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Tríptico na morte de Sergei Mikhailovitch Eisenstein 
Rio de Janeiro, 1957 
Vinicius de Moraes 
 
I 
Camarada Eisenstein, muito obrigado 
Pelos dilemas, e pela montagem 
De Canal de Ferghama, irrealizado 
E outras afirmações. Tu foste a imagem 
 
Em movimento. Agora, unificado 
À tua própria imagem, muito mais 
De ti, sobre o futuro projetado 
Nos hás de restituir. Boa viagem 
 
Camarada, através dos grandes gelos 
Imensuráveis. Nunca vi mais belos 
Céus que esses sob que caminhas, só 
 
E infatigável, a despertar o assombro 
Dos horizontes com tua câmara ao ombro... 
Spasibo, tovarishch. Khorosho. 
 
II 
Pelas auroras imobilizadas 
No instante anterior; pelos gerais 
Milagres da matéria; pela paz 
Da matéria; pelas transfiguradas 
 
Faces da História; pelo conteúdo 
Da História e em nome de seus grandes idos 
Pela correspondência dos sentidos 
Pela vida a pulsar dentro de tudo 
 
Pelas nuvens errantes; pelos montes 
Pelos inatingíveis horizontes 
Pelos sons; pelas cores; pela voz 
 
Humana; pelo Velho e pelo Novo 
Pelo misterioso amor do povo 
Spasibo, tovarishch, Khorosho. 
 
III 
O cinema é infinito — não se mede. 
Não tem passado nem futuro. Cada 
Imagem só existe interligada 
À que a antecedeu e à que a sucede. 
 
O cinema é a presciente antevisão 
Na sucessão de imagens. O cinema 
É o que não se vê, é o que não é 
Mas resulta: a indizível dimensão. 
 
Cinema é Odessa, imóvel na manhã 
À espera do massacre; é Nevski; é Ivan 
O Terrível; és tu, mestre! Maior 
 
Entre os maiores, grande destinado...  
Muito bem, Eisenstein. Muito obrigado. 
Spasibo, tovarishch. Khorosho. 
 
Los Angeles, 12/2/1948 
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RESUMO 

 

Por que ver, ler e falar de Serguei M. Eisenstein hoje? Qual a importância deste 

cineasta para o público brasileiro? Esta não é uma tese sobre vida e obra do 

grande cineasta russo-soviético, a pesquisa que aqui se apresenta parte de 

alguns questionamentos, os quais fazem refletir sobre a relação que a teoria e 

os filmes de Eisenstein tiveram com alguns acontecimentos histórico-culturais no 

Brasil, ou mais especificamente, com a atuação de determinados intelectuais e 

instituições que foram apoiadores, divulgadores e defensores da linguagem 

cinematográfica como expressão artística. 

Eisenstein no Brasil divide-se em três partes fundamentais, as quais se 

configuram a partir de um diagrama de conjuntos a ser seguido como guia de 

leitura.  

A Parte I investiga a crítica cinematográfica brasileira. Nela, estão inseridos os 

capítulos nos quais se enfatiza a postura dos críticos frente à cinematografia de 

Eisenstein, em sua grande parte publicada em jornais e periódicos. Associados a 

estas críticas, alguns casos da produção artística e cinematográfica brasileira 

são citados, nos quais  filmes e teorias de Eisenstein são estudados e abordados. 

A Parte II dedica-se à relação próxima que há entre o movimento cineclubista e 

a criação das cinematecas no Brasil. O interessante desta parte é a conexão 

entre as exibições dos filmes de Eisenstein com outras linguagens artísticas e 

ainda a associação feita entre estas exibições e os espaços culturais em algumas 

cidades brasileiras. Nela, o entendimento do contexto social, político e 

ideológico ajudaram a entender o fluxo dos movimentos sociopolíticos que se 

apropriavam das produções cinematográficas, principalmente as russo-

soviéticas ou as de temática soviética, para discutir e se posicionar a favor ou 

contra o regime político de sua época – Era Vargas, Ditadura Militar e República 

Nova. 

A Parte III desta tese é composta pelas relações construídas entre o estudo das 

teorias de cinema, as traduções de livros e de artigos sobre linguagem 

cinematográfica de Serguei M. Eisenstein e a criação dos cursos superiores de 

cinema no Brasil, tendo em vista pontos de contato com o cineasta russo-

soviético e sua produção teórica e fílmica. 



Esta parte é constituída, em sua maior parte, por depoimentos orais recolhidos 

de maneira informal, nos quais o narrador sente-se à vontade para contar suas 

histórias com o intuito de contribuir com o objeto de estudo dessa tese, 

respondendo à pergunta inicial: “Qual é a relação de Serguei M. Eisenstein com 

sua vida?” 

Nas considerações finais, aponta-se para possíveis continuidades da pesquisa, 

pois na tentativa de percorrer e reconhecer o maior número de pontos de 

contato entre a produção artística, cinematográfica, acadêmica, intelectual e 

crítica brasileira, constatou-se que estudar Eisenstein hoje é estudar o que há de 

mais atual tanto em forma quanto em conteúdo, porque tanto sua linguagem 

quanto sua teoria são sempre acessadas, logo, renovadas. 

 

Palavras-chave: Serguei M. Eisenstein. Crítica e interpretação. História. Linguagem 

cinematográfica. Recepção crítica. 
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ABSTRACT 

 

Why see, read, and speak of Sergei M. Eisenstein today? How important is this 

filmmaker to the Brazilian public? This is not a thesis about the life and work of 

the great Russian-Soviet filmmaker, the research starts from some questions, 

which reflect on the influence that Eisenstein's theory and films had on some 

historical-cultural events in Brazil, or more specifically, on the performance of 

certain intellectuals and institutions that support, disseminate and defend the 

language of cinema as an artistic expression. 

Eisenstein no Brasil is divided in three fundamental parts, which are configured 

from the diagram of sets to be followed as guide of reading. 

Part I investigates the Brazilian cinematographic criticism, inserted in it, are the 

chapters in which the attitude of the critics is emphasized in front of the 

cinematography of Eisenstein, for its great part published in newspapers and 

periodicals, associated to these critics some cases of the artistic and 

cinematographic production are cited, in which Eisenstein's films and theories are 

studied and approached. 

Part II is dedicated to the close relationship between the film movement and the 

creation of film libraries in Brazil. What is interesting about this part is the 

connection between the exhibitions of Eisenstein's films with other artistic 

languages, or the association made between these exhibitions and the cultural 

spaces in some Brazilian cities. In it the understanding of the social, political and 

ideological context helped to understand the flow of the socio-political 

movements that appropriated the cinematographic productions, mainly Russo-

Soviet or of Soviet thematic, to discuss and to position for or against the political 

regime of his time - Era Vargas, Ditadura Militar and República Nova. 

Part III of this thesis is composed of the relations constructed between the study of 

cinema theories, the translations of books and articles on cinematographic 

language of Sergei M. Eisenstein and the creation of the superior courses of 

cinema in Brazil, in view of points of contact with the Russian-Soviet filmmaker 

and his theoretical and film production.  

This part consists, for the most part, of informally collected oral statements, in 

which the narrator feels free to tell his stories in order to contribute to the object 



of study of this thesis, answering the initial question: What is the influence of 

Sergei M. Eisenstein in your life?" 

The final considerations points to possible continuities of the research, since in 

the attempt to explore and recognize the greatest number of points of contact 

between artistic, cinematographic, academic, intellectual and Brazilian criticism, 

it was found that studying Eisenstein today is to study what is most current both in 

form and in content, since both its language and its theory are always accessed, 

then renewed. 

 

Keywords: Serguei M. Eisenstein. Criticism and interpretation. History. Cinematographic 

language. Critical reception. 
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Apresentação 

Raras são as pesquisas cujos projetos iniciais não sofram transformações, 

uma vez que a própria dinâmica do seu desenvolvimento apresenta fatos e/ou 

situações que não poderiam deixar de ser inseridos ou de assumir posições que 

lhes são inerentes. Assim, nesta tese, percebe-se que, no tema proposto, 

Eisenstein no Brasil, não seria possível dissociar do antigo e do atual cenário 

brasileiro a relação política, social, ideológica e cultural associada à vida e à 

obra deste grande cineasta, teórico, professor e artista que foi Serguei 

Mikháilovitch Eisenstein. 

Contudo, esta não é uma tese sobre a vida e a obra do grande cineasta 

russo-soviético. A pesquisa que aqui se apresenta parte de alguns 

questionamentos, os quais permitem uma reflexão sobre a relação que a teoria 

e a filmografia de Eisenstein tiveram com acontecimentos histórico-culturais no 

Brasil ou, mais especificamente, com a atuação de determinados intelectuais e 

de certas instituições que apoiaram, divulgaram e defenderam a linguagem 

cinematográfica como expressão artística. 

Durante as pesquisas teóricas e de campo, configurou-se um cenário 

abrangente, no qual Eisenstein constituía o ponto de contato. Nessa rede de 

conexões, decidiu-se esboçar um diagrama de conjuntos sobre alguns universos 

tangenciados pela produção artístico-teórica de Eisenstein – seus escritos e 

filmes.  

Neste diagrama, que traça uma estrutura conceitual e gráfica da tese, 

observa-se o desenvolvimento da crítica cinematográfica, a produção do cinema 

nacional brasileiro, a criação e expansão do movimento cineclubista associada 

à difusão das cinematecas, à sistematização e ao estudo da teoria do cinema, 

às traduções de livros e artigos sobre cinema, à criação de cursos superiores de 

cinema, aos movimentos sociopolíticos relacionados à valorização da cultura e à 

ideologia soviética, e, no movimento contrário, à censura. 

Certas ideias são concretizadas em momentos pouco adequados. Apesar 

disso, substituem e superam as contradições da própria realidade e de si 
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mesmas, na dinâmica de um constante e afirmativo vir a ser, cada vez mais 

aprimorado. Tais situações associadas a Eisenstein, ora políticas ora artísticas, 

pelas dificuldades enfrentadas e pela grandeza de suas experiências, justificam 

por si só o mister da elaboração desta tese. 

A admiração que Eisenstein despertou no público brasileiro em diversas 

épocas, infelizmente, não foi registrada com tanto cuidado quanto as 

manifestações de exaltação e de crítica de teóricos da linguagem 

cinematográfica e cineastas, entre eles, Paulo Emílio Sales Gomes, um de seus 

maiores entusiastas e difusores, e Glauber Rocha, que nunca escondeu seu 

fascínio pelo cineasta russo-soviético. 

Esta tese aproxima e sistematiza os mais diversos materiais pesquisados – 

livros, teses, jornais, revistas, entrevistas e artigos – a partir de um recorte, até 

então o mais completo, da influência eisensteiniana em território nacional. 

Eisenstein no Brasil divide-se em três partes fundamentais, as quais se 

configuram a partir do diagrama de conjuntos a ser seguido como guia de 

leitura. É importante indicar o modus operandi da tese, o qual possibilita uma 

experiência teórico-visual que se inicia na formatação do texto no espaço da 

página que segue em paralelo ao desenvolvimento dos argumentos. A proposta 

é uma leitura contemporânea de Eisenstein que parta de componentes da 

montagem cinematográfica proposta por ele com a finalidade de analisar um 

passado histórico e cultural, reunido por meio de pesquisa teórica e de campo, 

o qual reverbera até os dias atuais. 

Subitamente percebe-se que não se trata apenas de citações, mas de uma 

antologia de excertos, a qual apresenta, simultaneamente, ao texto da pesquisa, 

informações complementares. E mais uma vez constata-se que os materiais 

pesquisados estão estreitamente relacionados. Dessa maneira, o leitor da tese 

pode seguir o fluxo de pensamento na construção do texto. Em outras palavras, 

em paralelo ao desenvolvimento da tese, é possível acompanhar os excertos que 

dialogam com o conteúdo apresentado. Esses “complementos” correm nas 

laterais do texto, enquanto a tese permanece centralizada na formatação da 
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página. Enfatiza-se, com este material, o fluxo de notícias publicadas em jornais 

de grande circulação, por conta disso escolheu-se colocar na citação o nome do 

veículo de difusão e não o seu autor, por mais que muitas vezes seu autor seja 

conhecido e importante influenciador de ideias de seu tempo. 

O entrelaçamento de ideias, as pesquisas permeadas pelo estudo dos 

diálogos com Eisenstein no Brasil, as trocas culturais ocorridas em espaços e 

tempos diversos formaram esta montagem cinematográfica repleta de palavras 

e imagens as quais constroem esta tese. Trata-se de uma tese sobre a influência 

de Eisenstein no Brasil, elaborada em um departamento de literatura e cultura 

russa, escrita por uma artista. O resultado não poderia ser diferente. Toma-se a 

liberdade de apresentar assim este trabalho, iniciado há bastante tempo, mas 

cuja pesquisa foi realizada nos últimos quatro anos. 

 É importante ressaltar que as transliterações do russo para o português 

têm como base a tabela apresentada na revista Caderno de Literatura e Cultura 

Russa, publicação bienal do Curso de Língua e Literatura Russa do DLO/FFLCH 

da Universidade de São Paulo (ANEXO 1). Escolheu-se utilizar a acentuação 

mais próxima possível da fonética russa, com o intuito de auxiliar o público 

brasileiro na pronúncia. Há muitas controvérsias quando o assunto é 

transliteração. Jovens tradutoras como Graziela Schneider e Daniela Mountian 

adotam essa utilização. Alguns nomes possuem variação gráfica, pois em 

alguns momentos mantém-se a grafia original da publicação citada, como é o 

caso do Alexandre/Alesándr/Aleksander/Aleksandr Nevsky/Nevski/Niévski e 

Couraçado/Encouraçado Potemkin/Potiómkin. Com relação aos nomes de 

artistas, teóricos e cineastas já conhecidos do público brasileiro, escolheu-se 

transliterar a partir da pronúncia russa, por isso o nome Sergei foi substituído 

por Serguei. 

O diretor, como imagina 

Eisenstein, é simultaneamente um 

arquiteto, um poeta, um pintor, um 

compositor, mas, sobretudo um 

artista cinematográfico no mais 

honrado e mais alto senso da 

palavra. Um artista que pensa 
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sinteticamente, um artista 

inovador que abre novos caminhos, 

o infatigável descobridor e 

criador de novas formas capazes de 

mexer com a mente e o coração e 

ganhar a simpatia do espectador. 

(NIZHNY, 1964, p.14) 

Devo preveni-los imediatamente: 

estas anotações são completamente 

imorais. Ao mesmo tempo devo 

decepcionar aqueles que esperam 

vê-las recheadas de episódios 

imorais, detalhes sugestivos ou 

descrições obscenas. Não se trata 

disso de modo algum. Diante de 

vocês não terão – como direi – um 

Casanova vermelho e muito menos um 

relato dos episódios amorosos de 

um diretor de cinema russo. 

(EISENSTEIN, 1987, p.33) 
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Eisenstein por seus biógrafos 

 Marie Seton, Oksana Bulgakowa e Ronald Bergan foram alguns dos 

biógrafos de Serguei Mikháilovitch Eisenstein. O próprio cineasta deixou 

registradas suas Memórias imorais.  

 Eisenstein nasceu em Riga, atual capital da Letônia, em 23 de janeiro de 

1898. Seu pai era um judeu de origem alemã que se converteu à ortodoxia 

russa. Sua mãe era filha de ricos comerciantes russos de São Petersburgo, os 

quais eram tradicionalmente antissemitas. O que o futuro lhe reservaria? 

Tornar-se arquiteto como seu pai, buscando exílio na Alemanha em 1918? 

Permanecer nos Estados Unidos em 1932? Ser condenado por um tribunal 

especial em 1939 para depois ser executado como os amigos Isaac Bábel e 

Vsevolod Meyerhold? Ou acabar morrendo, após vencer o Prêmio Stálin por 

Ivan, o Terrível - parte I, devido a um ataque cardíaco causado pela proibição 

da parte II do filme?  

 A biografia feita por Bergan (2016), base para os questionamentos acima 

colocados, surgiu após uma extensa pesquisa em Moscou, Berlim, Paris, Nova 

Iorque e Los Angeles. O autor foi o primeiro a analisar os diários e a 

correspondência de Eisenstein, porque outrora esses materiais estavam 

inacessíveis. A relação de Eisenstein com Josef Stálin, a forma com que o 

cineasta lidava com seus rivais, com seus admiradores e com os psicanalistas 

que o trataram não são mais um mistério. Eisenstein era estalinista ou um 

dissidente? Seus biógrafos não têm uma resposta clara. O estudo de Bulgakowa 

(2002) sobre a vida de Eisenstein tenta detectar esses temas em seus filmes e 

desenhos, nas linhas de seus diários e de suas cartas, em seus rascunhos para 

roteiros, projetos e pesquisas. Ela foi a primeira acadêmica a elaborar uma 

biografia de Eisenstein desde a publicação em inglês da pesquisa realizada pelo 

romeno Barna (1973). A sua biografia também foi a primeira a utilizar os 

arquivos russos, cujo acesso foi liberado após a desintegração da União 

Soviética. Por conta do acesso aos arquivos até então desconhecidos, foi 

possível que ambos os biógrafos tecessem com sucesso todas as etapas da vida 

e da obra de Eisenstein. 
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Em fevereiro de 1946 sofri um 

ataque cardíaco. Pela primeira vez 

em toda a minha vida eu me vi de 

repente obrigado a fazer uma 

pausa, confinado em uma cama. 

[...] Vivi uma época que não teve 

paralelos, mas não é sobre essa 

época que quero escrever. Quero 

descrever como, a exemplo de um 

contraponto completamente 

imprevisto, um homem mediano 

atravessa um tempo de grandeza. 

(EISENSTEIN, 1987, p. 35-36) 

 No final da vida, Eisenstein considerava a pesquisa o único meio possível 

de salvação contra os compromissos que ele havia assumido conscientemente 

consigo mesmo e com sua criatividade. Eisenstein faleceu em 11 de fevereiro de 

1948, em Moscou. 

Por vezes o estudante escolhe um 

tema de seu próprio interesse. 

Outras vezes, ao contrário, aceita 

a sugestão do professor que pede a 

tese. (ECO, 2007, p. 32) 
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Introdução ao diagrama de conjunto, modus operandi da tese 

 A palavra diagrama, de acordo com Houaiss (2010, p. 258), pode 

significar desenho, registro, esboço, enfim, uma representação por meio de 

linhas. Compostas por desenhos e palavras com uma relação dinâmica, estas 

estruturas plásticas indicam o caminho a ser percorrido para a construção do 

pensamento, auxiliando no processo de elaboração da tese. O diagrama nesta 

tese é utilizado como ferramenta metodológica, demonstrando ao leitor a trama 

de articulações entre pesquisa e discurso (ANEXO 2). 

 Representados por curvas fechadas simples, traçadas sobre um plano, os 

conjuntos permitem a representação das relações de pertencimento entre os 

conjuntos e seus elementos. Do mesmo modo, os espaços internos comuns a 

dois ou mais conjuntos representam a sua interseção, ao passo que a totalidade 

dos espaços pertencentes a um ou outro conjunto representa indistintamente sua 

união. 

 Esses conjuntos constituem, respectivamente, as partes da tese, as quais 

apresentam as influências de Eisenstein em suas mais diversas facetas: cineasta, 

teórico, professor e artista. A Parte I investiga a crítica cinematográfica brasileira, 

enfatizando em seus capítulos a postura dos críticos frente à cinematografia de 

Eisenstein. Grande parte dessa crítica foi publicada em jornais e periódicos. 

Entre os textos, apresenta-se, de maneira pontual, o início da crítica 

especializada em cinema, reformulada por Paulo Emilio Sales Gomes, um 

grande incentivador e difusor da linguagem cinematográfica, das teorias do 

cinema e da montagem de Eisenstein. 

 Associados a essas críticas, alguns casos da produção artística e 

cinematográfica brasileira são citados. Nela, os filmes e as teorias de Eisenstein 

são estudados e abordados por cineastas brasileiros, os quais produzem ecos 

eisensteinianos nas pesquisas acadêmicas que analisam o cinema nacional. 

Nessa parte, em específico, sistematiza-se a pesquisa de outros colegas por 

meio de levantamento de livros, teses e artigos. 
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 A Parte II dedica-se à estreita relação entre o movimento cineclubista e a 

criação das cinematecas no Brasil. O interessante dessa parte é notar a conexão 

que havia entre as exibições dos filmes de Eisenstein e outras linguagens 

artísticas assim como a associação feita entre essas exibições e os espaços 

culturais de algumas cidades brasileiras. Nela, a compreensão do contexto 

social, político e ideológico ajudou a entender o fluxo dos movimentos 

sociopolíticos que se apropriavam das produções cinematográficas, 

principalmente as russo-soviéticas ou as de temática soviética, para discutir e se 

posicionar a favor ou contra o regime político da Era Vargas, da Ditadura Militar 

e da República Nova. Essa compreensão permeia todas as outras, pois aqui há 

um entendimento de como as produções artísticas podem ser manipuladas e 

utilizadas para a propagação de um discurso ideológico. 

 Intencionalmente ou não, a filmografia de Eisenstein permite leituras 

políticas e ideológicas não apenas pelo período de 1923 a 1944 no qual seus 

filmes foram produzidos, mas também pela estética adotada, ainda que essa 

última característica seja questionável, segundo os muitos estudiosos e críticos 

de Eisenstein.  

 Em alguns casos citados na tese, órgãos reguladores deixaram de ter 

uma função exclusivamente técnica e assumiram um caráter político que incluía 

a censura e a perseguição do público interessado em Eisenstein, o qual não 

necessariamente estava vinculado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ou às 

manifestações contrárias ao governo. Por conta dessas proibições, criou-se uma 

“mística” em torno dos filmes eisensteinianos. 

 A Parte III desta tese é composta pelas relações construídas entre o estudo 

das teorias de cinema, as traduções de livros e artigos sobre a linguagem 

cinematográfica de Serguei M. Eisenstein e a criação dos cursos superiores de 

cinema no Brasil, tendo em vista os pontos de contato entre o cineasta russo-

soviético e sua produção teórica e fílmica. 

 Essa seção é constituída, em sua maior parte, por depoimentos orais 

recolhidos de maneira informal. Neles, o narrador sente-se à vontade para 
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contar suas histórias, com o intuito de contribuir com o objeto de estudo dessa 

tese, respondendo à pergunta inicial: “Qual é a relação de Serguei M. Eisenstein 

com sua vida?” 

 Para respondê-la, a memória, principal fonte dos depoimentos orais 

recolhidos, é a chave para o mapeamento de questões culturais, políticas e 

ideológicas desses intelectuais em suas trajetórias profissionais, pois no 

processar da memória estão presentes as dimensões do tempo individual (vida 

privada, roteiro biográfico) e do tempo coletivo (social, nacional, internacional). 

A História como manifestação do 

fazer coletivo incorpora vivências 

individuais e, por decorrência, no 

mínimo duas dimensões: temporal 

coletiva e temporal individual. 

Dimensões que, acopladas, 

conformam experiências únicas, 

através de uma dinâmica que 

reconstrói o passado ao tecer sua 

representação no presente, 

plasmando em um único enredo a 

trama das vivências coletivas. 

(DELGADO, 2005, p.13) 

 As narrativas possuem a potencialidade de fazer o ouvinte viajar através 

da história narrada. Como fontes para construção do conhecimento histórico, 

elas têm um potencial inesgotável, pois também, como afirma Benjamin (1996, 

p.198), “incorporam as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”. 

 Esta tese não tem a pretensão de esgotar o assunto Eisenstein no Brasil. 

