econômicos mais fechados como o comunismo, que tinha como rival grandes nações armadas como
Estados Unidos e Inglaterra, o cinema funciona como uma forma de assegurar que a mensagem comunista chegasse
a todos de forma unânime e, ao mesmo tempo, não tivesse a sua estrutura questionada.

O diretor e produtor soviético Sergei Eisenstein possuiu importante participação neste processo de expansão
ideológica na URSS. Eisenstein é considerado um dos cineastas mais importantes da história do cinema, enquanto
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produtor de uma das obras mais importantes e inovadoras da história do cinema, O Encouraçado Potekin, obra
considerada mais importante que “O Cidadão Keane”.

Eisenstein em suas produções inovou o modo de montagem e produção de película no século XX. Acreditava que o
cinema para ser verídico deveria possuir duas característica, “imagem e montagem”, caracterizando a montagem
como o principal objeto da película, o que acrescentaria nas produções a imagem do diretor de forma subliminar.

No entanto, para Eisenstein montar uma película não se resumia apenas em juntas todas as filmagens em uma só e
transmitir ao público, significava algo maior, algo mais emocionante, que causasse impacto, estase, admiração no
público alvo. A montagem não se resumia em filmar o cenário em seu todo, em apenas uma imagem, mais sim, em
expor o todo do cenário em pequenas partes, atentando para os seus mínimos detalhes, parte por parte, quadro a
quadro, induzindo o público a sentir vários tipos de emoções, em apenas uma cena montada a partir de várias
imagens, conforme descreve Eiseinstein (2002, p. 23):

Ele nos obrigou a experimentar a sensação da meia-noite, fazendo com que as doze horas
batessem em vários lugares e em vários relógios. Combinados em nossa percepção, estes
grupos individuais de doze badaladas se transformam numa sensação geral da meia noite.
As representações separadas se transformam em uma imagem.

A teoria do Eisenstein se baseava na ideia de transmitir emoção ao público no momento em que o filme estivesse
sendo assistindo. O cinema, por mais fascinante que seja, ele será interpretado de várias e várias formas, cada uma
diferente da outra, como um sonho tido em uma noite, como um conto repetido por vários narradores, como imagem
que é, enquanto ponto de vista, por isso, os seus produtores utilizavam das mais diversas inovações para
transparecer o máximo a mensagem que desejava transmitir.

Representação do passado no presente para uma ideologia futura; como então utilizar histórias de povos passados
para dominar o povo presente através do cinema Antes de qualquer coisa, é preciso que se aceite o cinema como
uma invenção contemporânea e que o mesmo consiga aproximar-se do passado apenas por meio de construções
narrativas e imagético-visuais, ainda que não ilustre o passado da forma que era.

Dessa forma, a montagem proposta por Eisenstein se torna a inovação mais utilizada pelos diretores na URSS.
Utilizar do momento da Rússia czarista para transpor ao momento da ascensão do comunismo, cometendo
anacronismos quase que impercebíveis, jogando com o passado, presente e futuro para impregnar na sociedade o
sentimento comunista soviético, como um sistema concreto e eficaz. Apenas o cinema daquele momento tinha
substâncias suficientes para solidificar tal feito e com tamanha expansão em toda comunidade russa.

Para aprofundar essa discussão e exemplificar o que dissemos, vale a narração de Ferro (1992, p. 118-119), ainda
que longa, a seguir:

Em uma das maiores fábricas da Rússia czarista, tudo está calmo, exteriormente; os
trabalhadores labutam, a burguesia aproveita a vida. Mas o subchefe da fábrica observa
uma emoção oculta entre os operários. Comunica o fato a direção, que por sua vez o
comunica à policia. Os espiões penetram por todas as brechas da fábrica e da cidade
operária. Entretanto, o comitê do partido social democrata operário russo convoca para a
luta. O suicídio de um operário acusado injustamente provoca a greve. Os operários
deixam a fábrica. As máquinas param. Um encontro nos bosques é organizado. A policia
tenta em vão dispersar os trabalhadores. Tomando conhecimento da resusa dos patrões
em dar satisfações às exigências dos operários, o comitê decide continuar a greve. A
polícia provoca um incêndio no depósito de vinho, certa de que os trabalhadores pilhariam
o depósito e provocariam repressões. Mas o projeto fracassa. Sob as ordens do comissário
da policia, os bombeiros jogam água nos operários para dispersá-los. Os responsáveis são
presos. Mas a greve não termina. Os operários vão mais uma vez para as ruas. E então
começa um massacre sangrento. Dezenas de operários são massacrados, da mesma
forma que tombaram milhares de trabalhadores das minhas de Lenski, operários de
Iaroslav e de outras cidades industriais da Rússia.
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O trecho citado acima é uma das cenas presentes no filme A Greve (1925) dirigido e produzido pelo Sergei Eisenstein,
quando tinha apenas vinte e sete anos. Nota-se neste trecho como a relação passado e presente se encaixam
perfeitamente na linha de montagem de imagens criada pelo diretor. O sistema czarista, o sentimento comunista, a
forma que a população deve se comportar diante das situações que os operários passaram na fábrica que
trabalhavam, todos esses momentos da cena tem um objetivo claro assim como todo o filme possui.

Todo filme, seja de ficção ou de origem documentaria, precisa de uma história para ser construído. A história está
presente nele, mesmo não sendo de cunho diretamente histórico. Em toda película há uma história que quer ser
ouvida, assistida, a de ser contada para seus espectadores.

Assim, o cinema soviético se consolidou por quase duas décadas seguidas, transmitindo o real, o imaginário, as
emoções e principalmente a ideologia presente no sistema comunista, que obteve sucesso durante aqueles quase
vinte anos. Eisenstein, Pudovkin, Kulechov, Vertov conseguiram alcançar o seu objetivo e o objetivo dos líderes
comunistas na URSS. Graças ao cinema, cada soviético recebeu, ainda que em parte, a mensagem que o cinema
queria lhe passar, influenciou seus modos de produção e seus comportamentos rotineiros e cotidianos, atingindo o
principal intuito do cinema soviético naquela época.

1. Conclusão
O cinema sempre esteva à disposição de todos, pra qualquer que fosse o objetivo a ser alcançado. Como se pode ver
no presente texto, o cinema ganhou força na expansão da ideologia comunista na população soviética.

O dialogo presente neste artigo, as teorias e as práticas cinematográficas, entre receptores e produtores do cinema,
tiveram a intensão de provocar no leitor, inquietações, ao entrelaçar tudo que é dito e o que é feito, produzido pelos
cineastas ao longo da história do cinema, no caso, soviético.

O cinema, com o intuito de divertir e entreter o público, atingiu mais do que os seus objetivos iniciais, desde a sua
criação e, ao passar do tempo, acabou dominado pelo homem, para atender a todas as necessidades de
comunicação, divulgação e dominação de vastos territórios que os líderes dos homens ansiavam há muito chegar.

A proposta deste estudo é justamente a de confrontar essas práticas, teorias e ideologias presentes no cinema
soviético. Trouxemos à tona uma visão de cinema que para muitos olhares passa despercebido ou simplesmente não
possui o olhar crítico da história, talvez por se tratar de películas antigas, talvez pela disseminação mais comercial das
produções hollywoodianas, talvez porque o antagonismo comunismo versus capitalismo ou a guerra fria E.U.A. versus
URSS, continuem também nos filmes de cinema.
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