O objetivo principal a ser alcançado é a sistematização dos documentos 

recolhidos de fonte primária para entretecer um diálogo entre cinema, história, 

cultura, tradução, ensino e arte, por isso a necessidade de construir uma tese 

mais visual. A montagem cinematográfica eisensteiniana aplicada ao espaço e 

ao tempo no filme, agora, estrutura-se no espaço e no tempo desta tese, o que 

viabiliza ao leitor uma experiência de imersão pelo modus operandi da leitura 

destas páginas, pois em paralelo ao texto principal, à tese, textos 

complementares ocupam as laterais, oferecendo aproximações entre diferentes 

pensadores que, no espaço da página, se encontram para suscitar diálogos. 
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Aplausos semelhantes a estampidos 

de tiros de espingarda ecoam nos 

corredores semicirculares do 

Teatro Bolshoi. Estou num desses 

corredores, nervoso não só por 

causa do destino de O encouraçado 

Potemkin, mas também devido ao... 

cuspe. Com efeito, o último rolo 

tinha tudo a ver com o cuspe. 

(EISENSTEIN, 1987, p.136) 
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Parte I – Crítica de cinema e produção artística e cinematográfica nacional 

Anos de 1920 e 1930, quando a teoria chegou antes dos filmes 

A cinematografia é uma arte. 

Ninguém mais sensato discute isso. 

As empresas produtoras de fitas é 

que não se incomodam em produzir 

obras de arte, mas objetos de 

prazer mais ou menos discutível 

que atraiam o maior número de 

basbaque possível. A 

cinematografia é uma arte que 

possui muito poucas obras de arte. 

(ANDRADE, 2010, p.16-17) 

O leitor tem de aceitar o 

inconformismo de Eisenstein e por 

isso, embora todo o verdadeiro 

estudioso do cinema deva ler 

Eisenstein, o prazer da leitura 

limitar-se-á às suas aventuras 

mentais. Apesar de excêntrico, era 

um pensador erudito, um apaixonado 

por filosofia, arte, política e 

filologia e o fruto destes estudos 

está bem aparente e visível em 

seus ensaios. (MANVELL, 1964, 

p.84) 

 A complexidade intelectual e artística do universo eisensteiniano encontra-

se em paralelo à complexidade da vida, como Lótman (1978, p,45) afirma: “O 

mundo do cinema está extremamente próximo da vida”. Da mesma maneira, 

Lima (apud JAUSS, 2002, p.15) situa a produção literária: “Como a palavra, 

como uma frase, como uma carta, assim é a obra literária não escrita no vazio, 

nem dirigida à posteridade; é escrita sim para um destinatário concreto”. 

 No Brasil dos anos 1920 e 1930, é de grande valia citar os dois 

principais meios impressos especializados em cinema em língua portuguesa, O 

Fan e a Cinearte, ambos com sede na cidade do Rio de Janeiro, foram 

responsáveis pela divulgação do cinema em território nacional, sendo O Fan 

mais comprometido com teorias cinematográficas. 
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 O jornal O Fan (1928-1930) representava o pensamento dos 

cineclubistas do Chaplin Club. Segundo Hertz (2002), o cineclube realizava um 

rico debate em torno do que se identifica como “aparato cinema” e sobre a 

linguagem cinematográfica. As reflexões do grupo, que tinha Octavio de Faria 

como um ativo participante, eram sempre em torno do cinema e a partir de 

conceitos referentes à literatura. Mais ou menos no mesmo período, na União 

Soviética, teóricos do que se denominou Formalismo Russo estabeleceram um 

debate sincrônico ao do grupo carioca. Um exemplo disso é o registro das 

discussões do grupo no momento em que o cinema “silencioso” cedia lugar ao 

cinema “sonoro”. 

 Hertz (2002) afirma que a comparação entre os artigos russos e os 

brasileiros revelou-se bastante profícua, em função da abordagem teórica feita 

pelos dois grupos, já que ambos partiam de elementos de metáforas e 

metonímias assim como de prosa e poesia que identificavam no cinema.  

Octavio de Faria, nos artigos de O 

Fan, demonstra acreditar na 

criação de uma nova linguagem, com 

o surgimento do cinema. A imagem 

cinematográfica, para ele, teria a 

capacidade de construir uma 

narrativa que poderia prescindir 

da palavra.(HERTZ,2002) 

 Nos debates do Chaplin Club, o cinema russo ocupava um espaço 

importante. Vsevolod I. Pudóvkin e Serguei M. Eisenstein, dentre outros, foram 

temas de artigos calorosos do grupo. No entanto, no Brasil da época, não se 

tinha acesso aos filmes desses cineastas, por isso o debate ocorria a partir das 

leituras de publicações europeias e americanas. Em especial, as publicações 

francesas ocupavam um espaço importante para o embasamento teórico que 

marcava as discussões do cineclube. 

 No final da década de 1920, os textos foram praticamente direcionados 

às críticas e perspectivas relacionadas à chegada do som. Como grande 

destaque de crítica e de reflexão de cunho mais estético e criativo, temos dois 

documentos europeus: A declaração sobre o futuro do cinema sonoro, redigido, 
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em conjunto pelos cineastas russos Serguei M. Eisenstein, Vsevolod I. Pudóvkin e 

Grigori V. Aleksandrov, em 1928; e o manifesto The Art of Sound, produzido 

pelo jornalista e realizador francês René Clair, em 1929. 

 Segundo Alves (2013), A declaração sobre o futuro do cinema sonoro, 

primeiramente publicada na revista Sovietski Ekran (Tela Soviética), de Moscou, e 

no jornal Zhinz Iskusstva (Arte Cinematográfica), de Leningrado, em 1928, 

rapidamente circulou pelo mundo e despertou discussões. As ideias 

contrapontísticas dos cineastas russos, que prezavam pela utilização do som nos 

filmes, diferentemente do então criticado e redundante padrão do “cinema 

falado” norte-americano, foram reproduzidas, em 1930, na oitava edição de O 

Fan, cuja tradução foi feita com base na versão de 1928 do jornal New York 

Times e da publicação de 1930 da revista francesa Cinéa-Cine. Sob o título “O 

cinema sonoro e o manifesto dos três cineastas russos” foram transcritos trechos 

do manifesto assinado por Eisenstein, Pudóvkin e Aleksandrov. 

 Nesse manifesto, os cineastas russos condenam o cinema sonoro, 

afirmando a importância de se aprimorarem as técnicas de montagem para 

enfatizar a linguagem das imagens, a qual, no cinema mudo, seria universal, 

sem a necessidade de tradução, o que permitiria aos filmes serem 

compreendidos sem dificuldade pelas plateias de todo o mundo, ao contrário 

do que eles imaginavam que fosse acontecer com o cinema falado. Segundo 

esses cineastas, o advento do cinema falado traria muitas limitações à exibição 

dos filmes. 

 Observando-se as datas, apesar de todas as diferenças, chama a 

atenção o fato de terem sido sincrônicos os esforços de ambos os grupos, tanto 

o brasileiro quanto o soviético, de elaborarem questões de teoria 

cinematográfica a partir de uma ótica literária. Por meio de trechos dos textos 

de Eisenstein e do manifesto dos cineastas russos, o brasileiro pôde acompanhar 

um debate mais amplo sobre teoria cinematográfica e discutir as proximidades 

e distâncias do que se pensava sobre cinema na União Soviética, mesmo sem 

ter acesso aos filmes russos. 
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 De acordo com Santos (2012), para o Chaplin Club, as produções 

cinematográficas de Hollywood traziam as marcas de uma exploração 

mercadológica que deveria ser combatida. No entanto, ao mesmo tempo, os 

membros do grupo não defendiam a produção cinematográfica europeia, a 

qual possuía um discurso contrário e de resistência às desvirtuações que a 

indústria norte-americana impunha ao cinema com a popularização dos talkies. 

Já os filmes russos de Eisenstein, Viértov e Pudóvkin tiveram uma boa recepção, 

pois apresentavam o cinema como uma combinação entre trabalho teórico e 

prático. Dessa forma, as teorias desses cineastas atraíram os cineclubistas, 

porque mais uma vez encontravam argumentos teóricos para confirmar a 

primazia da imagem na criação cinematográfica. 

 Com o objetivo de discutir, refletir e divulgar a cinematografia brasileira, 

a revista Cinearte nasce, num contexto cultural de rupturas, de buscas pela 

identidade nacional e da autonomia do cinema como uma linguagem artística. 

Pugnamos sempre pelo saneamento 

dos programas oferecidos ao 

público. Nosso zelo jamais se 

arrefeceu nem arrefecerá nesse 

sentido. Tal razão da nossa seção 

de crítica, tão malsinada pelo que 

não enxergam, pelos que não 

compreendem o alto escopo que 

visamos, mantendo um estudo, algo 

severo às vezes, sobre o que nos 

oferecem importadoras de filmes, 

agências das produtoras e por fim 

os exibidores. (Cinearte, 03 de 

março de 1926) 
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 Com a intenção de “formar mentalidades cinematográficas” (GONZAGA, 

1989, p.16) justificou-se a criação da revista Cinearte, cujo início ocorreu numa 

pequena seção da revista Para todos... . Foi publicada pela Sociedade Anônima 

O Malho, detentora do maior parque gráfico da época, sob-responsabilidade 

de Adhemar Gonzaga e Mário Behring. 

 A revista Cinearte era um periódico voltado ao público frequentador das 

salas de cinema de todo o país, trazia reportagens sobre filmes em exibição, 

fotos de atores e atrizes, informações sobre as técnicas cinematográficas e a 

organização da indústria ao redor do mundo. O debate acerca da implantação 

da indústria cinematográfica no Brasil pôde ser acompanhado nas páginas da 

Cinearte do primeiro até o sétimo exemplar. Segundo Lucas (2005), a revista 

ganharia importância anos depois de seu fim: 

Não é surpreendente, portanto, que 

essa revista seja citada nos 

estudos sobre cinema. Aliás, a 

literatura que contempla o cinema 

brasileiro trata com especial 

atenção o período compreendido 

entre as décadas de vinte e 

quarenta. São trabalhos 

realizados, em sua maioria, por 

pesquisadores da área de 

comunicação social, a partir dos 

anos sessenta. Nesse contexto, que 

é também o da criação dos 

primeiros cursos universitários de 

cinema e do reconhecimento 

internacional da produção 

cinematográfica brasileira através 

do Cinema Novo [...] (LUCAS, 2005, 

p.16) 

 Os textos e as críticas apresentados em O Fan eram diferentes daquelas 

publicadas na Cinearte, no entanto, ambas podem ser consideradas um marco 

no nascimento de um jornalismo nacional, o qual almejava refletir sobre 

diversas manifestações artísticas, entre elas, o cinema. 

Antes da revista Cinearte já 

existia uma crítica honesta e 

verdadeira, mas constituía a 
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minoria. A praxe era a seguinte: o 

crítico escrevia no jornal e, ao 

mesmo tempo, era publicista de uma 

companhia cinematográfica, fazendo 

comentários de acordo com o valor 

comercial dos filmes e com o 

sucesso de bilheteria. Era mais 

uma promoção do que uma orientação 

para o público. (LUCAS, 2005, 

p.63) 

 Lucas (2005, p.10) afirma que a crítica de cinema sofria uma forte 

pressão das companhias cinematográficas, que estabeleceram escritórios no 

Brasil para distribuição dos filmes já na década de 1910. Os comentários 

pessoais sobre as películas não eram vistos com bons olhos e eram comuns os 

boicotes. 

 A Cinearte foi a primeira revista do mundo a ter correspondente efetivo 

em Hollywood. Em julho de 1932, Gilberto Souto estreia a sessão Hollywood 

Boulevard, dando continuidade ao trabalho iniciado por L.S. Marinho, 

representante da revista desde 1927. Em 1930, L.S. Marinho entrevistou Serguei 

M. Eisenstein em sua breve estada em Hollywood. Alguns anos antes, em 1926, 

seu filme O encouraçado Potiómkin foi eleito um dos melhores filmes do mundo 

pela Academia Americana de Artes. 

 Nessa entrevista, o jornalista mescla curiosidades a respeito da 

intimidade do cineasta russo-soviético com assuntos pertinentes sobre sua ida 

aos Estados Unidos, pergunta sobre os talkies norte-americanos, as novas 

tecnologias do cinema falado e a possibilidade de dirigir um filme em território 

americano. 

O diretor de “Potemkin”, “Dez 

Dias” e, recentemente “Velho e 

Novo”, está em Hollywood. Trouxe-

o, a Paramount que, por intermédio 

de Jesse L. Lasky, assignou com 

elle um contracto para longo praso 

de grandes films. (Cinearte, 25 de 

junho de 1930) 
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 Eisenstein, entusiasmado com a “aparente” liberdade, propôs uma 

biografia do magnata das Munições Vicker, Sir Basil Zaharoff, uma versão para 

o cinema de Arms and the Man (1894) de George Bernard Shaw, e, por fim, o 

filme Sutter’s Gold, baseado no romance de Blaise Cendrars de 1925. Para este 

último, Eisenstein preparou o roteiro com auxílio de Ivor Montagu e Grigori 

Aleksandrov e realizou os primeiros esboços/croquis da película.  

Contou-me elle que já estava com o 

assumpto do seu primeiro film em 

trabalhos. Disse-me elle que será 

um filme de assumpto de interesse 

internacional e que “não será cem 

por cento falado”. (Cinearte, 25 

de junho de 1930) 

 As propostas sugeridas pelo cineasta não impressionaram os produtores 

dos Estúdios Paramount. Como parte do investimento, fora proposta uma versão 

para An American Tragedy (1925), romance de Theodore Dreiser. Animado por 

já ter lido Dreiser e tê-lo conhecido em Moscou, Eisenstein preparou um roteiro 

que chegava até o início de outubro de 1930. No entanto, mais uma vez, não 

conseguiu agradar aos investidores da produtora. Com viagem marcada para 

Moscou, e após uma conversa com Charlie Chaplin, Eisenstein procurou Upton 

Sinclair, autor muito lido na URSS e simpatizante do socialismo, o qual 

conseguiu a permanência do cineasta russo e a permissão para ambos viajarem 

para o México, com o intuito de filmarem uma obra que mostrasse o 

“verdadeiro” México, a qual seria produzida por Sinclair e sua esposa. 

 Na edição de 15 de outubro de 1930, publicaram a tradução da 

entrevista que Dorothy Calhoun concedera a Eisenstein, intitulada “Messias ou 

Ameaça?”. Nessa entrevista, o cineasta russo afirma a importância do cinema 

no movimento de transformação da Rússia. Segundo ele, os Soviets o 

reconheciam como “expressão de sentimentos do povo”. 
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 Segundo Johnson (1987, p.32), os filmes norte-americanos ocupavam 

mais de 80% do mercado brasileiro em 1920 e concorriam com as produções 

europeias, pois a produção brasileira diminuíra drasticamente. Não foi 
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aleatoriamente que Eisenstein, na entrevista “Messias ou Ameaça?” a Dorothy 

Calhoun, afirmou que o Brasil precisava desenvolver mais o seu cinema.  

 Observa-se a escassa exibição de filmes russos nas salas de cinema, 

logo, os filmes norte-americanos e seu ponto de vista sobre história e política 

russo-soviética predominava. Hernani Heffner, diretor do acervo da Cinemateca 

do MAM-RJ, em entrevista cedida no dia 28 de maio de 2015, afirmou que 

filmes sobre a Revolução de 1917, condenando o comunismo, eram feitos nos 

Estados Unidos da América e distribuídos pelo mundo como uma forma 

educativa de preservação dos princípios de “liberdade” do capitalismo, da 

religião e dos bons costumes.  

 Grupos militantes operários e anarquistas manifestavam-se nas salas 

onde eram exibidos os filmes de temática russo-soviética. Por essas e outras 

agitações, muitos filmes de produção norte-americana com temática russa 

foram proibidos. É importante contextualizar historicamente que o 

anticomunismo surgiu no Brasil logo após a Revolução de 1917. Segundo Motta 

(2002, p.2), temeroso com o poder que a proposta comunista teria sobre a 

massa proletária, que estava num quadro de instabilidade associado às 

dificuldades pós-guerra, o governo empenhou-se na repressão à propaganda 

anticomunista. 

 Com esse ambiente manipulado pela política e pelos distribuidores, o 

público tinha acesso aos filmes que lhes eram permitidos, logo, seus critérios de 

avaliação eram superficiais. Ele apegava-se apenas ao enredo, não acessava as 

camadas mais profundas, que apresentavam discussões sobre a linguagem 

cinematográfica e as relações humanas. 

 O formalismo e o construtivismo, movimentos artísticos dos quais 

Eisenstein advém, valorizam a realidade material do texto literário em 

detrimento da reflexão sobre a realidade social, demonstrando, assim, a 

maneira pela qual o artista concebe a realidade, com o intuito de ampliar a 

percepção dos indivíduos. Por conta disso, Eisenstein e outros contemporâneos 

vanguardistas não foram compreendidos naquele momento. 
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 Ao final da entrevista que L.S. Marinho fez à Eisenstein para a revista 

Cinearte, em Hollywood, o entrevistador traduz a crítica de Michel Gibbons para 

O Velho e o Novo: “Bilheteria: Este film, a não ser para os Cinemas de pura 

‘arte’, não tem a menor parcella de bilheteria”. Jauss (1994), em sua segunda 

tese sobre teoria da recepção, afirma que o saber prévio de um público, ou o 

seu horizonte de expectativas, determina a recepção. Segundo ele, a disposição 

do público está acima da compreensão subjetiva do leitor. A nova obra suscita 

expectativas, desperta lembranças e “conduz o leitor a determinada postura 

emocional e, com tudo isto, antecipa um horizonte geral da compreensão” 

(JAUSS, 1994, p.28). Sendo assim, a recepção torna-se um fato social e 

histórico, pois as reações individuais são parte de uma leitura ampla do grupo 

no qual o homem, em sua historicidade, está inserido, o que torna sua leitura 

semelhante à de outros homens que vivem a mesma época. 

 Nos jornais e revistas de grande circulação, a partir de 1931, após as 

primeiras exibições de O encouraçado Potiómkin, não foram encontradas 

manifestações do público. Na Cinearte, de 14 de outubro de 1931, é possível 

analisar a postura de um leitor da revista, ou seja, de um frequentador de salas 

de cinema. 

Assisti ao Couraçado Potemkin, 

Film russo de renome mundial. Eis 

a minha opinião sobre o mesmo, 

amigo Operador. O Couraçado 

Potemkin, de Serge M. Eisenstein, 

talvez o mais discutido Film de 

todo mundo, foi aqui exhibido. 

[...] Sou apenas um simples leitor 

de CINEARTE, nada mais. Faço parte 

do grosso publico. Mas como, pelas 

theorias communistas, todos são 

iguaes, eu embora não seja 

communista, applico essa theoria 

em relação a este Film [...]. O 

Film só tem isso: movimento, 

movimento, movimento. [...] Para 

quem vae ao Cinema para sonhar, 

para buscar ilusão, para encher o 

espírito de emoções estheticas, 

este Film não serve. E como tal 
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classe é composta de 99% dos que 

vão ao Cinema... (Cinearte, 14 de 

outubro de 1931) 

 A terceira tese de Jauss (1994) postula que o texto pode satisfazer o 

horizonte de expectativas do leitor ou provocar estranhamento e rompimento 

com esse horizonte, em maior ou menor grau, levando-o a uma nova 

percepção da realidade. A distância entre as expectativas do leitor e a sua 

realização é denominada por Jauss (1994, p.31) de “distância estética” e 

determina “o caráter artístico de uma obra literária” (JAUSS, 1994, p.31). Como 

o horizonte de expectativas varia no decorrer do tempo, uma obra, que 

surpreendeu pela novidade, pode tornar-se comum e sem grandes atrativos 

para leitores posteriores; por isso, o autor entende que as grandes obras serão 

aquelas que conseguirem provocar o leitor de todas as épocas e permitirem 

novas leituras em cada momento histórico. Bamba (2013) afirma que  

[...] o universo da recepção é configurado e formado por 

diversos tipos de objetos, realidades e fenômenos de caráter 

subjetivo, coletivo, cultural, político, social, etc. Encontram-se 

nele, sobretudo, além dos tradicionais lugares-cinema, eventos 

cinematográficos e formas de ‘mediações’ através dos quais os 

públicos e os espectadores entram em contato com as obras 

fílmicas e se relacionam diversamente com seus conteúdos 

narrativos. (BAMBA, 2013, p.8)  

 Sendo assim, o crítico, um espectador a princípio, torna-se testemunha de 

uma época. De mero leitor, transforma-se em difusor de textos mais apurados e 

sua crítica torna-se um alicerce histórico para os filmes. Ao mesmo tempo, essa 

crítica é um objeto estético, um produto simbólico. Segundo Bordwell (1989), 

mesmo um ensaio acadêmico ou uma resenha de jornal é uma crítica cognitiva 

e retórica, moldada pelas instituições que a albergam. 
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Década de 1940, o início de uma crítica cinematográfica mais madura 

 Criada pelo grupo mais expressivo de alunos das primeiras turmas da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Clima 

foi uma publicação cultural marcante na crítica paulistana. No total foram 16 

números publicados entre maio de 1941 e novembro de 1944. 

 O diretor responsável pela revista era Lourival Gomes Machado e os 

editores encarregados das seções permanentes eram: Antonio Candido, 

literatura; Lourival, artes plásticas; Paulo Emílio Sales Gomes, cinema; Décio de 

Almeida Prado, teatro; Antonio Branco Lefèvre, música; Roberto Pinto Souza, 

economia e direito; Marcelo Damy de Souza, ciências. 

 Segundo Pontes (1998, p,101), a partir dos anos 1940, as 

transformações que ocorriam no âmbito dos estudos literários resultavam em 

abordagens críticas mais acadêmicas, dessa maneira houve uma reavaliação da 

figura do crítico e da função da crítica. 

Ao lado de sua contribuição 

decisiva para a formação de uma 

consciência nacional e para a 

pesquisa da vida e dos problemas 

brasileiros, a literatura e seu 

exercício constituíam um canal 

privilegiado para a aquisição de 

prestígio e reconhecimento no 

campo intelectual da época. O 

mesmo, porém, não ocorria com 

outras variantes de produção 

cultural, como a crítica de cinema 

e de teatro. (PONTES, 1998, p.102) 

 

 A crítica se apresentava, na verdade, como uma atitude indissociável das 

posturas do grupo diante dos acontecimentos da época. Por meio da reflexão 

sobre linguagens artísticas, os críticos traziam à discussão os problemas do 

momento, ao mesmo tempo em que, no ato da argumentação, produziam as 

suas visões do tempo presente. 
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 Sendo produto desse contexto, Paulo Emílio Sales Gomes, militante de 

esquerda na juventude, foi preso em 1935 pelo governo de Getúlio Vargas. Ao 

fugir, ele exilou-se na França, entre 1937 e 1939, onde conheceu Plínio 

Sussekind Rocha, antigo membro do Chaplin Club, responsável por introduzi-lo 

no universo do cinema, em especial, no cinema mudo. 

 Ao voltar para o Brasil, em 1940, ingressou na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Em agosto do mesmo ano, 

fundou o Clube de Cinema de São Paulo. 

 O objetivo do cineclube era estudar o cinema como arte independente, 

por meio de projeções, conferências, debates e publicações. Durante o ano 

1940, o cineclube promoveu cinco sessões de cinema – três fechadas e duas 

abertas ao público. Entre os filmes exibidos, havia clássicos do expressionismo 

alemão como os de Robert Wiene (O gabinete do doutor Caligari) e os de Fritz 

Lang (Metrópolis e Os espiões). 

 Segundo Ruy Coelho (apud PONTES, 1998, p.102), “os filmes eram 

disponíveis nas empresas comerciais que os alugavam”. Nas reuniões abertas 

ocorridas na sala de conferências da Faculdade de Filosofia, situada no terceiro 

andar da Escola Normal, na praça da República, sucediam-se os debates após 

as projeções dos filmes. O público era composto por estudantes e professores 

da Faculdade da Filosofia, aos quais se juntavam intelectuais e artistas, os 

mesmos que se encontravam em outros espaços culturais de São Paulo. 

 Para 1941, o cineclube preparara uma série de palestras que seriam 

proferidas por Guilherme de Almeida, Octavio de Faria e Vinicius de Moraes. 

Infelizmente, elas não chegaram a acontecer, pois o cineclube, que não tinha 

estatutos registrados, foi fechado no início de 1941 pela censura do Estado 

Novo, sob a alegação de incitar a projeção de filmes subversivos (PONTES, 

1998, p.103). 

 Inconformado com a decisão do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), Paulo Emílio viajou para o Rio de Janeiro com o propósito de 

discutir a questão diretamente com as autoridades responsáveis. Encontrou-se 
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com Israel Souto, autor da medida que encerrou as atividades públicas do 

cineclube. 

[...] tive uma conversa incrível. 

“A juventude é ingênua”, explicou-

me Israel Souto, “deixa-se 

convencer facilmente pela 

propaganda subversiva”. Vou lhe 

dar um exemplo. Vocês veem uma 

fita russa, onde aparece uma 

mulher gorda, saudável, cheia de 

vida, amamentando um bebê risonho. 

Aparentemente, nada mais inocente. 

Mas precisamente aí é que está a 

propaganda, porque nós sabemos que 

na verdade as coisas na Rússia não 

são assim, e a juventude se pode 

deixar enganar. Estou lhe dando um 

exemplo de um filme que vi. Agora 

imagine o que há por aí que nós 

não sabemos [...] (PONTES, 1998, 

p.103) 

 Nesse período, Paulo Emílio dividia-se entre o cinema e a política, unindo 

suas inquietações intelectuais à sua necessidade de diálogo político. Para burlar 

a censura promoveu sessões privadas em sua residência, as quais, no entanto, 

não duraram muito tempo. 

  O cinema que se via e se discutia era basicamente representado por 

clássicos europeus e norte-americanos produzidos nos anos 1920, sobre os 

quais já havia um conjunto de interpretações e teorizações. Em busca de 

aprofundamento no estudo da linguagem cinematográfica, em 1946, Paulo 

Emílio viaja para França e torna-se um frequentador assíduo da Cinemateca 

Francesa, mantendo uma amizade com seus criadores, Henri Langlois e Marie 

Merson, além de aproximar-se também de André Bazin, importante crítico 

francês e o grande influenciador dos cineastas da Nouvelle Vague.  

O Paulo, quando eu o conheci em 

1947, [...] já estava totalmente 

ferrado pelo cinema, indo 

diariamente à Cinemateca 

(Francesa) e assistindo a todas as 

sessões, e eu comecei a viver esta 
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vida com ele, de estar indo na 

Cinemateca. Frequentemente depois 

de irmos à Cinemateca, íamos ao 

teatro, pois o Paulo gostava quase 

tanto de teatro quanto de cinema. 

[...] Chegava em casa depois de 

tudo isto e lia até às 7 da manhã. 

[...] Ele lia muito, tinha uma 

grande mania de comprar livros. 

[...] Durante este tempo, eu 

esqueci de dizer, ele mandava umas 

crônicas sobre cinema, mais 

críticas do que crônicas, para o 

Anhembi [...] Fomos, então, em 

alguns festivais de cinema. Paulo 

tinha ligações com o pessoal da 

Cinemateca, sobretudo o Langlois. 

Estivemos no Festival de Knockke-

le-Zoute e conhecemos ligeiramente 

o De Sica, o Gérard Philipe. Não 

me lembro se o Bazin estava lá. 

Conhecemos mais o Bazin quando 

ficamos um mês como convidados 

pelo pessoal do Festival de 

Veneza, justamente em 1952. Bazin 

e nós estávamos no mesmo hotel. 

Então, o Paulo Emílio ficou 

tendo... ele já tinha muita 

admiração pelo Cahiers du Cinéma e 

ficaram camaradas. (Sônia Borges 

Veloso em entrevista a José Inácio 

de Melo e Souza) 

 Após um ano de funcionamento da revista, em 1941, os editores 

começaram a receber convites para escrever na imprensa diária. No decorrer 

dos anos de 1950 e 1960, a cena cultural paulista foi um reflexo da atuação do 

grupo Clima tanto na construção de experimentos culturais de ponta no teatro, 

nas artes plásticas e no cinema quanto na edificação de bases intelectuais mais 

acadêmicas nas análises da produção cultural.  

 Esse movimento crítico migrou da revista Clima para o Suplemento 

Literário do jornal O Estado de São Paulo, reunindo os nomes de Décio de 

Almeida Prado, como diretor; Antonio Candido, idealizador e colaborador 
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constante; Lourival Gomes Machado, como titular da seção de arte e Paulo 

Emílio Sales Gomes, como titular da seção de cinema. 

 Lançado em outubro de 1956, com o objetivo de ser uma revista literária 

de porte nacional, o Suplemento não mostrava uma veia jornalística, mas, sim, 

pretendia servir de instrumento de trabalho e pesquisa aos profissionais 

intelectuais, exercendo uma constante ação de presença e estímulo. 

[...] a Universidade de São Paulo 

foi o acontecimento da cultura 

brasileira que serviu de modelo 

para todas as universidades do 

Brasil. [...] E a Universidade de 

São Paulo está ligada diretamente 

ao jornal O Estado de São Paulo, 

porque o idealizador da 

Universidade de São Paulo foi o 

dr. Júlio de Mesquita Filho. Tudo 

isso indica que o suplemento, 

sendo embora literário, vai 

refletir um pouco o tom da 

intellingentsia paulista, que é um 

tom de estudo, de ensaio, de 

reflexão. (PONTES, 1998, p.210) 

 Nesse contexto cultural, é importante destacar a importância de Paulo 

Emílio Sales Gomes como crítico, mas também como educador na idealização 

de instituições e meios de comunicação que possibilitassem o acesso do público 

à linguagem cinematográfica, à sua pesquisa e difusão. 

 Paulo Emílio publicou no Suplemento Literário os seguintes artigos a 

respeito dos filmes e das teorias de Serguei M. Eisenstein: “O homem Eisenstein” 

(07 de dezembro de 1957), “O pensamento de Eisenstein” (14 de dezembro de 

1957), “Eisenstein e a massa” (11 de janeiro de 1958), “Eisenstein e a mística” 

(18 de janeiro de 1958), “Eisenstein e o herói” (25 de janeiro de 1958) e 

“Potemkin e Outubro” (20 de janeiro de 1962). 

 A crítica cinematográfica desenvolvida por Paulo Emílio em São Paulo, 

que analisava a produção cinematográfica de Eisenstein, possuía, no Rio de 



43 
 

Janeiro, seu duplo em Vinicius de Moraes, em cujas críticas sempre imperava a 

polêmica. 

 Vinicius de Moraes, desde o tempo de estudante de Direito, ligara-se a 

Octavio de Faria, a Plínio Sussekind Rocha e a Almir Castro, os principais 

agitadores do primeiro cineclubismo brasileiro. Era inevitável a sua parcialidade 

ao defender o cinema mudo, pois o poeta era filiado ao grupo Chaplin Club. 

 Sua familiaridade com o cinema estreitou-se quando em 1936, ele 

substitui Prudente de Moraes Neto como representante do Ministério da 

Educação na Censura Cinematográfica. Em 1941, recebe um convite do jornal 

A Manhã, apoiador da ditadura do Estado Novo, para ser redator do 

Suplemento Literário e responsável pela coluna de cinema. Segundo Calil,  

[...] a partir dela (da coluna) proporá uma cruzada pela 

educação estética dos leitores, com artigos de divulgação sobre 

as teorias do cinema de roteiro (que ele, utilizando a palavra 

francesa, chamava de “cenário”), de direção e de montagem 

(CALIL apud MORAES, 1991, p.14).  

De agosto de 1941 a fevereiro de 

1944 manterá sua coluna em A 

Manhã, da qual será afastado 

discretamente por pressão dos 

distribuidores de filmes, que 

ameaçaram retirar a publicidade 

dos lançamentos se o jornal 

mantivesse o cronista que 

debochava implacavelmente de 

Hollywood. [...] Apesar de apoiar 

o governo, A Manhã não escapava ao 

controle do DIP Departamento de 

Imprensa e Propaganda, que exercia 

rigorosa censura na imprensa e nas 

palavras de Vinicius. (CALIL apud 

MORAES, 1991, p.16) 

 Vinicius de Moraes escreveu de maneira regular, embora com 

interrupções até 1953, em diversos periódicos: A Manhã (1941-1944) 

Suplemento Literário de O Jornal (1944), Diário Carioca (1945), Diretrizes 

(1945), revista Filme, com Alex Viany (1949), coluna de cinema do jornal Última 
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Hora (1951-1952) e em A Vanguarda, dirigido por Joel Silveira(1953). 

Entretanto, escreveu pouca crítica de cinema, em comparação com a feita em 

São Paulo no mesmo período.  

Vinicius é um homem eternamente 

grávido e que está eternamente 

dando à luz. Vinicius está sempre 

sendo fecundo desordenadamente 

pelas coisas do mundo, pelas 

crianças, pelo cinema, pela 

guerra, pelos passarinhos. (Clima, 

junho de 1942) 

 Ao se analisar “Ivan, o Terrível”, artigo redigido por Vinicius de Moraes, 

publicado em 4 de setembro de 1951 no jornal Última Hora, e “O pensamento 

de Eisenstein”, escrito por Paulo Emílio Sales Gomes e publicado no Suplemento 

Literário do jornal O Estado de São Paulo em 14 de dezembro de 1957, é 

possível identificar alguns pontos em comum. Ao se traçar alguns comparativos 

entre os artigos, é importante ter em mente que a crítica, para ambos, era vista 

como uma tentativa de comunicação mais direta com o público, ou seja, ela 

assumia uma função de mediadora, fornecendo um elo entre os artistas e o 

público.  

 Por outro lado, é importante ressaltar que, no início do século passado, 

os críticos Siegfried Kracauer, Jean Epstein, Otis Ferguson ou Grahan Greene 

escreviam para jornais e outras publicações direcionadas a cinéfilos. Esses 

escritos críticos buscavam, sobretudo, definir o cinema como arte e como 

linguagem, visto que a sétima arte ainda começava a dar seus passos iniciais 

em direção a um sistema de expressão específico da área fílmica (BORDWELL, 

1989, p.21). 
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 Quando o cinema torna-se reconhecido no campo das artes, a crítica de 

filmes e a própria teoria do cinema se viram vinculadas aos sistemas referenciais 

interpretativos das disciplinas humanísticas, sobretudo da literatura. Conforme 

foi apontado por Antonio Candido ao propor abordagens críticas mais 

acadêmicas à literatura, que reverberaram assim nas demais linguagens 

artísticas. 

 De acordo com Gomes (2006), a crítica cinematográfica desenvolveu-se 

e cresceu proporcionalmente à expansão do ensino superior, ao aumento de 

publicações populares e acadêmicas e à medida que os filmes também se 

tornaram mais acessíveis para a análise. 

 O discurso da crítica é um discurso retórico interpretativo, o qual se apoia 

na ambiguidade da linguagem para fornecer ao público uma possível 

interpretação e análise daquele filme. Lembrando que “o cinema é por natureza 

discurso, narração” (LÓTMAN, 1978, p.67), os diferentes contextos e padrões 

de propagação influem diretamente nos textos, nos artigos e nas resenhas das 

críticas de cinema, as quais respondem às exigências jornalísticas ou 

acadêmicas de cada contexto. 

 Assim, o argumento retórico do crítico deve, sobretudo, se ajustar ao 

público. É necessário que o crítico saiba que tipo de comentário o leitor deseja e 

aceita, mas também qual é o grau de originalidade requerido, segundo as 

circunstâncias institucionais impostas. 

A quem nos dirigimos ao escrever 

uma tese? (ECO, 2007, p.115)  

 Para Jauss (1994), o leitor é responsável por atribuir valores estéticos às 

obras e por arregimentá-las aos dilemas éticos e morais vivenciados por uma 

determinada sociedade de leitores, ou seja, é responsável por atualizá-las em 

seu mundo histórico. 

 Bordwell (1989) afirma que o horizonte de expectativas (tanto da crítica 

quanto de seus leitores) é formado por convenções discursivas já estabelecidas, 

as quais se somam às atuais e que, por sua vez, formam uma espécie de 
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horizonte geral de convenções. Cada época possui seu horizonte geral de 

convenções que podem transformar-se em verdadeiros cânones estéticos, 

políticos, definindo o modo de se analisar um filme. O momento histórico 

também pode exigir que aconteça um rompimento com essas convenções, 

transformando, por vezes, esse rompimento em mais uma convenção. 

 Em seu artigo “Ivan, o Terrível”, Vinicius dialoga diretamente com seu 

leitor: “Quem ainda não viu Ivan, o Terrível quando de sua primeira rodagem 

nesta cidade, não deve perdê-lo agora.” (MORAES, 1991, p.225). O poeta 

demonstra grande admiração pelo filme: “Eu já vi a película oito vezes e 

pretendo revê-la tanto quanto possível durante esta reprise.” (MORAES, 1991, 

p.225).  

 Aproveitando as exibições das películas, os periódicos forneciam 

informações recomendadas pelas empresas distribuidoras dos filmes, que eram 

extremamente descritivas e tinham propósitos comerciais. Ao mesmo tempo, os 

jornais publicavam críticas com o intuito de conduzir o leitor a reflexões que 

complementassem sua compreensão sobre aquela determinada película, o que 

nem sempre era compatível com os propósitos das distribuidoras, as quais 

visavam mais ao lucro do que à qualidade de suas projeções, porque, em suma, 

não estavam preocupadas com a conscientização de seu público.  

 No caso, Vinicius de Moraes educa seu leitor, explicando como se deve 

assistir a uma obra eisensteiniana. “[...] Ivan é um filme que ninguém poderá 

conhecer ‘de instinto’, vendo-o uma só vez, ou mesmo duas” (MORAES, 1991, 

p.226), para que assim seja possível compreendê-lo. 

Ivan é todo um curso de 

cinematografia, é o ápice de uma 

vida dedicada ao estudo e à 

realização de cinema, uma obra de 

cultura social e artística feita 

por um homem que, em sua busca do 

mistério cinematográfico, não se 

ateve à simples pesquisa dos 

elementos gerais do cinema, 

estudou-o do ponto de vista da 
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poesia, das artes plásticas, da 

música [...] (MORAES, 1991, p.226) 

 No mesmo texto, ele cita críticas publicadas no exterior sobre Ivan. Sendo 

elas contrárias aos argumentos defendidos por ele, Vinicius de Moraes contra-

argumenta, demonstrando que tanto a falta de dedicação a uma obra 

cinematográfica quanto a de seu estudo resultam na superficialidade e 

incompreensão da bagagem utilizada por Eisenstein na construção de seus 

filmes, os quais necessitam de espectadores especialistas e de leigos 

interessados e com postura ativa. 

 A atitude crítica e-reflexiva do espectador de Eisenstein é o veículo de sua 

atualização, como apontado anteriormente por Jauss (1994) e Bordwell (1989). 

O mesmo acontece com o leitor de Eisenstein, pois, em seus escritos, o cineasta 

desenvolveu teses sobre o cinema linguagem, prática e ensino. 

 Em “O pensamento de Eisenstein”, Paulo Emílio afirma, logo no início, 

que “a obra e a figura humana de Eisenstein são assuntos que nunca perdem a 

atualidade nos meios de cultura cinematográfica.” (GOMES, 2015, p.141). Esse 

texto é direcionado ao estudo das teorias e das anotações de Eisenstein e 

introduz o leitor na complexidade do homem em seu tempo e no conceito de 

artista como criador de suas obras. 

O modelo inspirador de Eisenstein 

foi sempre Leonardo, havendo 

realmente entre ambos um 

parentesco profundo. No entanto, 

tudo indica que os obstáculos 

enfrentados pelo primeiro, muitos 

dos quais não pôde vencer, foram 

mais difíceis e complexos do que 

os conhecidos por Da Vinci. Quanto 

mais se conhece Eisenstein, mais 

se aprofunda a impressão 

acabrunhadora de que talvez sua 

vida tenha sido essencialmente uma 

gigantesca frustração intelectual, 

artística e humana. (GOMES, 2015, 

p.142) 
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A preocupação constante de não 

deixar perder-se o menor grão de 

experiência coletiva, a 

escrupulosa vontade de colocar ao 

alcance de todos os criadores do 

cinema cada lampejo de pensamento 

no domínio da criação 

cinematográfica obrigou-nos a nós, 

artesãos do cinema soviético, 

desde o primeiro dia de sua 

existência, a esboçar, tanto em 

nossos filmes como em nossos 

artigos e nossos estudos, o quadro 

mais amplo e mais detalhado 

possível daquilo que procuramos, 

daquilo que encontramos, daquilo a 

que aspiramos. (EISENSTEIN, 1969, 

p.9) 

 Publicado em 1957, esse texto apresenta um panorama das publicações 

existentes à época sobre Eisenstein e escritos por ele. Elas eram escassas no 

estrangeiro, quase inexistentes na Rússia, e no Brasil, nulas. Ao leitor atento, é 

possível traçar paralelos com o contexto histórico, político e cultural no qual o 

cineasta russo-soviético encontrava-se assim como as consequências da não 

compreensão plena de seus textos. Essa complexa trama, o espectador deve 

desvendá-la ao ver filmes eisensteinianos. 

 “Apesar do muito que tinha a dizer através da escrita, seus meios de 

expressão mais espontâneos eram o desenho e a imagem cinematográfica.” 

(GOMES, 2015, p.145). Durante grandes períodos Eisenstein só teve os estudos 

e o ensino como meios de desenvolver suas teorias, as quais foram construídas 

de maneira fragmentária, provavelmente por conta das perseguições sofridas, 

perpetuadas pelos censores soviéticos e/ou por não ser escritor, mas cineasta. 

Segundo Paulo Emílio, os filmes tornam-se ilustrações das teorias do cineasta, o 

que muitas vezes dificulta o seu pleno entendimento, pois são muitas as 

camadas de conhecimento a serem apreendidas pelo espectador e leitor. 

 No Suplemento Literário, o texto de Paulo Emílio possuía uma linguagem 

elaborada, a qual era apreciada por intelectuais, artistas e jovens aspirantes ao 

cinema, isto é, por um público já iniciado. As informações contidas em seu 
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artigo forneciam um panorama da vida e obra do teórico e mestre Eisenstein. 

Dessa forma, preocupava-se sobretudo em situar o leitor na trama que envolvia 

o cineasta. 

 Tanto no texto de Vinicius de Moraes quanto no de Paulo Emílio é possível 

perceber a preocupação que ambos tinham em apresentar Eisenstein em sua 

profundidade. O primeiro afirmou de maneira engajada e apaixonada o quão 

importante era assistir várias vezes à película Ivan, o Terrível, para assim 

perceber a grandiosidade de sua criação. Já Paulo Emílio, transbordando seus 

conhecimentos sobre Eisenstein, apresentou-o como homem que era fruto de 

seu tempo, revelou aspectos de seu pensamento recolhidos e estudados a partir 

dos poucos textos e filmes editados até então. Seu texto possibilitou que o leitor 

alcançasse informações pouco acessíveis. 

Nunca conheceremos o edifício 

completado, mas na medida em que 

forem sendo reunidos em volumes os 

textos esparsos e inéditos, é 

provável que cheguemos a 

vislumbrar-lhe as linhas 

principais. (GOMES, 2015, p.145) 

 Ambos reconhecem sua importância como educadores ao introduzirem 

em suas críticas informações essenciais para a compreensão da obra de 

Eisenstein, a qual é admirada por muitos, mas, por poucos, compreendida. Ao 

terem sido introduzidos no universo do cinema por mestres que exaltavam o 

cinema mudo, os dois reconheceram a genialidade de Eisenstein. Segundo eles, 

O encouraçado Potiómkin é a grande obra e a referência no estudo da teoria da 

montagem e do início da linguagem cinematográfica, no entanto, concordam, 

que, com o desenvolvimento do cinema sonoro, Eisenstein não se deixou iludir 

pelos talkies norte-americanos, devido a compreender o som como uma quarta 

dimensão da imagem, que não somente deveria ser ouvido, mas também 

percebido. 

[...] não podemos reduzir 

percepções auditivas e visuais a 

um denominador comum. Elas são 

valores de dimensões diferentes. 
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Mas harmonia visual e harmonia 

sonora são valores de uma 

substância singularmente medida. 

Porque, se o quadro é uma 

percepção visual, e a tonalidade 

uma percepção auditiva, as 

tonalidades visuais, assim como as 

auditivas, são uma sensação 

totalmente fisiológica. E, 

consequentemente, são do mesmo 

tipo, fora das categorias sonoras 

ou auditivas, que servem como 

guias, que levam à sua consecução. 

(EISENSTEIN, 2002b, p.77) 

 Assim, cada qual, à sua maneira, dissertou sobre Eisenstein almejando a 

mesma reflexão, demonstrando ao público sua admiração, transmitindo suas 

experiências e seus conhecimentos que estão para além de meras descrições. 

Pode-se afirmar que, por perceberem a crítica como veículo de transformação, 

eles moldaram certas convenções da crítica de cinema, plasmadas pela época e 

associadas ao contexto histórico, político e cultural do Brasil e do mundo. 

 Em geral, o leitor brasileiro dos anos 1950 e 1960, habituado às 

expressões e discussões apresentadas pela crítica que discutia e pensava o 

cinema no período, era um frequentador assíduo das salas de exibição e um 

leitor voraz. Muitos desses leitores tornaram-se cineastas, historiadores e críticos 

de cinema, difundindo o estudo, a admiração e a paixão por Eisenstein a outras 

décadas, a outras dimensões de compreensão. 

Um filme faz parte da luta 

ideológica, da cultura, da arte da 

sua época. Deste modo encontra-se 

ligado a numerosos aspectos da 

vida situados fora do texto do 

filme, e isto origina toda uma 

série de significações que, tanto 

para o historiador como para o 

homem contemporâneo, são por vezes 

mais importantes do que os 

problemas propriamente estéticos. 

Mas para se inserir nestas 

relações extratextuais e cumprir a 

sua função social, o filme deve 
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ser uma manifestação de arte 

cinematográfica, isto é, falar ao 

espectador com a linguagem do 

cinema e transmitir-lhe uma 

informação pelos meios próprios do 

cinema. (LÓTMAN, 1973, p.77) 

 Segundo Lótman (1973), ao compreendermos o cinema como um texto 

cultural, constata-se a necessidade de confrontarmos a imagem audiovisual com 

a “coisa real” ou com o fenômeno que lhe corresponde na vida assim como 

simultaneamente com a sua função como transmissor de mensagem a um 

receptor. Esse texto, no caso, um filme, consegue gerar outros significados e 

pode tanto reconstituir e restaurar lembranças da cultura da qual faz parte 

quanto se apropriar de seus elementos, gerando novos sentidos.  
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Entre a crítica e a censura, Ivan, o Terrível 

”Ivan” não é um filme que se possa 

ver uma só vez. Para quem o viu, 

como eu, cinco ou seis vezes, a 

aproximação que Eisenstein fez da 

história (com uma força cujo 

paralelo só me vem em unidades que 

poderiam parecer exageradas se não 

tivessem sido lembradas antes; 

certas tragédias gregas ou 

shakespearianas: Os Ersas, 

Agamenon, Édipo, Rei Henrique V, 

Júlio César) acaba por resultar 

num tremendo impacto de cinema. (A 

Manhã, 1º de janeiro de 1940) 

 Ivan Grozny (Ivan, o Terrível) foi encomendado por Joseph Stálin, líder 

soviético, que admirava e se identificava com Ivan IV. Com o sucesso de 

Aleksandr Niévski (1938) e a queda de B.Z. Shumyatski, Eisenstein retomou seu 

prestígio como diretor de cinema, afastando-se temporariamente das funções 

didáticas na VGIK. Ivan, o Terrível fora, dessa forma, seu próximo grande 

projeto, a obra-prima que exaltaria a criação, a continuidade e a capacidade 

indomável do Estado russo, num período em que havia grande ameaça externa. 

 Em 1940, Eisenstein começou a escrever o roteiro literário do filme Ivan, 

o Terrível, que só foi finalizado em meados de 1942. Em 1943, Ivan começou a 

ser filmado, e, ao final de 1944, a primeira parte do filme foi aceita pelo 

Comitê para Assuntos de Cinema. Sua estreia ocorreu em 20 de janeiro de 

1945 no Cinema Udarnik (em Maribor, Eslovênia) juntamente com uma 

exposição dos figurinos utilizados no filme. A película foi aprovada e exaltada 

por Stálin. No ano seguinte, 1946, Eisenstein recebeu do Conselho dos 

Comissários do Povo da URSS o Prêmio do Estado (Primeiro Grau – Prêmio 

Stálin) por Ivan, o Terrível – parte I e o prêmio de Melhor Direção de Fotografia 

no Festival de Locarno, na Suíça. Nesse mesmo ano, enquanto finalizava a 

montagem da segunda parte de Ivan, Eisenstein sofre um ataque cardíaco. 

 Como o roteiro da segunda parte ainda continha muito material, ele 

propôs uma terceira parte do filme, que não foi aceita pelos censores. O Comitê 
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Central do Partido, por unanimidade, não aceitou a segunda parte apresentada. 

Após uma entrevista particular com Stálin, no Kremlin, em fevereiro de 1947, 

Eisenstein recebeu autorização para resumir a terceira parte e incorporá-la à 

segunda parte da película, que havia sido aprovada pelos censores.  

 Segundo Goodwin (1993, p.181), durante a entrevista no Kremlin, Stálin, 

V. Mólotov e A. Jdánov disseram ao cineasta que os erros políticos de Ivan IV 

nas campanhas de terror foram sua hesitação e os ataques de consciência. 

Mólotov e Jdánov ainda reclamaram que o filme descrevia as políticas de Ivan 

como um resultado de conflitos neuróticos e não de objetivos patrióticos. Ripoll-

Freixes (1967, p.132) reafirmou que Stálin afirmara não tolerar que o “herói” 

Ivan fosse representando como um homem doente, indeciso e fraco. 

O filme, enquanto versão 

contemporânea da história, 

representa essa luta como um 

complexo da tragédia e do 

grotesco, da psicologia íntima e 

da consciência social e da 

dinâmica progressiva e regressiva. 

[...] Eisenstein fez Ivan, o 

Terrível com a consciência de que 

a versão do grande-homem da 

história oficial constitui uma 

inversão das preeminências que os 

movimentos de massa e o heroísmo 

coletivo têm em seu cinema dos 

anos 20. (GOODWIN, 1993, p.182) 

 Ripoll-Freixe (1967) descreveu a projeção negativa que a crítica russo-

soviética da época fez sobre a segunda parte de Ivan, o Terrível. Na edição da 

revista Sovietzkoye Iskustvo de 16 de agosto de 1946, o editorial a atacou 

ferozmente. 

Este filme nunca deveria ter ido 

para as salas de projeção, porque 

ele rejeitou a obrigação que toda 

obra de arte tem de ser autêntica 

e cuidadosa na sua interpretação 

da verdade histórica. [...] Além 

disso, a estrutura do filme 

demonstra que a história foi usada 
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como mero pretexto para 

experiências formalistas, montagem 

cinematográfica, jogos de 

contrastes entre pretos e brancos, 

etc. (EISENSTEIN, 1967, p.134) 

 Com decisão tomada pelo Comitê Central do Partido e divulgada em 4 

de setembro de 1946, as revistas Pravda (11 de setembro) e Izvestia (13 de 

setembro) publicaram críticas, a partir das acusações feitas aos realizadores, 

proibindo a exibição de vários filmes, entre eles, a segunda parte de Ivan, o 

Terrível. 

Eisenstein, na segunda parte de 

‘Ivan, o terrível’, mostrou sua 

ignorância histórica ao apresentar 

um Ivan que foi um homem teimoso e 

de caráter como um homem doente e 

indeciso, uma espécie de Hamlet 

[...]. (EISENSTEIN, 1967, p.134) 

 Eisenstein foi obrigado a se retratar publicamente, assumindo sua mea 

culpa. Sua comunicação foi publicada na Kultura i Jizn de 20 de outubro de 

1946, e, ao final, o cineasta afirmou: “Esta pode ser a garantia de que em um 

futuro próximo nossa cinematografia criará filmes artísticos de alto conteúdo 

ideológico, verdadeiramente dignos da época staliniana.” (EISENSTEIN, 1967, 

p.137). Infelizmente, por conta de sua precária condição de saúde, Eisenstein 

não voltou mais a filmar, e, em 11 de fevereiro de 1948, ele faleceu. 

 Segundo Metz (2014, p.227), há três tipos de censura: “A censura 

propriamente dita mutila a difusão, a censura econômica mutila a produção, a 

censura ideológica mutila a invenção”. As censuras sofridas por Eisenstein 

partem principalmente da falta de comprometimento do cineasta com a 

“verdade” histórica de Ivan IV, cujo ponto de referência era o posicionamento de 

Stálin perante essa figura. Nesse caso, os custos necessários para a execução do 

roteiro original não tiveram tanta importância quanto a escolha do cineasta ao 

apresentar, na segunda parte de Ivan, um líder frágil, doente e louco.  

 Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A 

censura pelo verossímil funciona como uma barreira invisível e aplica-se a todos 
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os assuntos. De acordo com Metz (2015, p.228), para Aristóteles, o verossímil 

definia-se como sendo o conjunto do que é possível aos olhos do senso comum 

e se opunha, assim, ao conjunto do que é possível aos olhos das pessoas que 

sabem. Compreendendo o cinema como uma das artes da representação, a 

qual não apresenta todo o possível, mas apenas os possíveis que sejam 

verossímeis, pode-se afirmar que a censura sofrida por Eisenstein foi arbitrária e 

restritiva, pois ela se encontrava atada à pura verossimilhança, à história 

conhecida por todos, que retratava um líder destemido e temido por todos. Não 

existe, portanto, um critério absoluto no tempo e no espaço, logo, o verossímil 

pode ser transformado. 

A “verdade” do discurso artístico 

não se articula diretamente com a 

verdade não escrita (tida como 

“verdade da vida”), mas passa pela 

mediação de comparações 

(explícitas ou não) interiores ao 

campo artístico; portanto, ela só 

pode ser relativa; mas ela é 

absolutamente relativa, pois uma 

conquista nova, que talvez morra 

no frescor de sua verdade, terá 

pelo menos enriquecido 

definitivamente o Verossímil: este 

pode se esforçar em renascer 

constantemente, cada uma de suas 

mortes é diretamente sentida como 

um momento absoluto de verdade. 

(METZ, 2014, p.238) 

 A proibição da exibição da segunda parte de Ivan, o Terrível continuou 

até agosto de 1958, dez anos após a morte de Eisenstein e cinco anos após a 

morte de Stálin. No mundo não comunista, a segunda parte foi projetada pela 

primeira vez na Exposição Internacional de Bruxelas, em outubro de 1958. E a 

partir de 1959, o filme difundiu-se pela França e por outros países livres. “E a 

arte deu razão a Eisenstein...” (EISENSTEIN, 1967, p. 137). 

S.F.B. (Urgente) – Charlie Chaplin 

remeteu a SERGEI EISENSTEIN o 

seguinte telegrama, com suas 

impressões sôbre “IVAN, O 
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TERRÍVEL”: “Esta é a maior de 

todas as películas históricas até 

hoje aparecidas sôbre a tela. Por 

sua feitura, seu esplendor e sua 

beleza, deixa atrás tudo o que já 

vimos no cinema” (A Noite, 24 de 

julho de 1947) 

 Em julho de 1947, a cidade do Rio de Janeiro exibiu nas salas de cinema 

São Luiz, Carioca, Rian e Rex o filme, tão aclamado internacionalmente, Ivan, o 

Terrível – parte I. A película foi importada pela Swiss Filmes, distribuidora com 

sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro, em parceria com a Artkino Pictures 

Inc., companhia norte-americana que possuía exclusividade na distribuição de 

filmes soviéticos no hemisfério ocidental. 

 Com exibições diárias e em horários variados, Ivan fez parte da vida dos 

cariocas. Várias salas de circuito comercial receberam a película no centro e no 

bairro da cidade do Rio de Janeiro, em Niterói e em Petrópolis. Pelos anúncios 

das salas de cinema nos jornais, pode-se deduzir que havia pelo menos duas 

cópias do filme circulando, com censura de 10 anos. Por meio dos jornais, o 

público foi introduzido no universo de Serguei M. Eisenstein e também no de 

Ivan IV, historicamente conhecido como Ivan, o Terrível. Entre alguns colunistas 

conhecidos e anônimos, que travaram contato com Eisenstein, destaca-se 

Antonio Moniz Vianna. 

As particularidades artístico-

técnicas estão no culto prestado à 

imagem em si, e em relação com 

outras imagens. São, pois, 

particularidades plásticas e 

rítmicas, eficientemente 

entrosadas, confluindo para a 

harmonia geral. (Correio da Manhã, 

30 de julho de 1947) 

 Somando-se à repercussão do filme em território nacional, o Jornal do 

Commercio publicou a declaração de Rosley Crowther, do The New York Sun, 

sobre Ivan, o Terrível: “O filme pôde ser comparado aos afrescos mundialmente 

famosos e às telas históricas dos mestres da pintura. [...] a influência de ‘Ivan, o 
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Terrível’ será com certeza sentida por todas as futuras gerações de cineastas.” 

(Jornal do Commercio, 27 de julho de 1947). 

 Na coluna Crônica de Cinema, redigida por J.F., o artigo “Ivan, o Terrível 

I” apresentou, em parte, a relação que o público estabelecia com o filme: 

É verdade que o filme russo 

atualmente em exibição não 

corresponde ao gosto das numerosas 

plateias mais fieis a espetáculos 

cômodos e divertidos. É verdade 

também que os melhores filmes, os 

de mais valor e mais arte não 

puderam divertir e agradar sem 

mais nem menos, porque exigem 

sensibilidade e gosto, mas 

principalmente exigem, exigem 

muito ao contrário do hábito mais 

geral nos filmes que cedem, 

transigem sem compromisso algum 

ante a passividade da plateia. 

Ora, “Ivan, o Terrível” não é 

assim. Obriga, antes de tudo, o 

espectador a um longo trabalho de 

exploração das imagens, de lento 

ritmo, das cenas, em conjunto e em 

detalhe. Obriga-o a uma atitude 

ativa, de participação e 

correspondência, onde a 

sensibilidade se comprime nos 

interiores, (nas cenas do palácio) 

ou se dilata e passa para os dados 

exteriores, o mundo do lado de 

fora de nós. Essas reações, essa 

postura, enfim, talvez provoquem 

mesmo certo cansaço na primeira 

visita à película. Mas quando se 

vai vê-la uma segunda vez, fica-se 

mais acomodado ao ritmo e à 

atmosfera da obra, à luz e ao 

cenário: opera-se uma adaptação à 

genuína linguagem do cinema, a 

imagem. (Jornal do Commercio, 02 

de agosto de 1947) 

 Além das exibições em circuito comercial, o movimento cineclubista 

também organizou o projeto de estudar Ivan. O Clube de Cinema realizou uma 



61 
 

projeção especial de Ivan, o Terrível - parte I, seguida de um “exame 

meticuloso”. Luiz Giovanni, na coluna Cinemas do Jornal de Notícias afirmou: 

Quando “Ivan, o Terrível” foi 

exibido na Europa, os críticos, em 

uníssono, receberam-no 

entusiasticamente, chegando a 

crítica inglesa, sóbria, e 

equilibrada e inteligente, a 

considerá-lo como um dos maiores 

espetáculos de cinema de todos os 

tempos. Também aqui foi grande a 

repercussão do filme. O Clube de 

Cinema, sobre o qual voltamos a 

falar oportunamente, vem 

promovendo debates em torno do 

filme, que muito tem elevado a 

crítica do cinema entre nós. 

(Jornal de Notícias, 16 de julho 

de 1947) 

 Durante o mês de outubro de 1947, a cidade de São Paulo recebeu Ivan, 

o qual foi exibido nas duas salas de cinema do Ritz na rua da Consolação e na 

avenida São João simultaneamente, por conta disso, pode-se concluir que as 

duas cópias que estavam no Rio de Janeiro haviam sido transferidas para São 

Paulo. Da mesma forma que a carioca, a imprensa paulista dedicou-se a 

apresentar Serguei M. Eisenstein e a história por trás da sua película ao público. 

 Um ano antes, em outubro de 1946, o jornal Tribuna Popular publicou a 

entrevista com Nicholas Napoli, presidente da Artkino Pictures Inc.: 

Napoli diz que não tem encontrado 

dificuldade de espécie alguma, nem 

política, nem técnica, para a 

aceitação dos filmes soviéticos na 

América Latina. Os melhores 

mercados são, em primeiro, 

Argentina, em segundo, Brasil e, 

depois Cuba. O mesmo não se dá nos 

Estados Unidos. [...] Napoli 

lembra que o público do hemisfério 

(ocidental) não conhece ainda bem 

as estreias, os diretores e as 

histórias do cine soviético. Além 

disso, a URSS faz cinema tendo em 
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vista o próprio povo soviético. 

Não visa a exportação, o que, para 

os russos é sempre um acessório. 

Outro fato que precisa ser levado 

em conta, frisa ele, está nas 

duras condições em que os artistas 

e os organizadores do cinema 

soviético tiveram de trabalhar, 

durante a última guerra, período 

em que foi feita a maior parte dos 

filmes até agora apresentados no 

Brasil. [...] O cinema é um ótimo 

meio de intercâmbio cultural, de 

aproximação espiritual entre os 

países do mundo. (Tribuna Popular, 

30 de outubro de 1946) 

 O interessante, ao analisar essa entrevista, é observar certas 

discrepâncias na argumentação de Napoli, pois, como ele mesmo afirmou, as 

películas russas eram direcionadas ao povo russo, e, mesmo assim, eram 

exportadas. Isso mostra que por mais regional que seja o assunto tratado na 

película, há a linguagem cinematográfica, que é universal. Outra questão 

interessante, a ser refletida, é a recepção do público, pois as películas russas, 

mais voltadas à arte, requerem uma postura ativa desse público, e como 

apresentado anteriormente, o público brasileiro era, por hábito, acomodado, 

logo, é instigante saber que o Brasil ocupava segundo lugar nas importações 

nesse período.  

 Paralelamente, havia grupos de pessoas interessadas em assistir várias 

vezes a um mesmo filme, com isso a prática das reprises tornou-se uma 

constante. Num artigo publicado, P.F. afirma que as reprises dos cinemas 

deveriam ser uma prática habitual, caso a escolha dos filmes correspondesse a 

um critério honesto. 

Noutras palavras: os programas de 

reprises deveriam obedecer à norma 

de películas que contivessem 

mérito artístico já lançado numa 

temporada de que houvéssemos 

perdido memória. O valor artístico 

e as qualidades excepcionais dos 

celuloides já passados deveriam 
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constituir o único e principal 

intuito dos agentes das companhias 

distribuidoras em harmonia com os 

donos de cinemas. (Jornal do 

Commercio, 28 de janeiro de 1949) 

 Em meados de 1949, foi proibida a exibição de todas as películas 

realizadas na Rússia. Os censores alegavam que a medida fora tomada com a 

finalidade de “evitar uma possível disseminação do comunismo em território 

nacional através do filme soviético” (Correio da Manhã, 26 de outubro de 

1949).  

 Antonio Moniz Vianna, em sua coluna, manifestou-se contra a censura 

desnecessária imposta pelo governo federal afirmando que  

não há uma boa razão para que no Brasil sejam proibidas as 

fitas soviéticas. Em muitas delas, não há traço de demagogia e, 

em outras, este é tão sutil que os menos avisados entre os quais 

se inclui a quase totalidade dos ‘influenciáveis’ se acham 

praticamente impossibilitados de discerni-lo. (Correio da Manhã, 

26 de outubro de 1949).  

 Entre o final da guerra (quando se tornou possível a importação) e a 

entrada em vigor da portaria de proibição, foram apreendidos nos cinemas 

cariocas mais ou menos 12 filmes russos, entre os quais Ivan, o Terrível. Durante 

a grande guerra, apenas Aleksandr Niévski – Os cavaleiros de ferro, de 

Eisenstein, e Pedro, o Grande, de Vladimir Petrov foram aqui exibidos. 

Há tempos luta a Swiss Films para 

obter licença de concluir as 

exibições de películas que haviam 

recebido, antes da ruptura de 

relações com a Rússia, o visto de 

aprovação da Censura.[...] A nossa 

opinião é que as películas de 

grande valor artístico, desde que 

passassem por séria crítica 

preliminar de não conterem a menor 

propaganda, mesmo indireta, 

poderiam ser exibidas normalmente. 

Afinal, outras artes e letras 

encontram meios de entrar no país. 
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Naturalmente que a maior 

divulgação do cinema junto ao povo 

exige uma contínua vigilância, 

mas, se esta for eficiente, não 

permitindo a menor fuga às justas 

medidas, haverá tanta necessidade 

de contacto com todas as fontes de 

arte, e sob esse ponto de vista, 

dificilmente as lembranças de 

“Alexandre Nevsky”, “Pedro, o 

Grande”, “Flor da Pedra”, “Ivan, o 

Terrível”, desaparecerão da mente 

do espectador. Depois, o 

verdadeiro cultor de cinema não 

tem dependência por questões 

doutrinárias na tela, estando 

sempre disposto a reconhecer a 

arte, em qualquer origem. A 

maioria do povo sabe dos 

malefícios que causaram em nosso 

próprio país as rebeliões 

comunistas e não há de ser através 

de filmes sem teses que algo 

poderá ser despertado. (A Manhã, 

18 de janeiro de 1949) 

 Para Metz (2014, p.228) a censura ideológica é capaz de fazer 

desaparecer das telas muitos assuntos e muitas maneiras de tratar determinados 

assuntos, mas, sendo a censura arbitrária e cultural, ela modifica-se no tempo e 

no espaço. Dessa maneira, preservando-se uma película, é possível revê-la num 

momento mais favorável, o que propiciará outras possíveis leituras. 

 Somente em meados de 1951, os filmes russos foram liberados pela 

censura e novamente exibidos em circuito comercial.  

A reportagem de Última Hora obteve 

do Sr. Melo Barreto Filho, diretor 

do Departamento de Censura, a 

informação de que cerca de dez 

películas russas acabam de ser 

liberadas, entre elas “Ivan, o 

Terrível”, considerada uma ímpar 

na moderna cinematografia. Disse 

ainda o diretor do D.C. que, desde 

a época em que o Brasil rompeu 

suas relações diplomáticas com a 
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Rússia, se encontravam congelados 

cerca de vinte filmes. (Última 

Hora, 11 de julho de 1951) 

[...] de acordo com a recente 

resolução de permitir a exibição 

de filmes russos, que não tenham 

mensagens ideológicas, a censura 

cinematográfica brasileira acaba 

de liberar dez películas de longa 

metragem e seus “shorts” 

produzidos em estúdio soviéticos. 

Oito filmes de longa-metragem já 

foram exibidos anteriormente no 

país e são os seguintes: “Flor de 

Pedra”, “Ivan, o terrível” [...]. 

(Jornal de Notícias, 17 de julho 

de 1951) 

 Um pouco antes da liberação da censura, em 3 de junho de 1951, às 

20h15, no auditório do Ministério da Educação, foi exibido o filme Ivan, o 

Terrível – parte I, acompanhado do estudo crítico feito pelo poeta Vinicius de 

Moraes. (Correio da manhã, 03 de junho de 1951). E no dia 4 do mesmo mês, 

o Círculo de Estudos Cinematográficos organizou em sua sede a exibição a seus 

associados de alguns filmes de arte, entre eles, Ivan, com a participação de 

Vinicius de Moraes. 

 Em paralelo, no circuito comercial, a película voltou a ser exibida 

semanalmente nas salas do cinema São José, na cidade do Rio de Janeiro. Em 

uma pequena nota publicada em jornal, descreve-se a participação do público 

durante as projeções.  

Ontem (04/09/1951), no cinema São 

José, para uma plateia que lotara 

o teatro, as sessões da noite 

correram sob intensa emoção. 

(Tribuna de Imprensa, 05 de 

setembro de 1951) 

 Nos anos seguintes, 1952 e 1953, suspenderam-se as exibições do filme 

em circuito comercial, no entanto as atividades nos cineclubes continuaram. Por 

exemplo, no dia 6 de fevereiro de 1952, às 20h, o Clube Estudantil de Cinema 

exibiu no auditório da A.B.I. Ivan, o Terrível. E, em 30 de setembro de 1953, às 
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20h, Ivan foi projetado novamente no mesmo auditório, mas agora sob a 

organização do Chaplin Club (Jornal do Commercio, 28 de setembro de 1953). 

 Entre 1957 e 1958, no Suplemento Literário do jornal O Estado de São 

Paulo, Paulo Emílio Sales Gomes escreveu periodicamente sobre Eisenstein e 

suas realizações. No artigo “O homem Eisenstein”, Paulo Emílio resgatou a 

origem dos estudos europeus sobre o cineasta. 

Depois da Alemanha, o país que 

mais aclamou a obra de Eisenstein 

foi a França. No entanto, só 

ultimamente se traduziu para o 

francês sua biografia, escrita por 

Mary Seton. Em 1930, por ocasião 

da estada em Paris, o cineasta 

soviético estabeleceu algumas 

duradouras relações de amizade, e 

foram os franceses os autores dos 

primeiros ensaios e livros sobre 

sua obra. (Suplemento Literário, 

07 de dezembro de 1957) 

 No artigo “Eisenstein e o herói”, Paulo Emílio focou sua análise na 

película Ivan, o Terrível. 

A parte conhecida da fita 

contínua, treze anos depois de sua 

estreia, a desconcertar e desafiar 

a crítica. [...] Eisenstein 

transformou o cinema numa estranha 

e suntuosa ópera plástica e 

sonora. Quanto melhor se conhecem 

os últimos trabalhos teóricos de 

Eisenstein, mais aparece Ivan como 

primeira ilustração de ideias 

artísticas originais e profundas 

[...] Em todo caso, Eisenstein foi 

fiel a um princípio que enunciara 

em 1939: “A tarefa da arte é 

tornar tangíveis as contradições 

do ser”. Ivan assumiu a 

ambiguidade característica de 

tantas obras de arte, sendo 

considerado por uns como um libelo 

contra a ditadura, enquanto outros 

o interpretam como uma 
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justaposição e apologia do regime 

stalinista. Isso quanto à primeira 

parte. A ambiguidade da segunda 

deve ter parecido excessiva às 

autoridades soviéticas, que 

proibiram a sua exibição. Os 

fragmentos publicados do roteiro 

indicam que Eisenstein perdera 

ainda mais uma vez o sentido das 

conveniências políticas. 

(Suplemento Literário, 25 de 

janeiro de 1958) 

 No ano de 1958, comemorou-se, em todas as cinematecas do mundo, o 

sexagésimo aniversário do nascimento de Serguei M. Eisenstein. Por conta disso, 

no início daquele ano, a Cinemateca Brasileira organizou uma retrospectiva da 

obra do cineasta russo. Ainda no mesmo ano, em dezembro, durante o Festival 

de Bruxelas, exibiu-se pela primeira vez fora da Rússia, a segunda parte da 

trilogia de Ivan, o Terrível. Ela foi concluída em 1946, dois anos após a 

conclusão da primeira parte da película que fora exibida no Brasil quase doze 

anos antes, mas só permitiram sua exibição dez anos depois da morte de 

Eisenstein. 

A proibição, pelo que se disse na 

época, teve por base uma analogia 

bastante evidente entre Ivan e 

Stalin, que ainda era o todo-

poderoso, o semideus do partido 

comunista. Os russos nunca 

desmentiram aquela versão nunca se 

pronunciaram oficialmente acerca 

do caso, que indignou os 

intelectuais do mundo inteiro. Com 

a mudança na política dos nomes 

que se processou na Rússia, depois 

da morte do deus vermelho, o 

segundo “Ivan” foi até Bruxelas, 

em outubro de 1958, já se anuncia 

em Nova York e, talvez venha um 

dia ao Brasil. Deve vir: o cinema 

de Eisenstein não é o cinema russo 

é cinema. E alguns filmes russos 

sem outra qualidade que a de serem 

russos amostras de uma subestreia 

com a qual Eisenstein nunca se 
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misturou começam a ser importados 

pelos distribuidores aqui. 

(Correio da Manhã, 16 de janeiro 

de 1959) 

 Até então, durante as décadas de 1940 e 1950, a Swiss Filmes 

juntamente com a Artkino representavam as distribuidoras de filmes russo-

soviéticos em território nacional. No entanto, a partir da década de 1960, a 

Tabajara Filmes, que já importava filmes suecos e italianos, iniciou a 

distribuição de filmes russos “apolíticos”. No jornal Tribuna de Imprensa, de 4 de 

fevereiro de 1960, a Tabajara Filmes anunciou a importação de novas películas 

russas: “Teremos em breve 24 fitas russas no mercado, inclusive a segunda 

parte de Ivan, o Terrível, de Eisenstein, que vem obtendo grande repercussão 

internacional.” 

 A promessa da segunda parte perdurou. No jornal Última Hora de 8 de 

agosto de 1961 anunciou-se: “Tabajara Filmes vai lançar nos cinemas cariocas, 

além de uma cópia nova e sincronizada de ‘O Encouraçado Potemkin’, o 

clássico de Eisenstein, a 1ª e 2ª partes de ‘Ivan, o Terrível’ outra famosa obra 

do grande e inolvidável realizador soviético.” 

Já foram embarcados na Polônia, 

por via marítima, cêrca de 60 

filmes russos que concorrerão ao 

festival de Cinema Russo a ser 

iniciado na segunda quinzena de 

outubro. Em sessão especial serão 

exibidos no Rio 10 filmes 

selecionados, inclusive a primeira 

parte de Ivan, já isto aqui há 

mais de 15 anos. (Tribuna da 

Imprensa, 26 de setembro de 1961) 

Já chegaram os filmes (1ª remessa) 

que constarão no programa do 

Festival “História do Cinema Russo 

e Soviético”, que a Cinemateca do 

Museu de Arte Moderna inaugurará 

no Rio na segunda quinzena de 

novembro, em combinação com a 

Cinemateca Brasileira (São Paulo) 

e a Cinemateca de Moscou[...]. O 

Festival será aberto com 
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“Encouraçado Potemkin”, o grande 

filme de Eisenstein, em versão 

sonorizada e com legendas em 

português. [...] já estão a 

caminho em importação pela 

Tabajara Filmes as duas partes de 

“Ivan, o terrível” – uma exibida 

aqui em 1947, a outra proibida 

pela censura stalinista durante 

mais de dez anos. (Correio da 

Manhã, 21 de outubro de 1961) 

Um cinema secreto, por diversos 

motivos, o russo vai ser agora 

revelado no Rio. A partir de 24 

dêste mês, a Cinemateca do Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

estará apresentando o Seu IV 

Festival – “A História do cinema 

Russo e Soviético”. [...] Foi em 

1958 que a Cinemateca do Museu do 

Rio iniciou o programa de 

apresentar, em ciclos históricos, 

o cinema clássico de diversos 

países. (Correio da Manhã, 09 de 

novembro de 1961) 

 A película O encouraçado Potiómkin, em sua versão sonora importada 

pela Tabajara Filmes, abriu o Festival História do Cinema Russo Soviético, no 

dia 24 de novembro de 1961, às 23h, no Cine Caruso. Esse foi o quarto festival 

programado pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na 

série de retrospectivas nacionais iniciada com História do Cinema Americano e 

continuada com festivais sobre os cinemas francês e italiano. A responsabilidade 

do novo festival russo coube à Cinemateca Brasileira que iniciou sua 

apresentação no começo desse mês, como parte das manifestações da VI Bienal 

de São Paulo. O festival foi até 16 de fevereiro de 1962 com quatro programas 

semanais (terça, quarta, quinta e sexta-feira), e sessões às 18h30 e 20h30. 

 Simultaneamente, em São Paulo, dava-se prosseguimento ao mesmo 

festival. A partir de dezembro, foram exibidas películas da fase sonora do 

cinema russo-soviético, em versões originais e sem legenda. Por conta disso, o 

público mudou, enquanto antes vinham os curiosos, estudantes, cinéfilos e afins 
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que desejam conhecer mais sobre o cinema mudo e de vanguarda, na segunda 

fase com filmes falados, mas sem legendas, o público que participava das 

sessões constituiu-se de imigrantes e estudantes de língua russa. 

 No Suplemento Literário, de 1962, George Sadoul publicou diversos 

depoimentos dados por amigos e colegas de trabalhos de Eisenstein.  

Durante o verão de 1959, passei 

seis semanas em Moscou e 

Leningrado para interrogar os que 

participaram da criação do cinema 

soviético durante a década de 

vinte. [...] Para não cansar o 

leitor, ordenei pois 

cronologicamente esses 

testemunhos, em diversos aspectos 

pouco conhecidos, da carreira de 

Eisenstein. (Suplemento Literário, 

03 de fevereiro de 1962) 

 Naquele mesmo ano, a Cinemateca Brasileira, em colaboração com a 

Embaixada Soviética, o Departamento Cultural do Itamaraty, o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, a Sovexportfilm e a Tabajara Filmes organizou a 

Semana do Cinema Soviético. Em São Paulo, as projeções foram realizadas no 

Cine Coral, em sessões contínuas, a partir das 12h a arrecadação dos ingressos 

fora em benefício da Fundação Cinemateca Brasileira pró-conservação de 

filmes. No Rio de Janeiro, as exibições foram realizadas no Cine Paissandu e no 

Paris Palace. Nessa mesma semana, a Cinemateca recebeu uma delegação de 

atores e de diretores soviéticos, entre eles Nikolai Tcherkassov, considerado um 

dos maiores atores russos daquela época. 

 Constava na série de estreias um dos mais famosos clássicos da 

cinematografia: Ivan, o Terrível apresentado pela primeira vez, no Brasil, em 

suas duas partes. 

A Cinemateca Brasileira promoverá, 

de 14 a 20 do corrente, no Cine 

Coral, a “Semana do Cinema 

Soviético”, na qual procurará dar 

uma mostra das várias tendências 

da arte cinematográfica da URSS, 
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nestes últimos anos, exibindo 

filmes que caracterizam o atual 

estagio daquela arte naquele país. 

Como complemento à semana serão 

apresentadas as duas partes do 

último trabalho de S.M. 

Eisenstein, “Ivã, o Terrível”, do 

qual nosso público conhece a 

primeira. (Suplemento Literário, 

12 de maio de 1962) 

 A segunda parte de Ivan, o Terrível não foi exibida na Semana do Cinema 

Soviético, pois segundo os organizadores, ela ficara retida em Montevidéu 

(Última Hora, 22 de maio de 1962). Alguns meses depois, na inauguração do 

Cine Bijou, em São Paulo, projetou-se Ivan, o Terrível – parte I.  

 Em 1963, a distribuidora Franco-Brasileira importou para o Brasil a 

segunda parte de Ivan. Então, foi divulgada uma programação no Cine Coral e 

no Cine Majestic que intercalava as duas partes. 

É o seguinte o horário do Coral 

para a exibição do filme: 11 

horas, 1ª época, 13 horas, 2ª 

época, 14h45, 1ª época, 16h30, 2ª 

época, 18h15, 1ª época, 20 horas, 

2ª época, 21h45, 1ª época, 23h30, 

2ª época. (Diário da Noite, 07 de 

janeiro de 1963) 

 Em fevereiro, o Cine Majestic exibiu Ivan nos seguintes horários: 13h30, 

17h e 20h30. No Cine Coral, a censura era de 14 anos, enquanto no Cine 

Majestic, ela passou para 16 anos. 

Segundo temos em uma nota mandada 

aos jornais pela própria companhia 

distribuidora Tabajara Filmes vai 

apresentar (comercialmente?) a 

partir do dia 11, no Cine-Teatro 

da Maison de France, o filme 

“Ivan, o Terrível” [...]. A 

primeira parte, com cem minutos de 

projecção e a segunda com 80 

minutos. A primeira parte, aliás, 

foi lançada no Brasil há alguns 

anos. Mas a segunda parte, é 
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comercialmente inédita no Rio de 

Janeiro. Daí a importância da 

apresentação [...] (Última Hora, 

06 de dezembro de 1963) 

 

 Paulo Perdigão, em dezembro de 1963, publicou diversos ensaios sobre 

Eisenstein no Diário de Notícias. Em especial, na edição de 22 de dezembro, ele 

afirmou:  

Na oportunidade da exibição de ‘Ivan Grozni’ (‘Ivan o Terrível’), 

procurei dar ao leitor, na seção diária, uma visão geral da 

estética cinematográfica de Eisenstein, acrescida de retrospectos 

biográficos e dos acontecimentos que cercaram a feitura da 

obra, tumultuando-a junto ao governo soviético e condenando-

a ao destino comum de suas criações geniais. (PERDIGÃO, 

1963) 

 Em fevereiro e março de 1964, como prometido pela Tabajara Filmes 

(Sovexportfilm), a Maison de France, um teatro dentro do Consulado da França 

no Rio de Janeiro, exibiu em vários horários (15h40, 17h20, 19h, 20h40, 

22h20) Ivan, o Terrível – parte II. 

Sincero em sua ideologia básica, 

gozando de admiração pessoal de 

Stálin, sabia Eisenstein que era 

preciso “contornar” o terror 

cultural, ao invés de se deixar 

abater por fanáticos como 

Shumiatsky, então “ditador” do 

cinema soviético. O problema 

essencial era sobreviver, 

preservar a capacidade de 

expressão artística. Que fosse 

destruído “O Prado de Bejin” mas, 

que permanecesse viva a 

possibilidade de realizar “Ivan, o 

Terrível”! Que se comprometesse a 

“corrigir” a 2ª parte de “Ivan, o 

Terrível” mas que não lhe tirassem 

a esperança de ultimar a projetada 

3ª parte do mesmo filme [...]. 

Essa foi, talvez, a lição 
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essencial que Eisenstein nos 

deixou: como substituir num regime 

de terror cultural. Como continuar 

a se exprimir, artisticamente, 

quando se tem de fazer frente a 

todos os fogos da censura 

estatal.” (Correio da Manhã, 04 de 

março de 1964) 

 Agora com as duas partes de Ivan, o Terrível acessíveis, as salas de 

cinema comerciais exibiam Ivan por completo. Em março de 1967, o Cine 

Alaska promoveu a Semana de Filmes Russos de Arte e em novembro o Cine-

Hora exibiu-o diariamente às 21h, intercalando suas duas partes durante a 

semana. Nesse período a censura era de 14 anos. 

 De 28 de setembro a 10 de outubro de 1970, ocorreu no terceiro andar 

do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) a primeira exposição de 

desenhos de Serguei M. Eisenstein em território nacional. Foram apresentados 

ao público carioca 55 desenhos, entre os quais esboços, estudos e storyboards 

do filme Ivan, o Terrível. Paralelamente a Cinemateca do MAM apresentou, 

entre os filmes desse cineasta, as duas partes de Ivan (com legenda em 

português). 

 Em março de 1971, a Cinemateca do MAM organizou a mostra Quatro 

de Eisenstein, em cuja programação, as duas partes de Ivan foram projetadas. 

Um ciclo dedicado ao cineasta 

soviético vai ser apresentado em 

São Paulo, a partir do dia 24, 

pela CIDEF, que retorna as 

atividades de importadores de 

obras cinematográficas da URSS e 

que, em conjunto com a empresa 

Hawai, vai transformar o Cine 

Flamingo em sala de arte 

especialmente destinada a tais 

lançamentos. (Folha de São Paulo, 

17 de dezembro de 1973) 

 A Cinemateca do MAM, em parceria com a Cinemateca Soviética, com 

apoio da Sovexportfilm no Brasil, trouxe ao Brasil, a mais completa mostra de 
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desenhos de Serguei M. Eisenstein até então realizada. Foram expostas, no total, 

115 ilustrações. 

 Desde o início, a mostra de desenhos teve como objetivo divulgar e 

ampliar o conhecimento do público brasileiro sobre Eisenstein, pois foi 

programada a itinerância dessa mostra em quatro capitais entre dezembro de 

1973 e maio de 1974: na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro; no Museu 

Lasar Segall, em São Paulo; na Fundação Cultural de Curitiba, em Curitiba e na 

Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília. 

 Em paralelo à mostra itinerante, houve exibições dos filmes de Eisenstein. 

As duas parte de Ivan, o Terrível foram projetadas na sala de cinema da 

Cinemateca do MAM e também em algumas salas de cinema de arte como o 

Joia do circuito Cinema-1, no Rio de Janeiro; na sala de cinema do Museu 

Lasar Segall, em São Paulo e no cine Paiol, em Curitiba. 

 Em janeiro de 1974, a revista inglesa Sight and Sound pediu a críticos de 

todo o mundo – 89, no total – que indicassem os melhores filmes de todos os 

tempos. A partir dessa lista, ocorreria o próximo ciclo de cinema na Cinemateca 

do MAM e na Cinemateca Brasileira – Os Maiores Filmes de Todos os Tempos 

ou Clássicos de Todos os Tempos. Entre as películas, estavam selecionadas as 

duas partes de Ivan, o Terrível. 

 O ano de 1979 foi repleto de exibições de Ivan, o Terrível, fora do circuito 

comercial, em cineclubes e espaços culturais. Entre janeiro e março de 1979, 

houve projeções no Cineclube CINJ-23, no Cineclube João XXIII, no Cineclube 

da Casa do Estudante, no Cineclube do Leme, com debates entre os 

organizadores do cineclube, e no Centro Cultural Candido Mendes.  

 Entre março e abril daquele ano, no Cineclube Macunaíma, aconteceu 

parte da Retrospectiva Eisenstein. 

[...] (“Ivan, o Terrível”) em duas 

sessões (19h30 e 22h). Ambas com 

legendas em português. E a segunda 

com sequências em cores, isto é, 

de forma nunca exibida 
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comercialmente no Brasil. (Jornal 

do Brasil, 20 de abril de 1979) 

 Em maio de 1979, a Cinemateca do Museu Guido Viaro, em Curitiba 

organizou uma mostra de cinema russo e, em seguida, os estudantes da 

Universidade Federal do Paraná organizaram o Ciclo Eisenstein. Estas duas 

mostras russas, realizadas em Curitiba em menos de um mês, completaram-se, 

já que possibilitaram uma visão geral do cinema soviético. A mostra da 

Cinemateca exibiu o cinema russo contemporâneo, com exceção de Chapaiev, 

dos irmãos Vasilyev. Os demais filmes da referida mostra, promovida em 

Curitiba conjuntamente com o Escritório Comercial da União Soviética no Brasil, 

no Rio de Janeiro, eram uma seleção de produções russas dos últimos anos. Já 

a mostra dos estudantes apresentou o que havia de melhor no cinema russo 

antigo, ou seja, o clássico cineasta Eisenstein. 

 A partir de 1981, não houve mais censura nas partes de Ivan, o Terrível, 

e ambos tornam-se livre. No Jornal do Brasil, de 3 de fevereiro de 1982, José 

Carlos Avellar publica um artigo intitulado “O olho que pensa”. 

Ainda hoje, quase 40 anos depois 

de sua primeira apresentação, o 

que primeiro surpreende e pega o 

espectador em “Ivan, o terrível” é 

a beleza de sua forma. Antes de 

apanhar o significado de uma cena, 

antes mesmo até de compreender a 

ação que os personagens fazem 

dentro da imagem. [...] antes da 

situação que deu origem à imagem. 

Primeiro a forma. [...] E nesse 

contato com o público, afirma 

ainda Mikhail Romm, “foi possível 

ver o filme além do conjunto de 

alusões que existe dentro dele, e 

ele surgiu então aos nossos olhos 

como um filme ainda mais firme e 

belo em sua forma”. (Jornal do 

Brasil, 03 de fevereiro de 1982) 

 Entre os anos de 1984 e 1988, ocorreram diversos ciclos e mostras de 

cinema eisensteinianos. Houve, em especial, exibições de Ivan, o Terrível fora do 
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circuito comercial, em cineclubes e espaços culturais – no Cineclube 

Macunaíma, no Cineclube Estação Botafogo, no Cineclube Oscarito, no 

Cinesesc e no Centro Cultural São Paulo. Em 1988, lembrando os quarenta 

anos sem Eisenstein, o Cineclube GV organizou um miniciclo das obras do 

cineasta. 

  Além das atividades nos cineclubes e espaços culturais, os filmes de 

Eisenstein ganharam outras dimensões. A Globo Produções começou a 

comercializar em VHS clássicos como O encouraçado Potiómkin, Que viva 

México!, Aleksandr Niévski, Outubro e as duas partes de Ivan, o Terrível. Com 

isso, iniciou-se uma nova modalidade, o videoclubismo, e, por que não dizer, 

um renovado diálogo com Eisenstein. 
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Década de 1950 e 1960, ecos eisensteinianos na produção artística nacional 

A cinematografia é, em primeiro 

lugar e, antes de tudo, montagem. 

(EISENSTEIN, 2002b, p.35) 

 As teorias e os filmes de Serguei M. Eisenstein influenciaram pensadores e 

artistas brasileiros, principalmente, nas décadas de 1950 e 1960, tanto na 

literatura quanto no cinema. Eisenstein era estudado, discutido, assistido para 

assim ser apropriado e ressignificado. 

A formação de novas unidades, quer 

a partir da montagem de duas 

imagens diferentes, quer pela 

sucessão de diversos estados de 

uma mesma imagem, não é uma 

mensagem estática, mas, bem pelo 

contrário, um texto narrativo 

dinâmico que quando se realiza 

através de imagens, de signos 

icônicos visuais, constitui a 

essência do cinema. (LÓTMAN, 1978, 

p.105) 

 Em 1958, os poetas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari, integrantes do grupo Noigandres, lançaram o Plano-piloto para 

poesia concreta, manifesto no qual fundavam as bases teóricas do movimento 

da poesia concreta no Brasil. No primeiro parágrafo, eles indicam a 

importância da “ideia de ideograma”, um método de composição poética 

adequado à nova estética que formulavam, cuja referência era o princípio da 

montagem de Eisenstein – “Eisenstein: ideograma e montagem”. 

 Segundo Martins (2015), os poetas concretos buscavam ressignificar a 

poesia por meio da exploração simultânea das três dimensões materiais da 

palavra — verbal, vocal e visual —, utilizando-se de signos verbais e não 

verbais. 

 Ao se empregar recursos linguísticos, fonéticos e gráficos, possibilitou-se 

uma leitura relacional e fragmentária do poema, o que rompeu com a estrutura 

imóvel do verso na poesia tradicional – narrativa linear-discursiva ocidental. A 
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palavra assumiu dimensões sonoras e visuais como meio de ampliação das 

possibilidades associativas e de significação poéticas. 

 Ao elegerem a teoria de montagem de Eisenstein, os poetas concretos 

compreenderam o processo que o cineasta almejava em seus filmes:  

Num certo nível, nosso cinema conheceu uma responsabilidade 

assim rigorosa com relação a cada plano, colocando-o numa 

sequência de montagem com o mesmo cuidado usado para 

colocar uma linha de poesia num poema, ou para colocar cada 

átomo musical no movimento de uma fuga (EISENSTEIN, 

2002b, p.114). 

 A montagem é o elemento central constituinte do fazer cinematográfico e 

poético. Observando-se o contexto político-social de cada época — Eisenstein 

inserido na Rússia revolucionária e os poetas concretos, na era industrial dos 

anos 1950 no Brasil —, destaca-se o fazer artístico como um ato político, 

acessível por valer-se dos meios de comunicação de massa: Eisenstein com o 

cinema e os poetas concretos com a publicação de seus poemas em cartazes, 

jornais e revistas. 

 Não se pode desconsiderar o cunho marxista da expressão “montagem é 

conflito”. Nesse sentido, os legados de Eisenstein e dos poetas concretos 

representam não apenas um esforço de renovação estética, preocupado com o 

aprimoramento de um pensamento imagético, mas também um impulso de 

emancipação da comunicação para além da dimensão verbal, para além da 

manipulação da massa. 

 Desse modo, eles ampliam o acesso à informação e instigam a 

consciência crítica do espectador/leitor diante do mundo, apresentando-lhe 

novas possibilidades de expressão. Promovem o resgate de um modo de 

mediação com o real mais imaginativo e livre, como desde os primórdios o 

conhecem as civilizações orientais, atestado pela própria natureza de sua escrita 

– o ideograma.  
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 Tanto para o cineasta quanto para o poeta o estudo do ideograma é de 

extrema importância. Campos (1977) reuniu textos sobre o assunto. Entre os 

selecionados, destaca-se “O princípio cinematográfico e o ideograma”, de 

Sierguéi Eisenstein1.  

 Na primeira edição em português do livro A forma do filme, de 1990, 

José Carlos Avellar acrescenta uma nota com relação ao título do texto “Fora do 

quadro”, cujo conteúdo é o mesmo encontrado no texto “O princípio 

cinematográfico e o ideograma”. 

Za Kadrom. Escrito em fevereiro de 

1929 como posfácio ao ensaio 

Yaponskoye Kino (O cinema japonês) 

de Nikolai Kaufman. Em 1930 foi 

publicado na revista francesa 

Transition, com o título O 

princípio cinematográfico e a 

cultura japonesa. Em 1949, na 

primeira edição de Film Form com o 

título O princípio cinematográfico 

e o ideograma.(EISENSTEIN, 2002b, 

p.48) 

 A influência desse texto foi decisiva na configuração da poesia de 

Haroldo de Campos. Galáxia é um livro experimental entre a prosa e a poesia, 

escrito entre 1963 e 1976, publicado integralmente apenas em 1984. A fusão 

ocorre no texto, no espaço e no tempo da leitura, negação que precisa da 

referência do real para se sustentar. A colisão, princípio da montagem fílmica, 

acontece nas superposições de unidades frasais que têm como resultado a 

tensão da linguagem, que é resolvida numa solução constelar. 

 Junto com a teoria, os filmes do período mudo de Serguei M. Eisenstein, 

sendo O encouraçado Potiómkin um dos mais importantes e representativos, são 

essenciais para a compreensão de sua influência no cenário artístico-cultural 

brasileiro de 1950 e 1960. No entanto, a influência eisensteiniana já havia sido 

consumada em outros escritos, muitos anos antes, por Oswald de Andrade e 

Patrícia Galvão. 

                                                           
1 Grafia original encontrada no livro. 
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 São abundantes em Oswald as referências ao cinema, e seria ocioso aqui 

enumerar o que muitos críticos já escreveram sobre o assunto. Segundo Soares 

(2011), Haroldo de Campos, na introdução elaborada para a edição de 1964 

dos romances oswaldianos, reitera a afirmação de Antonio Candido sobre 

Oswald ser, com a publicação de Os condenados, o introdutor da técnica 

cinematográfica na literatura brasileira, estendendo, contudo, essa afirmação ao 

romance de 1924.  

Uma vez que a ideia de uma técnica 

cinematográfica envolve 

necessariamente a de montagem de 

fragmentos, a prosa experimental 

do Oswald dos anos 20, com a sua 

sistemática ruptura do discursivo, 

com a sua estrutura fraseológica 

sincopada e facetada em planos 

díspares, que se cortam e se 

confrontaram, se interpenetram e 

se desdobram, não numa sequência 

linear, mas como partes móveis de 

um grande ideograma crítico-

satírico do estado social e mental 

de São Paulo nas primeiras décadas 

do século, esta prosa participa 

intimamente da sintaxe analógica 

do cinema, pelo menos de um cinema 

entendido à maneira 

eisensteiniana. (CAMPOS, 1980, 

p.xli) 

 É só na década de 1960, quando a obra de Oswald de Andrade começa 

a ser redescoberta e republicada, que os estudiosos aprofundarão as possíveis 

relações entre a concepção eisensteiniana de montagem e processo de escrita 

oswaldiano. 

A Barca de São Pedro é uma jangada 

que tem sobre si o Vaticano que 

tem seu primeiro andar um dancing 

que tem Cleópatra como dona do 

bordel. A cena do levante dos 

marinheiros e da revolução na 

Barca de São Pedro remete-nos às 

cenas de Eisenstein no seu famoso 
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Encouraçado Potemkin. (GARDIN, 

1995, p.143) 

 A peça O homem e o cavalo, publicada em 1934, é uma viagem 

panorâmica pela história da humanidade feita com humor, jocosidade e 

paródia. Oswald leva o leitor a visitar outros textos, outros contextos sociais, 

políticos, culturais, religiosos e artísticos, sempre de maneira crítica. “Revolução” 

é um termo recorrente em O homem e o cavalo. 

 Cury (2003) comenta os quadros que compõem a peça a partir de sua 

intertextualidade, evidenciando a necessidade de Oswald em escrever dramas 

“sociais”.  

Depois de mostrar, nos três 

primeiros quadros, a decadência da 

burguesia cristã e capitalista 

pela falácia de seus atores 

corruptos, de suas instituições 

falidas e de seus valores 

apodrecidos, Oswald de Andrade, a 

partir de final do 4º até o 5º 

quadro, estrutura a paródia das 

revoluções russas de 1905 até 

1917, numa relação intertextual 

criadora e instigante. (CURY, 

2003, p.68) 

 Tanto Gardin quanto Cury estabelecem relações diretas dessa peça com 

a película O encouraçado Potiómkin de Eisenstein. Em 1925, a comissão 

encarregada de comemorar a Revolução de 1905 encomendou ao cineasta 

russo-soviético a produção do filme, cujos resultados se fixaram no episódio do 

motim do navio. São sequências célebres: homens e vermes; o drama na praia; 

o sangue corrido clamado por vingança, nas escadarias de Odessa; o 

fuzilamento do povo pelos soldados do czar e pelos cossacos; o bombardeio do 

teatro de Odessa e do quartel dos generais pelos canhões do navio; a 

aproximação da esquadra russa e a adesão à revolução do encouraçado 

Potiómkin. 
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 Segundo Cury (2003), em O homem e o cavalo, as falas dos personagens 

apontam relações análogas com os intertítulos do filme. “Proletários de todo o 

mundo, uni-vos!” 

 - Camaradas! Levantai-vos contra 

os incendiários da guerra! Resisti 

à tortura com que a burguesia 

ensanguenta as nossas organizações 

e as nossas casas. Resisti ao 

terror branco. Lembrai-vos do que 

Lênin dizia: As classes condenadas 

pela história agem sempre assim! 

 Para complementar as influências de Oswald de Andrade na construção 

da Barca de São Pedro, em 1910, houve uma revolta de marinheiros no Brasil, 

incidente político-militar conhecido como Revolta da Chibata. A rebelião dos 

marinheiros dos encouraçados de Minas Gerais e São Paulo foi resultado direto 

do uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-

brasileiros e mulatos. O motim foi liderado pelo negro João Cândido Felisberto, 

elevado ao posto de almirante pelos colegas marinheiros. Os amotinados 

exigiam o fim da "escravidão" praticada pela Marinha. 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 Segundo Gardin (1995), não é só a cena descrita na Barca de São Pedro 

que remete ao cinema de Eisenstein, mas o modo de construção da peça em 

quadros que se justapõem sem uma conexão necessariamente lógica, e que 

podem adquirir significação por vias analógicas.  

 

Lembram-nos a teoria desenvolvida pelo cineasta em relação à 

montagem centrada na justaposição de fotogramas. Esta 

comparação não nos parece arbitrária posto que os 

dramaturgos e encenadores russos e alemães por certo tiveram 

contato com Eisenstein e muitas de suas ideias parecem ter sido 

aplicadas ao teatro. (GARDIN, 1995, p.143) 

 

 Tanto nas reflexões de Eisenstein sobre a montagem da obra 

cinematográfica quanto no método de composição de Oswald, o trabalho com 

as imagens ocupa lugar central, pois é a maneira com que eles lidavam com os 

elementos visuais.  

[...] na realidade, cada elemento 

sequencial é percebido não em 

seguida, mas em cima do outro. 

Porque a ideia (ou sensação) de 

movimento nasce do processo da 

superposição, sobre o sinal, 

conservado na memória, da primeira 

posição do objeto, da recém-

visível posição posterior do mesmo 

objeto [...] Da superposição de 

dois elementos da mesma dimensão 

sempre nasce uma dimensão nova, 

mais elevada. (EISENSTEIN, 2002b, 

p.53). 

 Consoante Fogal e Araújo (2011), há um tipo de configuração de 

imagens bastante semelhante, o qual foi identificado pelo próprio Oswald num 

artigo escrito sobre sua fórmula estética. A partir de uma citação de Roger 

Bastide sobre sua técnica de construção (chamada por Bastide de 

“fotomontagem”), nota-se o seguinte: 

Não nego que o estilo seja 

poético, pela sua riqueza, pela 
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cor de seu vocabulário, a música 

de suas frases. Mas a poesia está 

sobretudo nessa brusca irrupção no 

meio das imagens presentes, das 

imagens passadas, imagens 

herdadas, sejam conquistadores 

portugueses ou negros portadores 

de bandeiras [...] (BASTIDE apud 

ANDRADE, 2004, p.101). 

 Assim sendo, o trabalho com as imagens passa a se basear no choque, 

ocasionado pela rápida sucessão de imagens que impede o abandono à 

interioridade, à simples contemplação. 

 Segundo Ribeiro (2015), algumas cenas de Parque industrial2 lembram 

aqueles primeiríssimos planos de Eisenstein em que o rosto expressivo de 

personagens é ressaltado.  

 Por conta do grande interesse pela vanguarda russa, pela revolução 

soviética e pelo socialismo, a participação de Oswald de Andrade e Patrícia 

Galvão, como membros do Partido Comunista Brasileiro (PCdoB), era bem 

ativa. Entre 1931 e 1934, eles editaram diversas publicações de cunho político. 

Entre elas, destaca-se a revista mensal Boletim de Ariel, destinada à divulgação 

e discussão de livros que debatessem o socialismo soviético e a literatura 

proletária. 

 Parque industrial denuncia a vida dos excluídos retratando a 

desigualdade social na sociedade paulistana moralmente hipócrita. Tendo forte 

influência da escrita oswaldiana e da teoria de montagem eisensteiniana, é tido 

como o primeiro romance proletário brasileiro. 

Conflito dentro do plano é 

montagem em potencial que, no 

desenvolvimento de sua 

intensidade, fragmenta a moldura 

quadrilátera do plano e explode 

seu conflito em impulsos de 

montagem entre os trechos da 

                                                           
2 Escrito em 1932, foi publicado pela primeira vez no ano seguinte, numa edição, com 
tiragem e divulgação pequenas, pagas por Oswald de Andrade. O livro fFoi assinado com o 
pseudônimo Mara Lobo por causa de atritos com o Partido Comunista Brasileiro. 
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montagem. (EISENSTEIN, 2002b, 

p.43) 

 As mesmas inquietações políticas, sociais e ideológicas foram encaradas 

por críticos e criadores nos anos 1950 e 1960, os quais buscavam uma 

identidade cultural nacional, uma linguagem própria que comunicasse de 

maneira simples questões complexas do brasileiro. Por conta disso, os filmes e 

as teorias de Eisenstein foram retomados na promoção das atividades que 

desencadeariam o “cinema novo”. 

 O projeto do Cinema Novo de se tornar um elemento importante na 

construção da identidade cultural do Brasil teve como etapa importante a 

necessidade de identificar para si “sua origem”, fortes referências que o 

inserissem na realidade cultural do país. A âncora referencial dos 

cinemanovistas, no princípio, não era o cinema brasileiro, mas os movimentos 

estrangeiros. Entre eles, citamos: o Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano, o 

documentarismo inglês, alguns cineastas autorais do cinema hollywoodiano tais 

como John Ford e Orson Welles, Luis Buñuel, e a escola estilística preferida do 

grupo, o cinema revolucionário soviético representado por Dziga Viértov, 

Vsevolod Pudóvkin e Serguei Eisenstein. 

 Era necessário olhar para o passado e buscar elementos que pudessem 

participar desse processo de filiação. Nesse quesito, cinco profissionais se 

destacaram: Paulo Emílio Sales Gomes, Alex Viany, Plínio Sussekind Rocha, 

Nelson Pereira dos Santos, Humberto Mauro e o filme Limite, de Mário Peixoto. 

  A respeito da construção de identidade, Ortiz (1986, p.7) afirma que 

“toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior”. No caso dos 

anos de 1950 e 1960 no Brasil, a identidade nacional estava profundamente 

ligada a uma reinterpretação do popular pelos grupos sociais e à própria 

construção do estado brasileiro. 

E, nesta incapacidade de criar do 

outro lado da linha de demarcação 

das classes, manifestou-se toda a 

força e o poder da revolução 

proletária, que varre como uma 
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tempestade todos os que resistem 

ao seu assalto e que, como uma 

tempestade ainda mais poderosa 

arrasta aqueles que escolheram, 

duma vez para sempre, caminhar 

lado a lado com ela. (EISENSTEIN, 

1974, p.85) 

 Humberto Mauro e Limite foram assimilados pelo Cinema Novo como 

representações do passado mais puro do cinema brasileiro, no qual ainda era 

possível produzir obras originais e criativas. Essa compreensão só foi possível a 

partir da intermediação feita por Alex Viany e Paulo Emílio. 

Na tentativa de situar o cinema 

brasileiro como expressão 

cultural, adotei o “método do 

autor” para analisar sua história 

e suas contradições; o cinema, em 

qualquer momento da sua história 

universal, só é maior na medida 

dos seus autores. Neste campo, no 

conflito de um revolucionário 

comunista como Eisenstein ou de um 

poeta surrealista como Jean Vigo, 

entram todas as contradições 

econômicas e políticas do processo 

social. Se o cinema comercial é a 

tradição, o cinema de autor é a 

revolução. (ROCHA, 2003, p.36) 

 Embora Glauber Rocha não tenha militado no PCdoB, é possível aduzir 

que a sua posição encontrara ressonância no principal diretor do Cinema Novo 

ligado ao partido de 1960 a 1970: Leon Hirzsman, que fora influenciado por 

Alex Viany. 

 Segundo Simonard (2006, p.68), o Chaplin Club e seus fundadores 

Octavio de Faria e Plínio Sussekind Rocha tiveram grande influência sobre os 

participantes do movimento no Rio de Janeiro. A base teórica desse clube era 

principalmente a vanguarda francesa dos anos 1920 e os formalistas russos. 

 Plínio, como catedrático de Mecânica Celeste na Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil (FNFi), tinha a capacidade aglutinadora de 

um grande mestre, trazendo o prazer de ver, estudar e discutir cinema. Saulo 
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Pereira de Mello e Joaquim Pedro de Andrade, discípulos de Plínio, foram os 

fundadores do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), cineclube da FNFi. 

 Simonard (2006) comenta que, por essa época, a FNFi possuía um 

acervo de três filmes que  

[...] tinham sido comprados por Plínio, Vinicius e Paulo Emílio no 

interior de Minas Gerais por volta de 1942 e levados para a 

Faculdade. Os três filmes eram O Encouraçado Potemkin 

(1925), de Serguei Eisenstein, A Mãe (1927) de Vsevolod 

Pudovkin, A Aldeia do Pecado (1927) ou As Mulheres de Riazam 

da cineasta soviética Olga Preobrazhenskaia. (SIMONARD, 

2006, p.69) 

 Essa cópia de O encouraçado Potiómkin provavelmente é a mesma 

restaurada por Humberto Mauro no INCE (Instituto Nacional de Cinema 

Educativo) em meados de 1950, até então, a única cópia da película no Brasil. 

 Segundo relato de Saulo Pereira de Mello:  

[...] o Plínio me contou que era plano dos três (ele, Vinicius e 

Paulo Emílio) criar uma cinemateca na FNFi que provocasse a 

criação de um núcleo de estudos, talvez um curso, de teoria de 

cinema. Esta cinemateca teria alguns poucos filmes. Sua função 

não seria a conservação de filmes, mas servir de base ao curso 

de teoria de cinema. ( MELLO apud SIMONARD, 2006, p.69) 

 A partir do final dos anos 1950, o Rio de Janeiro atravessava uma fase 

de ebulição cultural, que se intensificara com o Suplemento Dominical do Jornal 

do Brasil, o qual se constituía num fator de aglutinação dos jovens escritores e 

artistas que desejavam renovar a cultura brasileira. Entre eles estava, Glauber 

Rocha. 

Na Casa Katakumba de Eysenstein em 

Moscou, no segundo ou terceiro 

andar de um velho prédio 

reconstruído depois do bombardeio 

nazista, no dia do aniversário de 

Mycha num inverno de 1975, folheei 
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milhares de livros, desenhos, 

quadros, cerâmicas populares 

universais e me sentei na poltrona 

vermelha coberta pela manta real 

vermelha cujos dourados esplendiam 

na unidade dos tapetes oryentalyz 

sob a farta mesa onde se reuniam 

os últimos sobreviventes do 

estalinismo em amoroso rito ao 

Mago Poeta Ressuscitado entre 

Vodka e Kayan! 

À Sua Majestade Sergey 

Mykhavlovytch Eyzenstein! 

Vi desenhos mexicanos, fotos de 

filmagens íntimas, ouvi histórias 

de ódio e de amor, grandezas e 

maravilhas sem misérias de Mycha. 

Era um menino, juro que não 

encontrou seu Alter Ego! 

Ali estava na casa do Mayor Gênyo 

do Sékulo XX numa invernal noyte 

moskovyta onde me apaixonei por 

Ana Krackshalava e nos beijamos. 

Aurohra! nas margens desesperadas 

do Volga. (ROCHA, 2006, p.170) 

 É frequente a linhagem que Glauber estabelece com Eisenstein, ao 

afirmar que o “mito Eisenstein o fez ser cineasta” (ROCHA, 1997, p.582). 

 Segundo Silva Junior (2015), Glauber Rocha era inspirado pela teoria 

marxista, afirmava que o materialismo histórico agiria como um corrosivo no 

sistema capitalista, daí a sua persistência no método dialético épico-didático, em 

confluência com cinema de Eisenstein e também com o teatro de Bertold Brecht. 

De posse desses instrumentos, 

Glauber se dirigia ao espectador 

para provocar neste a indignação 

revolucionária, mas também 

pretendia transformar a sua 

percepção estética, pois não 

acreditava em conteúdo 

revolucionário com forma 

conservadora. Por conta disso teve 

sérios problemas com a esquerda 
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stalinista no Brasil, criticando o 

realismo socialista e a arte 

marxista em voga nas décadas de 

1960/1970, de viés “nacional-

populista” patrocinada 

principalmente pelo CPC (Centro 

Popular de Cultura) da UNE (União 

Nacional dos Estudantes). (SILVA 

JÚNIOR, 2015, p.12) 

 Mas é no texto “Eisenstein e Glauber: nota para um reexame de 

paternidade” de Araújo (2014), que se encontra um preliminar estudo sobre a 

influência eisensteiniana na vida e na obra fílmica e teórica de Glauber Rocha. 

O artigo adicionou a essa pesquisa qualidades que só um especialista poderia 

dar a seu objeto de estudo. 

 Dividindo seu texto em duas partes, Araújo (2014) apresenta na primeira 

parte a presença de Eisenstein nos escritos e nas teorias de Glauber para na 

segunda parte dedicar-se à presença do cineasta russo-soviético nos filmes do 

cineasta brasileiro. Como observado pelo pesquisador, tanto Glauber quanto 

seus críticos perceberam, desde cedo, a presença das imagens e palavras de 

Eisenstein na produção glauberiana. 

Em paralelo, todos os filmes de 

Glauber, desde Barraventos até 

Idade da Terra, parecem 

informados, de perto ou de longe, 

pelos filmes de Eisenstein, que 

ele começou a ver bem jovem (em 

sessões do Clube de Cinema da 

Bahia organizadas pelo crítico 

Walter da Silveira), ainda nos 

anos 50, quando também começou a 

ler os textos de Eisenstein em 

seis estudos para o programa 

radiofônico ”Cinema em Close-Up”. 

(ARAÚJO, 2014, p.197-198) 

 Araújo (2014) reproduz parte das citações feitas por Glauber Rocha, 

atentando-se a expor as relações entre o contexto histórico e cultural dos anos 

1960 e 1970, o movimento cineclubista e o Cinema Novo e a influência de 

Eisenstein sobre os intelectuais, principalmente no Rio de Janeiro. 
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No Brasil, por exemplo, todas as 

teorias de Eisenstein chegaram em 

tradução espanhola e depois 

portuguesa e, como os cineclubes e 

cinematecas são bem organizados, a 

obra de Eisenstein era muito 

conhecida lá. Nós éramos 

eisensteinianos e não admitíamos 

que se pudesse fazer um filme a 

não ser com montagem curta, 

primeiros plano, etc. (ROCHA, 

2004, p.112) 

 Numa dessas citações selecionadas por Araújo (2014), Glauber Rocha 

conta como se aproximou de Leon Hirszman. 

(Sua amizade por Hirszman) se 

devia ao fato de que ele gostava 

de Eisenstein. Ele era engenheiro, 

tinha as teorias de Eisenstein na 

ponta da língua, ele fazia 

experiências. Seu primeiro filme, 

Pedreira de São Diogo (1962), um 

curta-metragem, era a aplicação 

das ideias de Eisenstein. (ROCHA, 

2004, p.112) 

 Essa amizade estreitou-se a ponto de criarem um grupo de estudos sobre 

Eisenstein entre 1969 e 1970. Segundo Araújo (2014), esse grupo era composto 

por Glauber Rocha, Leon Hirszman, Eduardo Scorel, Geraldo Sarno e José 

Carlos Avellar. No total, foram oito encontros em dois meses. Todos ocorridos 

na casa de Glauber. Neles, discutiam os textos de Eisenstein, em versão 

espanhola, recém-publicados no Cahier Du Cinéma – Film Form e Film Sense. 

 Num breve passeio pelos textos de Glauber Rocha, é possível vislumbrar 

a explícita admiração e o respeito que o cineasta baiano teve a vida toda por 

Eisenstein, colocando em seu devido lugar na história do cinema, “o maior 

gênio do século XX” (ROCHA, 2006, p.170).  

Em todo caso, para além de uma 

apuração mais exata daquilo que 

Glauber viu e leu de Eisenstein (e 

de quando o fez), podemos dizer 

que sua identificação com ele 
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passou por uma convergência de 

fundo do seu com o projeto de 

cinema do mestre russo. (ARAÚJO, 

2014, p.205) 

 No final do texto, Araújo (2014) sintetiza a relação de ambos sobre 

“identificação, aplicação e revisão”, sendo este o diálogo traçado entre Glauber 

e o legado de Eisenstein. 

Paris, 26 de janeiro de 1976. 

Querido Paulo Emílio 

 Estou chegando da terra de Lili 

Brik, onde passei duas semanas 

vendo de perto o que o Tzar da 

Georgia fez. Estive três vezes na 

casa de Sergei Michailovitch, 

examinei seu arquivo, vi desenhos, 

projetos de livros, enfim, tudo 

isso que você imagina que possa 

existir na casa de Pera Atacheva. 

Imagine que existem manuscritos 

que compõem mais ou menos vinte 

novos livros a publicar. Levará 

alguns anos, pois ele escreveu em 

quase todas as línguas e nem todos 

os documentos chegaram de outros 

países. Mas tudo de Que viva 

México! chegou dos Estados Unidos 

e Alexandrov e Yusccvitich vão 

tentar montar o filme completo, e 

inclusive, para minha surpresa, me 

convidaram para colaborar. Mas eu 

dei apenas uma sugestão que o 

texto fosse escrito pelo Alejo 

Carpentier. Jantei com a mulher de 

Kulechov, Oholova (?)3, esta 

célebre atriz que você conheceu 

bem. E por coincidência estive na 

festa de aniversário de SM4, que 

todos os anos se comemora, e 

conheci o ator que faz um dos 

marinheiros de Potemkin. O 

negativo de Potemkin, que estava 

                                                           
3 Glauber refere-se àa Alexandra Khokholova. 
4 Sergei M. Eisenstein. A data a que Glauber se refere, do aniversário de Eisenstein, foi o 
dia 23 de janeiro. 
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na Alemanha, voltou e agora sairá 

versão completa com três minutos e 

meio a mais. O resto é gelo, 

estive com os sobreviventes do LEF 

e vi um experimental balé, 

Spartacus. 

[...] 

Vou fazer 37 anos no próximo 14 de 

março. Tenho projeto de fazer um 

filme, Nascimento da Terra, e até 

hoje, depois de três anos, ninguém 

quis produzir, vou voltar pra 

tentar fazer no Brasil. E tenho 

também o roteiro de 

Alexandre/Ciro. Mas como é coisa 

histórica pode ser feito no futuro 

se tiver esta sorte. Me disseram 

que Eisenstein teve uma síncope 

quando soube que Joseph estava 

vendo Ivan no Kremlim, segunda 

parte. Eis aí quem matou SM. 

 Não lhe faço carta triste ou 

alegre. Se voltar ao Brasil e 

escapar da repressão será possível 

continuar. 

 Uma vez disse pro meu 

psicanalista Ivan Ribeiro que ele 

se parecia com você. E segundo 

minhas próprias ideias sobre a 

materialização foi o mito 

Eisenstein que me fez ser 

cineasta. Simples. A complexidade 

foi não entender isto. Primeiro 

quando era jovem me identificava 

fisicamente com suas fotos. Depois 

com os filmes. E os livros de 

cinema que li foi Sadoul, sua 

arte, etc. e o Tratado de Kulechov 

é mais adiantado que Brecht porque 

é afirmação e Brecht é negação. 

Mas a estrutura de montagem de 

quadros de Brecht, montagem 

dialética, seu rapproche das 

teorias de Eisenstein. Acontece 

que o audiovisual é mais dialético 

que o literário daí a montagem 



107 
 

dialética em quarta dimensão, como 

falava SM, da qual Outubro é o 

exemplo. 

 A montagem interna, que Bazin 

analisou idealisticamente, é 

retratada pelo psicologismo. A 

psicanálise não entrou ainda no 

cinema. Por isso tudo que se vê é 

retórica fenomenológica. A 

perspectiva eisensteiniana é 

projetiva, pra frente, e não 

regressiva, pra trás, como Welles. 

Esse negócio está nos ícones 

russos onde foi sacado o Ivan e o 

plano dos padres com a caveira ou 

o camponês enterrado de [-] isto. 

Influência cubista, logo o 

elemento novo da montagem é essa 

inversão dialética da perspectiva, 

o que produz novas contradições na 

montagem. Agora imagine em 

terceira dimensão, por este 

processo polaroyde! 

 A novidade do cinema é que além 

de arte é ciência. 

[...] 

OBS: ainda lhe faço um paralelo 

arbitrário mas penso isto. 

Greve – Barraventos 

Potemkin – Deus e o Diabo 

Outubro – Terra em Transe 

Antonio dos Montes – Alexandre 

Nevski 

Cabeças cortadas – Ivan 

Que viva México! – História do 

Brasil 

Linha Geral – O Leão de 7 cabeças 

(Uma piada: depois de Linha Geral 

Joseph mandou chamar SM ao 

Kremlim. Quando ele chegou Molotov 
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disse: porque você fez um filme 

pior que Potemkin? E Joseph: 

existem filmes piores que Linha 

Geral. O que você deseja, SM? E 

SM: viajar para estudar o som. 

Segundo encontro depois de Joseph 

ver a segunda parte de Ivan. 

Tcherkassoy falou com Joseph pra 

não deixar publicar crítica contra 

porque SM estava no hospital por 

causa da primeira síncope5. Depois 

do restabelecimento SM foi ver 

Joseph: Joseph perguntou: você 

estudou bem a História? SM 

respondeu: mais ou menos. Joseph 

fechou a cara e continuou a 

conversa apenas com Tcherkassoy. 

Tanto Nevski como Ivan foram 

encomendados diretamente por 

Stalin. Alexandrov traiu 

Eisenstein no México e foi quem 

fez fofoca que provocou o 

telegrama de Joseph6 a Upton 

Sinclair. Quanto à virgindade de 

SM é pura lenda: trepou no México 

com uma prostituta chamada 

Matildona, teve uma grande paixão 

quando filmava Ivan em Almata, mas 

a moça morreu na guerra, e trepou 

dois anos com Pera Atacheva, além 

de ter tido um caso com 

Villasenor, aquela mexicana linda 

deitada junto ao índio enterrado7. 

Logo, a teoria do leite da Marie 

Seton está por fora. Não comeu 

Marie Seton. Porque me mostraram 

fragmentos da memória e conversei 

com o homem que por último 

conversou com ele antes de morrer. 

 O problema com Alexandrov: 

Alexandrov comeu a mulher por quem 

ele tinha se apaixonado. A relação 

homossexual foi com Meyerhold, que 

era caso Alexandrov. Daí a briga 

                                                           
5 Eisenstein morreu  ao sofrer um ataque cardíaco, em 11 de fevereiro de 1948. A 
segunda parte do filme Ivan, o Terrível, tinha sido proibida por Stálin. 
6 Telegrama de Stálin pedindo que Eisenstein parasse as filmagens em 1932. 
7 Cena do filme Que viva México! 
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com Meyerhold quando começou o 

caso Alexandrov. Pra quem é 

cinéfilo estas histórias, algumas 

delas você já deve conhecer, são 

divertidas. Mas confidenciais 

porque não quero comprometer quem 

contou. Mas ele morreu triste, 

envelheceu rapidamente, só não foi 

morto por Stalin, como os outros, 

por causa do prestígio que tinha. 

Seu único período de alegria foi 

na época dos cursos, porque se 

comunicava profundamente com os 

alunos e estimulava a imaginação. 

Ao contrário de Alexandrov, Tisse 

foi seu amigo fiel. Quem cuida de 

tudo isto do Museu e dos filmes é 

Nahum Klieman, uma pessoa 

excepcional que me deu várias 

dicas. Outra coisa importante é o 

efeito Kulechov que você conhece 

bem. Explica Brakage, underground 

e outras coisas. Lá está os bares 

dessa ciência. A situação 

econômica dá pra comer e morar mas 

a situação cultural é zero... 

Enfim... Não sou membro de nenhum 

clube pequeno ou grande e nem 

quero ser. Acho que aí devemos ir 

fazendo o possível... 

[...] 

 O que não quero é cometer, 

inconscientemente ou não, algum 

erro que mate romanticamente. 

Escreva-me falando disto... pode 

lhe parecer difícil, mas acho que 

você pode me ajudar a sacar alguma 

coisa. Não lhe peço psicanálise 

por carta. Uma palavra amiga de 

sua clarividência. Tenho sua carta 

aberta aqui diante de mim. Aguardo 

outra. 

Glauber 

 Contrastes, paralelos e linhagens convidaram Glauber Rocha a invocar 

Eisenstein até quando estava discutindo o trabalho de outros. Rocha (2003) 
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considera Limite um filme “contra-revolucionário, burguês e formalista”. Essa 

crítica feroz, mais política do que artística, não o impediu de posteriormente 

fazer uma autocrítica e considerar o filme como obra “fundamental e uma das 

raízes do Cinema Novo”. 

 O filme Limite (1930) foi durante muito tempo e, até certo ponto, 

continua sendo um mito. Sua dinâmica de montagem é claramente inspirada 

pelo trabalho de Serguei Eisenstein e Dziga Viértov. 

Dirigido por Mário Peixoto, tendo 

como fotógrafo Edgar Brazil (que 

trabalhou com outros dos mais 

importantes cineastas brasileiros 

do cinema mudo, como Humberto 

Mauro), “Limite” incorporava 

recursos construtivistas 

moderníssimos para a época. É um 

filme culto que inaugura recursos 

de câmera inéditos para um país 

como o Brasil até então. (Folha de 

São Paulo, 17 de maio de 1991) 

 O filme foi exibido publicamente em três ocasiões: em 10 de maio de 

1931, no cinema Império; em 17 de maio de 1931, no cinema Capitólio; e em 

9 de janeiro de 1932, no cinema Eldorado, localizados na Cinelândia, centro 

do Rio de Janeiro. Em meados de 1940, Paulo Emílio descobriu em Belo 

Horizonte uma cópia de Limite, o que, no entanto, não possibilitou grande 

amostragem, ficando restrita a amigos pessoais e a algumas exibições no seleto 

cineclube da então Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) de 1946 até 1952. 

 Apenas cerca de 46 anos depois, após a restauração da película, foi 

exibido ao grande público em uma maratona de uma semana (27 de maio a 2 

de junho de 1978) na sala da Fundação Nacional de Arte (Funarte). Quando 

isso ocorreu, o cinema e o público eram outros. Peixoto já havia desistido da 

carreira de cineasta e roteirista, apenas dedicava-se à vida de escritor. Em 

1988, pela Cinemateca Brasileira e em 1995 pela Folha de São Paulo, Limite foi 

eleito o melhor filme brasileiro de todos os tempos. 
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 Segundo Fernandes (2013), a revista Fan ajudou significativamente o 

cineasta. Octavio de Faria e Plínio Sussekind, fundadores do Chaplin Club, 

foram amigos de Mário Peixoto quando este estudava no colégio, logo, essa 

amizade, que perdurou pelo tempo, reforçou-se durante alguns encontros 

realizados na Cinelândia com amigos que também partilhavam da vida cultural 

carioca daquele período. 

 Por acreditarem que o Limite seria a “obra-trampolim necessária do 

cinema brasileiro” (FERNANDES, 2013, p.8), tanto Octávio de Faria quanto 

Plínio Sussekind logo reconheceram as correspondências que o filme trazia com 

as vanguardas artísticas. Na montagem e reflexão, os valores o aproximavam 

do cinema soviético; na sensação, assemelhava-se ao impressionismo francês. 

A presença acentuada do ritmo em 

diversas passagens, como na câmera 

vertiginosa pairando sobre as 

casas ou indo de encontro com o 

rosto humano, acentuando a 

angústia e aflição sentida, faz de 

Limite uma obra “individual”, 

“aristocrática” e “oriunda do 

gênio”, cuja sublimidade deve ser 

ensinada a todos que desejarem 

desvendar a “verdade sobre 

cinema”. A sofisticação dos 

enquadramentos e as técnicas 

ousadas por Edgar Brazil, o 

experiente diretor de fotografia 

de Limite, a fim de adequar a 

escrita poética do scenario à 

filmagem, conferem o título de 

preciosidade, “obra humana 

universal”. (FERNANDES, 2013, 

p.28) 

 A montagem imagética alucinante de Limite e a pouca utilização dos 

recursos de intertítulo evocam os célebres diretores russos, o que é 

provavelmente uma alusão ao cinema eisensteiniano e à sua montagem 

intelectual, garantindo sua qualidade artística e cinematográfica. 
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 As aproximações possíveis de serem traçadas entre Limite e O 

encouraçado Potiómkin quanto à montagem são indiscutíveis. Mário Peixoto 

estudou profundamente a montagem eisensteiniana, fotograma por fotograma, 

a ponto de se considerar grande fã de seu ídolo. No entanto, no artigo “Um 

filme da América do Sul” escrito por Eisenstein sua procedência e veracidade 

são questionáveis. 

No famoso artigo então escrito por 

Serguêi Eisenstein Um filme da 

América do Sul, texto que, até 

hoje, repercute principalmente no 

estrangeiro como um argumento 

autêntico do cineasta de 

Encouraçado Potemkin a favor de 

Mário Peixoto. Ao ser perguntado 

sobre a procedência da fonte ele 

se contradiz: alega primeiro a 

publicação na The Tatler Magazine 

e que não havia tido contato com a 

cópia original em inglês: o 

manuscrito trazido em português 

por ele tinha sido uma tradução 

indireta sua do francês. Logo 

após, alega ter uma cópia 

datilografada, traduzida do alemão 

pelo cameraman Edgar Brazil, o 

brasileiro com ascendência alemã 

que filmou Limite, falecido dez 

anos antes da elaboração do artigo 

publicado na revista Arquitetura. 

Versões que não se encaixam. 

(FERNANDES, 2013, p.39) 

 Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo, em 14 de julho de 1984, 

com o título “Eisenstein escreve sobre Limite” 

Um dos elementos que ajudou a 

criar a mística em torno de Limite 

foi a história muitas vezes 

contada, de um artigo escrito pelo 

cineasta russo Sergei Eisenstein, 

após assistir a uma sessão do 

filme, em Paris. (Folha de São 

Paulo, 14 de julho de 1984) 

 Segundo Saulo Pereira Mello,  

bastava um olhar mais atento aos escritos de Peixoto e um 

conhecimento prévio dos textos publicados pelo cineasta 
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soviético para tirá-lo das nervuras do sonho, direcionando a 

autoria para o próprio tradutor. Como dito num verso, o 

passado a seu ver era ‘uma vaporação macia’, um mar de 

‘colorações’ por onde a sensibilidade desfilava como forma de 

evadir da ‘máscara’ vulgar do tempo. (FERNANDES, 2013, 

p.24) 
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O papel da crítica, os filmes de Eisenstein 

Só com base num contacto mais 

estreito com a cultura literária, 

teatral, pictórica e musical, pelo 

exame mais aprofundado das mais 

recentes descobertas científicas 

no que toca aos reflexos, à 

psicologia e às ciências com isso 

relacionadas, é que o estudo da 

especificidade do cinema pode ser 

coordenado numa espécie de sistema 

de instrução e de preparação 

construtiva e utilizável. 

(EISENSTEIN, 1974, p.123) 

 Dos anos 1950 a 1970, os críticos de cinema apresentavam ao público 

possíveis diálogos entre a análise fílmica e sua contextualização, fornecendo ao 

leitor informações com as quais ele pudesse construir uma opinião crítica sobre 

o material lido (ensaios e críticas) e visto (filmes). Dessa maneira, eles lutavam 

contra a “má vontade de um público mal informado e comodista que não 

enfrenta a fita e que assiste e se comporta de forma passiva, receptora” (NEVES, 

1966, p.17). 

 Segundo Habermas (2003), no século 18, com o surgimento das várias 

instituições burguesas na esfera pública, cabia aos intelectuais transmitir ao 

público descobertas que pudessem ser aplicadas. Assim, podemos considerar a 

importância dos meios de comunicação, entre eles jornais, revista e livros para 

tornar públicos os conhecimentos restritos de determinados grupos. É importante 

salientar que, por público, Habermas designa leitores, espectadores, 

consumidores e críticos de arte e literatura, no caso, formadores de opinião. 

O cinema é produto de uma 

dialética na qual se opõem e se 

unem a verdade objetiva da imagem 

e a participação subjetiva do 

espectador. Ele enriquece a 

segunda num primeiro estágio 

(1900-1925), mas, uma vez 

constituídos os sistemas de 

participação, eles enriquecerão a 

primeira (1925-1955). Essa gênese, 
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que ainda não terminou, enriquece 

e fortalece a presença objetiva 

fora do espectador (na tela) tanto 

quanto interiormente em suas 

participações. (MORIN, 2014, 

p.178) 

 Para se entender o desenvolvimento da atividade crítica cinematográfica 

deve-se considerar a situação histórica em que se encontrava a imprensa e o 

mercado editorial brasileiro a partir dos anos 1950. Junto com o crescente 

número de lançamentos sistemáticos de livros de cunho cultural pelas editoras, 

os críticos publicavam periodicamente em jornais de grande circulação. Entre 

eles, destaca-se: Moniz Vianna no Correio da Manhã, Salvyano Cavalcanti de 

Paiva na Revista Manchete, Alex Viany no Última Hora e no Jornal do Brasil, 

Almeida Salles e Paulo Emílio Sales Gomes em O Estado de São Paulo. 

 Os objetivos do crítico se mostram no esforço de “mostrar como uma 

poética histórica do cinema pode iluminar o problema de como, quando e em 

que medida os filmes significam” (BORDWELL, 1989, p.XIV). Nesse sentido, a 

pesquisa histórica somada aos conceitos teóricos vinculados à imagem torna 

capaz a percepção de elementos significativos no processo de compreensão do 

filme, pois os significados são construídos historicamente, como convenções 

sociais.  

[...] não se pode desprezar a maneira pela qual se exprimem as 

culturas políticas. Deve-se igualmente levar em conta o discurso 

de cada uma delas, onde as palavras, em geral codificadas, 

dizem mais que aquilo que significam correntemente, onde o 

não dito encobre ricos segundos planos, onde cada um 

compreende por meias palavras porque conhece as chaves de 

interpretação. (BERNSTEIN, 2009, p.36) 

A fim de que, sob a forma de 

imagem cinematográfica atravessada 

pelo raio fulminante do aparelho 

de projeção, o referido 

acontecimento viva a sua vida 

própria, uma vida nova e mágica, 

na superfície branca da tela. 

(EISENSTEIN, 1969, p.160) 
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 Oliveira (2004) afirma que  

numa entrevista concedia, Guy (de Almeida) falou-nos que a 

atividade da crítica cinematográfica funcionava como um treino 

para se compreender e analisar a realidade, que, como o 

cinema, teria muitas nuances e poderia ser vista sob vários 

enfoques. (OLIVEIRA, 2004, p.58)  

 As críticas aqui recolhidas sobre os filmes de Eisenstein foram 

selecionadas do acervo digital da Biblioteca Nacional a partir de periódicos de 

grande circulação. Essas críticas são de extrema importância para o 

mapeamento das informações acessíveis ao público, como também para a 

compreensão da abordagem crítica. 

 Apesar de algumas películas eisensteinianas não atingirem as massas na 

época, o pensamento de esquerda era frequente entre os intelectuais, os quais 

incentivavam sua discussão e teorização por meio das análises fílmicas 

apresentadas. Eles percebiam ressonâncias políticas e culturais do contexto dos 

filmes no contexto nacional daquele período. 

 Nessa efervescência cultural, o cinema nacional ganhou forma e 

conteúdo. Consequentemente, por meio dessas críticas tanto os filmes quanto as 

teorias de Eisenstein não desapareceram no tempo, pelo contrário, foram 

apropriadas e ressignificadas, num ato antropofágico. 

A crítica de cinema, na verdade, 

era também uma crítica da cultura 

e das ideologias em colisão dentro 

do contexto histórico. (OLIVEIRA, 

2004, p.69) 
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José Carlos Avellar, algumas críticas no tempo 

 Nos anos 1970, o Jornal do Brasil dispunha de dois críticos de cinema 

importantes, Ely Azeredo e José Carlos Avellar. Os textos de Ely possuem um 

caráter mais histórico, contextualizando os filmes na história do cinema, na 

produção do cineasta apresentado e no contexto ideológico, político, social e 

cultural do período no qual estava inserido. 

 Já os textos de Avellar focam em outra abordagem. Eles analisam a 

estrutura do filme, sua construção, sua relação com outras linguagens artísticas 

e o diálogo com a representação da realidade. São como pequenos tratados 

construídos a partir de uma única cena, desenvolvidos de maneira coerente e 

envolvente. 

 A crítica de José Carlos Avellar faz uma conexão entre os grandes críticos 

de 1950 e 1960 e os da atualidade. A produção abordada neste capítulo é 

referente aos anos 1980, pois, neste período, Avellar escreveu textos relevantes 

sobre Eisenstein. 

 O amor que ele sente pelas artes e pelas expressões gráficas transforma 

seus textos em profundas análises fílmicas. Nesse diálogo interdisciplinar, ele 

aproxima-se do pensamento eisensteiniano no que se refere ao sentido e à 

forma do filme. Por conta disso, o crítico foi o responsável pela apresentação, 

pela revisão técnica e pelas notas dos livros A forma do filme e O sentido do 

filme de Serguei M. Eisenstein publicados pela primeira vez em português em 

1990. 

 Durante os anos 1980, no Jornal do Brasil, Avellar escreveu os seguintes 

textos: “Luz, câmera, ação” (16 de outubro de 1980), “O olho que pensa” (3 de 

fevereiro de 1982), “Que viva Eisenstein!” (18 de outubro de 1982), 

 “Eisenstein o cinema na ponta do lápis” (16 de outubro de 1983), “Um 

painel do cinema soviético” (16 de outubro de 1987) e “O semeador de 

imagens” (17 de outubro de 1987). 
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 A década de 1980 também teve grande importância na disseminação da 

obra do cineasta, pois, nesse período, a filmografia de Eisenstein retornou ao 

circuito comercial de cinema, no caso, às salas de cinema de arte, aos 

cineclubes, aos espaços culturais e às cinematecas. Em especial, no Rio de 

Janeiro, a Cinemateca do MAM exibiu uma programação intensa: O Cinema de 

Outubro, Retrospectiva das Retrospectivas, A Escolha do Público, Panorama do 

Cinema Russo Contemporâneo, Ciclo Soviético, Tesouros da Cinemateca, Os 

Melhores do Mundo, 60 anos dos Cineclubes, Homenagem ao GEC, 

Homenagem a Jay Leyda, A Classe Operária Vai ao Cinema, A Vanguarda dos 

Anos 20, Música para os Olhos, Carta Branca a Alex Viany. 

 Os textos escritos por Avellar estão diretamente relacionados a essas 

mostras e também a eventos relativos a Eisenstein. Sendo assim, é importante 

perceber que eles se tornam complementos essenciais para a compreensão dos 

filmes, exibidos naquele determinado contexto. 

 “Luz, câmera, ação” foi publicado em 16 de outubro de 1980. Nesse 

mesmo ano, em 14 de fevereiro, o Conselho Superior de Censura liberou, sem 

cortes, mas com censura de dez anos, O encouraçado Potiómkin. 

O Conselheiro Pompeu de Souza, ao 

relatar o Encouraçado Potemkin, 

afirmou que, no processo, existem 

requerimentos, procurações 

subestabelecidas, pedidos de 

cineclubes, licença de importação, 

faturas visadas pela Embaixada do 

Brasil em Moscou, recortes de 

jornal e até mesmo despacho de um 

ex-chefe de Censura que assinou 

com o nome falso Romero do Lago 

(ele falsificou a identidade para 

fugir a antecedentes criminais e 

exerceu, por longo período, a 

Chefia do serviço de Censura de 

Diversões Públicas).[...] Só não 

tem uma coisa: qualquer parecer de 

censura sobre o filme, pois o 

único existente do censor Wilson 

de Queirós Garcia refere-se apenas 

à questão “se o som permanece bom 
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e se o exame das cópias permite 

sua liberação”. (Jornal do Brasil, 

15 de fevereiro de 1980) 

 Essa liberação encerrou os 15 anos de censura. Por isso, a maioria das 

sessões de 1980 exibia em sua programação o filme. O fato deveria ser 

comemorado, pois, até então, ele era exibido em sessões privadas e 

clandestinas. 

 No texto, Avellar faz, de maneira balanceada, uma crítica que avalia e 

interpreta e ao mesmo tempo concede subsídios para a compreensão da 

película, pois ele a contextualiza com a história da arte dos anos 1920, com a 

filmagem e, por fim, com o ponto de vista de Eisenstein. 

 Carroll (2009) acredita na superioridade da avaliação sobre a 

interpretação, contudo, para Bordwell (1989), a interpretação é que deve ser 

superior à avaliação, pois, muitas vezes, a avaliação leva a um simples 

julgamento, que classifica o filme como bom ou ruim, sugerindo um simples 

guia de consumo. 

Para sentir o filme, na verdade, 

basta vê-lo. Relacioná-lo com o 

que se passava no imaginário das 

pessoas pela metade da década de 

20 serve mesmo é para compreender 

porque a forma de O Encouraçado 

Potemkin permanece viva e atuante. 

(Jornal do Brasil, 16 de fevereiro 

de 1980) 

 No entanto, a avaliação feita pela crítica deve ser “fundada em razões” 

(CARROLL, 2009, p.153). Dessa forma, o ato avaliativo tem de se basear em 

outras ações que o integram: descrição, classificação, contextualização e 

análise. Avellar contextualiza a história da arte dos anos 1920, pois O 

encouraçado Potiómkin, de 1925, é um produto de seu tempo. 

Um sentimento comum da arte como 

movimento, como ritmo, como 

montagem de planos mais ou menos 

desligados entre si, agitava o 

imaginário das pessoas ali pela 



145 
 

metade da década de 20, no 

instante, em que o jovem diretor 

russo Serguei Eisenstein começou a 

realizar seu segundo filme.(Jornal 

do Brasil, 16 de fevereiro de 

1980) 

 Ao mesmo tempo, questões decididas e escolhas importantes tomadas 

por Eisenstein durante as filmagens, as quais são apresentadas por Avellar, só 

demonstram a dedicação e a pesquisa, nos bastidores do texto publicado no 

jornal, de um crítico preocupado em compartilhar informações específicas que 

podem contribuir para o entendimento do público que assiste ao Potiómkin. 

Eisenstein queria filmar em 

cenários naturais e no período de 

trabalho, entre agosto e outubro, 

só em Odessa poderia ser 

encontrado o sol e o bom tempo 

necessário para as filmagens em 

exterior. E assim, ele se viu 

obrigado a filmar apenas um 

episódio que no argumento original 

ocupava uma única página, a 

revolta dos marinheiros do 

Potemkin próximo ao porto de 

Odessa. (Jornal do Brasil, 16 de 

fevereiro de 1980) 

 O crítico, ao utilizar-se da interpretação, propõe a significação como uma 

possível legitimação do filme, transmitindo seu ponto de vista ao público, leitor 

de sua crítica e espectador do filme. 

Mas se O Encouraçado Potemkin 

permanece vivo e atuante ainda 

hoje isto não se deve tanto à 

história que ele conta à 

reconstituição da revolta dos 

marinheiros e da população de 

Odessa, mas sim à sua maneira de 

contar essa história. [...] o que 

aparece neste filme é montagem, é 

a preocupação com o movimento, e 

com a construção de uma figura 

dramática próxima daquela forma de 

construção usada por Picasso, por 
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exemplo. (Jornal do Brasil, 16 de 

fevereiro de 1980) 

 Ao final, ele compartilha o texto “Como aprendi a desenhar, um capítulo 

sobre aulas de dança”8 de Eisenstein, escrito em 1946. Ao se observar a 

estrutura construída por Avellar em sua crítica, percebe-se uma retomada das 

questões apresentadas logo no início do texto, quando o mesmo contextualiza a 

produção artística dos anos 1920. Ao mesmo tempo, as palavras de Eisenstein 

afirmam as observações feitas por Avellar sobre o movimento, parte importante 

para o entendimento da teoria da montagem por trás do filme. 

 Ao citar as palavras de Eisenstein, o tão conhecido cineasta da revolução, 

e mostrá-lo como desenhista, Avellar apresenta um artista multifacetado, que 

encontrou no desenho sua libertação, afinal, nem sempre nos filmes ele a 

obteve por causa da censura stalinista, e tampouco nos textos, pois era na 

construção de imagens que se comunicava da melhor maneira. 

[...] E talvez devido a essas 

impressões de infância é que eu, 

com prazer e entusiasmo, desenhava 

incessantemente com giz no quadro-

negro durante minhas aulas, 

absorvendo e distraindo meus 

alunos, por meio de meus esboços, 

esforçando-me por inculcar neles a 

percepção das linhas enquanto 

movimento e processo dinâmico. 

(EISENSTEIN, 1987, p.84) 

“O olho que pensa” foi publicado em 3 de fevereiro de 1982. Avellar 

começa descrevendo uma das cenas de Ivan, o Terrível, apresentando Eisenstein 

ao leitor que ainda não assistiu ao filme ou àquele que já assistiu, mas que 

precisa relembrá-lo. 

Ainda hoje, quase 40 anos depois 

de sua primeira apresentação, o 

que primeiro surpreende e pega o 

                                                           
8 Esse texto pode ser encontrado no livro Memórias imorais: uma autobiografia, publicado 
em 1989 pela Companhia das Letras a partir da versão inglesa de 1983. No entanto, por conta 
da data da crítica, 1982, provavelmente José Carlos Avellar teve acesso “ao primeiro volume de 
suas memórias editadas em francês na coleção 10/18”, segundo foi citado no texto “Que viva 
Eisenstein!”. 
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espectador em Ivan, o Terrível é a 

beleza de sua forma. Antes de 

apanhar o significado de uma cena, 

antes mesmo até de compreender a 

ação que os personagens fazem 

dentro da imagem. As sombras na 

parede antes da conversa sobre a 

aliança com a Inglaterra. As 

características imediatas da 

composição da imagem – a textura 

da fotografia, o desenho dom plano 

– antes da situação que deu origem 

à imagem. Primeiro a forma. 

(Jornal do Brasil, 3 de fevereiro 

de 1982) 

 Já, nesse texto, percebe-se uma crítica mais interpretativa, que busca, 

prioritariamente na forma, a sua interpretação, cuja compreensão não está 

subordinada ao enredo, à narrativa histórica a ser retratada. Nesse ponto, é 

possível observar um cineasta mais maduro, que compreende a construção da 

montagem em um único plano por meio da montagem intelectual. 

 Nesse caso, Bordwell (1989) afirma que a crítica embasada na 

interpretação tende a encaminhar o leitor à criação de significados, levando-o a 

viver uma experiência fílmica que afeta e enquadra a sua própria compreensão. 

A forma se destaca exatamente 

porque significa. Não é só um meio 

de imprimir o gesto que detém o 

significado dentro dele, mas é a 

própria expressão do significado, 

é o próprio tema do filme, 

atuando, vivo. (Jornal do Brasil, 

3 de fevereiro de 1982) 

 

 A tarefa interpretativa proposta por Avellar preocupa-se mais em 

procurar a significação do filme pela forma do que com sua verdade. Assim, ele 

cita a pintura como alicerce para dialogar sobre essas questões. 
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Na realidade, disse Eisenstein, a 

circunferência é a linha de fusão 

da superfície, acabada e fechada 

sobre ela mesma, do círculo com o 

universo deixado no exterior desse 

círculo. Ver a forma, o círculo, 

significa ver também a 

contraforma, o que está por fora 

do círculo. [...] O processo de 

construção de Ivan, o Terrível 

chama a atenção exatamente para 

isto, sugere que o espectador 

trabalhe todo o tempo assim, 

dentro de cada uma das situações 

do filme, na primeira e na segunda 

parte, ou seja: pegando a forma e 

a contraforma. 
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 Para finalizar o texto, Avellar contextualiza a produção das duas partes de 

Ivan, apresentando informações com as quais é possível avaliar sua repercussão 

na história do cinema, o que torna o mito Eisenstein ainda mais forte. Por conta 

do paralelismo possível de se traçar entre Ivan e Stálin, na parte I, ao exaltar a 

figura poderosa de Ivan, Eisenstein foi muito elogiado, ganhando credibilidade 

com Stálin. No entanto, na parte II, ao mostrar um líder doente e louco, 

Eisenstein assinou sua sentença de morte. Para além das formas, o conteúdo era 

uma afronta ao que imaginara Stálin. Assim, o filme foi proibido, sendo exibido 

apenas em 1958, dez anos depois da morte de Eisenstein. 

O espaço em que se dá a história, 

os interiores de luz e de portas 

baixas e de grandes sombras e 

decorações, o tempo em que se dá a 

história, e os gestos que compõem 

a história parecem pouco 

preocupados em situar para o 

espectador onde, quando e como 

tudo se passou de verdade. (Jornal 

do Brasil, 3 de fevereiro de 1982) 
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 No texto, ao enfatizar a forma, Avellar induz o leitor a perceber o filme 

por sua plástica. Porém, a representação de parte da história russa no filme e a 

contextualização histórica da produção da película acrescentam interpretações e 

novas significações ao leitor, o qual pode transpor esse paralelismo para vários 

líderes loucos e doentes da modernidade. Essa é a forma e a contraforma. 

 No mesmo ano, em 1982, Avellar escreve “Que viva Eisenstein!”, cujo 

título alude diretamente ao filme Que viva México!, e a ilustração do texto, 

desenho de linhas simples e diretas, característico do período mexicano de 

Eisenstein, reforça o tema a ser analisado no texto. 

No México, conforme disse, comecei 

mais uma vez a desenhar e agora no 

estilo linear correto. [...] No 

México meu desenho atravessou um 

estágio de purificação interior, 

em busca de uma linha pura e 

matematicamente abstrata. [...] 

Seja como for, desenhei muito no 

México. (EISENSTEIN, 1987, p.87-

88) 

 No texto, Avellar introduz questões teóricas a partir de textos do próprio 

cineasta, logo, a contextualização parte do ponto de vista de quem viveu 

aquelas experiências no México. E, por conta dessa viagem, Eisenstein nunca 

mais pensou a linguagem cinematográfica da mesma maneira. 

 Os filmes mudos A greve, O encouraçado Potiómkin e Outubro eram 

bastante conhecidos na Europa e nos Estados Unidos quando Eisenstein deixa a 

União Soviética, em 29 de agosto de 1929, pouco antes da estreia de O velho e 

o novo. Com o objetivo de estudar o cinema sonoro, viaja em companhia de 

seu fotógrafo, Eduard Tissé e de Grigori Aleksandrov, seu assistente. Um ano 

antes, em 1928, Eisenstein, Pudovkin e Aleksandrov publicavam na revista 

Sovietski Ekran (Tela Soviética) “O futuro do cinema sonoro”.  

 A contextualização histórica feita por Avellar, traçando o percurso 

realizado por Eisenstein, realça o reconhecimento e o respeito que o mundo 

artístico tinha pelo cineasta russo-soviético. Nos Estados Unidos, quando seus 
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roteiros foram rejeitados pela Paramount, Upton Sinclair, autor consagrado na 

União Soviética, fez um convite inimaginável a Eisenstein: filmar no México. 

 Que viva México! não foi editado por Eisenstein. Ele permaneceu no 

México por dois anos e retornou à União Soviética em 1932. Uns afirmam que 

houve um desentendimento com Upton Sinclair, outros acreditam que o retorno 

imediato foi por causa de uma carta que Sinclair recebeu de Stálin, o qual exigia 

retorno de Eisenstein. Com a interrupção da filmagem, Sinclair ficou com 70 mil 

metros de negativos, o qual foi vendido à Metro Goldwyn-Mayer. 

 A pedido da produtora, Sol Lesser montou o filme Thunder over Mexico 

(1933) a partir de um dos episódios previstos por Eisenstein. A biógrafa Marie 

Seton fez outra montagem, intitulada Time in the Sun (1939). Eisenstein não se 

reconheceu em nenhum dos dois filmes, que só utilizaram uma pequena parcela 

do material filmado. 

 Jay Leyda, na década de 1950, fez um trabalho original para o Museu de 

Arte Moderna de Nova Iorque, a partir da recuperação do negativo completo. O 

Eisenstein’s Mexican Film: Episodes for a Story, de 1957, apresenta na ordem o 

conjunto de material existente, sem se preocupar em imaginar como Eisenstein o 

teria montado. 

 Somente em 1977, a União Soviética conseguiu adquirir as imagens de 

Que viva México! do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A Grigori 

Aleksandrov, antigo assistente de Eisenstein, foi solicitada a tarefa de restaurar a 

obra inacabada a partir do roteiro original e das concepções de Eisenstein. 

 Pode-se achar discutível o resultado apresentado por Aleksandrov, mas, 

apesar disso, Que viva México! finalmente foi disponibilizado ao público muitas 

décadas após sua filmagem, a qual mostrou uma América Latina com bastante 

paixão e lucidez. 

 Avellar retoma a importância do movimento para Eisenstein, como se 

esse texto pudesse ser complemento do que publicara anteriormente “Luz, 

câmera, ação” em 1980. Antes era o movimento causado pela montagem dos 

planos, agora era o movimento “no ponto de vista do plano”. Essa revolução no 
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plano faz o cineasta refletir sobre sua teoria. Porque as imagens filmadas e as 

imagens desenhadas permitiam essa nova experiência. 

Existe o filme como coisa acabada, 

histórica que corre na tela. Mas o 

que importa é apanhar cada imagem 

em separado, como expressão 

independente. Existem os desenhos 

imóveis no papel, mas o que 

importa é apanhá-los como parte de 

um movimento que não se esgota 

neles como os traços de uma dança. 

[...] Na tela e no papel estão 

retratos do movimento, no instante 

em que o observador se dá conta de 

que se movimenta. (Jornal do 

Brasil, 18 de outubro de 1982) 

 Ao finalizar o texto, Avellar comenta que naquele mesmo dia seria 

possível assistir a duas sessões de O encouraçado Potiómkin na Cinemateca do 

MAM e apreciar uma mostra de desenhos de Eisenstein no salão de entrada da 

Cinemateca, para que assim “em paralelo à projeção desta mais recente 

montagem de Que viva México! o espectador talvez possa refazer rapidamente 

o caminho que o olho do realizador fez à visão do movimento a visão do que se 

movimenta” (Jornal do Brasil, 18 de outubro de 1982). 

 Dando continuidade aos desenhos e às exibições dos filmes 

eisensteinianos, em 16 de outubro de 1983, no texto “Eisenstein, o cinema na 

ponta do lápis”, Avellar divulga dois locais importantes que exibiam uma 

programação baseada no cineasta russo-soviético. Exibições dos filmes O 

encouraçado Potiómkin, Que viva México!, Aleksander Niévski e as duas partes 

de Ivan, o Terrível no Cine Arte UFF, em Niterói, e uma mostra de 50 desenhos 

na Cinemateca do MAM. 

Na Cinemateca do MAM, no Rio, 

cinquenta desenhos (esboços para 

Ivan, o Terrível e ilustrações 

diversas feitas no começo na 

década de 40) em exposição desde 

sábado, sugerem que uma das 

melhores coisas do cinema de 

Eisenstein são estes traços feitos 
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com lápis de cor sobre papel: 

fotogramas desenhados, anotações 

estenoplásticas, uma escritura do 

movimento, uma expressão de 

cinematismo, desenhos enfim que 

não são propriamente desenhos, de 

acordo com a definição do próprio 

Eisenstein. (Jornal do Brasil, 16 

de outubro de 1983) 

 Como nos artigos anteriores, ele cita o texto de Eisenstein de 1946, 

“Como aprendi a desenhar, um capítulo sobre as aulas de dança”. São 

desenhos de linhas, que correm sobre um pedaço de papel qualquer que 

estivesse à mão naquele instante. 

Deixe-me começar por dizer que 

jamais aprendi a desenhar. 

(EISENSTEIN, 1989, p.80) 

 Segundo relata Avellar, numa apresentação do Bolshoi, Eisenstein teve 

uma ideia para Ivan, o Terrível, e nas costas do bilhete do teatro esboçou-a. O 

mesmo acontecia em diversos lugares, o cineasta fazia anotações soltas, ligadas 

ao cinema, mas não de modo direto. 

 Na mostra de desenhos da Cinemateca do MAM, havia apenas cinquenta 

reproduções, um conjunto insuficiente para definir o trabalho de desenhista do 

diretor. Segundo Avellar, este era um ”trabalho que em seu conjunto permanece 

desconhecido” (Jornal do Brasil, 16 de outubro de 1983). 

 Até aquele momento, tinham sido poucas as publicações dedicadas aos 

desenhos eisensteinianos. A Cahier du Cinema, de Paris, editou alguns desenhos 

em preto e branco em 1979; a editora Laterza, de Roma, reuniu uma boa 

quantidade de ilustrações em cores em 1981; a Casa de Eisenstein editou três 

grandes álbuns com os desenhos da juventude, desenhos para filmes e mais os 

esboços para teatro; já o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que possui 

boa parte dos desenhos mexicanos, ainda os exibe com certa frequência. 

Mesmo assim, há uma infinidade de temas e de ilustrações ainda pouco 

conhecidas e analisadas.  
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 Dois livros importantes sobre a produção gráfica de Eisenstein foram 

lançados recentemente. Em 2000, na França, com organização de Galia 

Ackerman e Jean-Claude Marcadé, foi lançado o livro S.M. Einsenstein - dessins 

secrets, o qual ganhou tradução portuguesa em 2003 Einsenstein – desenhos 

secretos. 

 São 152 desenhos "eróticos" inéditos de Eisenstein, realizados entre 1931 

e 1948. Esses desenhos secretos foram selecionados entre cerca de seiscentos 

guardados por Andrei Moskvine, colaborador do cineasta em Ivan, o Terrível. 

Segundo Marcadé (2003, p.13), "os desenhos secretos de Eisenstein podem 

considera-se, de certo modo, como as suas ‘confissões’, aquelas que [ele] não 

faz nas suas Memórias". 

 Em 2017, Naum Kleiman organizou o livro Eisenstein on Paper: Graphic 

Works by the Master of Film e o lançou pela editora Thames and Hudson. Essa 

publicação histórica apresenta, pela primeira vez, quinhentas das melhores e 

anteriormente inéditas obras gráficas de Eisenstein. Em colaboração com o 
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Arquivo Estadual Russo de Literatura e Artes, o livro traça a vida e a carreira 

extraordinária de Eisenstein por meio dos estilos distintos e do desenvolvimento 

de seus desenhos, desde esboços da primeira infância até desenhos de figurino 

e trajes surrealistas psicanalíticos para trabalhos abstratos tardios. 

 Já em 2005, a Fundação Langlois disponibilizou digitalmente um dos 

primeiros cadernos de desenho de Eisenstein Sketchbook 1914, de quando ele 

tinha apenas 16 anos. É um caderno pequeno (23,9 cm x 20 cm) com cento e 

cinquenta páginas, desenhadas frente e verso. 

A linha é o rastro do movimento... 

(EISENSTEIN, 1989, p.83) 

 Em outubro de 1987, Avellar publica dois textos “Um painel do cinema 

soviético” no dia 16 e “O semeador de imagens” no dia 17. O primeiro, como 

o próprio título já indica, relaciona-se à comemoração dos setenta anos do 

cinema soviético, cuja programação divide-se entre sessões no Ricamar, com o 

cinema contemporâneo soviético, e sessões na Cinemateca do MAM com uma 

retrospectiva de mais de cinquenta títulos clássicos, entre eles A greve e 

Aleksander Niévski. 
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 É interessante observar que, naquela época, já estavam disponíveis em 

VHS (Video Home System) títulos russo-soviéticos. A Globo Vídeo tinha a mais 
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extensa lista desses filmes. Entre eles, havia quatro filmes de Eisenstein: O 

encouraçado Potiómkin, Outubro, Que viva México! e Aleksander Niévski. 

    

 Segundo Avellar, a versão de O encouraçado Potiómkin havia perdido 

suas legendas originais, as quais foram substituídas por letreiros em português 

que não seguiam o ritmo original nem obedeciam às repetições feitas por 

Eisenstein. A versão de Que viva México! era, até então, a mais recente, com 

edição feita por Grigori Aleksandrov. 

 O segundo texto, publicado no dia seguinte, discorre sobre o filme A 

greve. Logo no início, Avellar cita Eisenstein, dizendo ao leitor qual era o intuito 

do cineasta em construir um filme como aquele. 

Pouco depois da estreia de Greve, 

em fevereiro de 1925, Serguei 

Eisenstein afirmou num texto uma 

abordagem, materialista da forma 

que seu filme era um exemplo de 

arte revolucionária onde a forma 

se mostra mais revolucionária que 

o conteúdo [...], que seu filme se 

apresentava como uma obra de arte, 

e que sua força resultava do fato 

de ele se apresentar assim; e que 

uma obra de arte age sobre o 

entendimento e o sentimento do 

espectador como uma espécie de 

trator, prepara o terreno para que 
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ali brotem novas imagens. (Jornal 

do Brasil, 17 de outubro de 1987) 

 Com apenas 26 anos e advindo do teatro, Eisenstein tinha se afastado da 

concepção de montagem cinematográfica proposta por Lev Kulechov que 

defendia a ficção, não concordava com a montagem a partir da soma dos 

planos aplicada por Vsevolod Pudóvkin e nem apoiava Dziga Viértov ao negar a 

ficção em favor do cinema documental, o qual “flagra a realidade com mil 

olhos”. 

 Avellar, novamente, como já observado nos textos anteriores, apresenta 

ao leitor um panorama da história da arte e do contexto histórico no qual 

Eisenstein estava inserido e pelo qual fora diretamente influenciado. As 

vanguardas artísticas, entre elas o cubismo, invadem o imaginário do jovem 

cineasta a ponto de fazê-lo perceber que “uma obra de arte nova surge através 

da transformação das antigas formas, mas a partir da compreensão e da 

utilização de novas formas de energia” (Jornal do Brasil, 17 de 

outubro de 1987). 

Greve, conclui, é assim: não se 

trata de filmar uma greve 

definida, nem de filmar a ação dos 

bolcheviques para organizar os 

trabalhadores, nem mesmo de 

explicar as pressões econômicas 

que levam os trabalhadores a 

reagir pela greve. Não se trata de 

filmar um conteúdo revolucionário, 

mas de filmar revolucionariamente, 

traduzindo na forma a nova energia 

da sociedade. (Jornal do Brasil, 

17 de outubro de 1987) 

 Junto com a descrição narrativa do filme, Avellar apresenta ao leitor, 

conhecedor ou não da película, qual era o propósito do cineasta quando 

escolheu aquelas determinadas imagens ao montá-las, justapô-las e sobrepô-

las, numa determinada ordem, seguindo certo ritmo. 

 Para isso, conta que, na época em que o filme foi realizado, grande parte 

dos cinemas na União Soviética contava com apenas um projetor, o que os 
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obrigava a fazer intervalos para troca dos rolos a cada dez minutos. Diante 

dessa questão, Eisenstein construiu A greve como um filme em que a cada bloco 

de dez minutos passa uma cena ou ideia acabada em si e que se enriquece 

quando vista em ligação imediata com o bloco anterior e com o posterior. 

Se falarmos de fusão, o que não é 

só ao pensar na sobreimpressão 

como meio técnico, mas a uma fusão 

afectiva que se explica, nos 

termos de Eisenstein, porque duas 

imagens distintas podem ter as 

mesmas harmônicas e constituir 

deste modo a metáfora. (DELEUZE, 

2006, p.207) 

 A partir da influência direta do cubismo, o tratamento da fotografia, o 

desenho dos planos e as belas imagens são produtos do debate em torno da 

montagem, a qual é enriquecida pelas fusões e sobreposições de imagens no 

tempo da projeção, que se tornam metáforas e metonímias da história narrada. 

Eisenstein aproveitou-se da câmera para criar um espaço puramente 

cinematográfico, uma construção formal que não se preocupava com a 

reprodução fiel do mundo. Primeiro a imagem, depois a montagem. 

Segundo Eisenstein, o primeiro 

momento vai da imagem ao 

pensamento, do percepto ao 

conceito. A imagem-movimento 

(célula) é essencialmente múltipla 

e divisível, segundo os objectos 

entre os quais ela se estabelece, 

que são as partes integrantes. 

(DELEUZE, 2006, p.204) 

Os cineastas soviéticos discutiam 

um cinema feito de um olhar tão 

objetivo e direto quanto possível, 

um outro feito de um olhar 

contador de histórias [...] um 

olhar transformador e semeador de 

outras imagens. 

Nos anos 1990, Eisenstein continuou na programação da Cinemateca do 

MAM. Em julho de 1990, a Jorge Zahar Editor lançou os livros O sentido do 
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filme e A forma do filme, na livraria do Cineclube Estação Botafogo. O 

lançamento contou com a presença de José Carlos Avellar, responsável pela 

apresentação, notas e revisão técnica dos livros de Eisenstein.  

 Para celebrar esse lançamento a Cinemateca do MAM e o Cineclube 

Estação Botafogo organizaram vários eventos. O Festival Eisenstein dividia-se 

entre sessões dos filmes O encouraçado Potiómkin, Outubro, Os cavaleiros de 

ferro - Aleksander Niévski, Que viva México! - O projeto mexicano de Eisenstein 

(1958) na cinemateca e a projeção de Ivan, o Terrível em versão completa na 

sala do cineclube. 

 Também foram exibidos na programação da Cinemateca os Preferidos 

de Eisenstein, filmes de autores citados em seus escritos, como O lírio partido 

(1919), de D.W.Griffith; A terra (1930), de Aleksander Dovjenko e Dr. Mabuse 

(1922), de Fritz Lang. No saguão da Cinemateca, foi organizada a exposição 

Homenagem a Eisenstein com 34 desenhos, sendo 25 feitos na juventude do 

cineasta, quatro feitos para o teatro e cinco para Ivan, o Terrível. 

Estas obras faziam parte de uma 

coleção mais ampla de reproduções 

em fac-símile lançadas em edição 

de luxo pela União Soviética em 

1968. As demais peças do acervo 

foram destruídas em um incêndio em 

1978. 

 No livraria do Cineclube Estação Botafogo do dia 19 de julho, ocorreu o 

lançamento dos dois livros de Eisenstein, considerados uma “espécie de bíblia 

dos estudiosos de linguagem e teoria de cinema”. E na sala 2 do cineclube, de 

24 de julho a 29 de agosto, José Carlos Avellar ministrou o curso O sentido e a 

forma do filme. 

 Em meados de 1993, a TVE (TV Educativa do Rio de Janeiro) transmitiu, 

em sua programação, filmes de Eisenstein, que perdurou até 1994. Em 

paralelo, ao longo da década de 1990, a Cinemateca do MAM e o Cineclube 

Estação Botafogo também se preocuparam em exibir filmes do cineasta russo-

soviético nas mostras: Escolha do Público, O Cinema de Sergei Eisenstein, Anos 
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20/30, Retrospectiva das Retrospectivas, Homenagem a Cosme Alves Netto, 

Mostra Eisenstein, Centenário Eisenstein. 

 Em 1998, em homenagem ao centenário do nascimento de Eisenstein e 

aos cinquenta anos de sua morte, a Cinemateca do MAM e o Centro Cultural 

Banco do Brasil (CCBB) prepararam uma grande retrospectiva da obra de 

Eisenstein, a qual perdurou de 5 a 22 de março. Em janeiro do mesmo ano, no 

Centro Castelinho do Flamengo realizou-se a mostra de vídeo 100 Anos de um 

Gênio: Sergei Eisenstein, com exibição dos grandes clássicos que estavam 

disponíveis em VHS nas locadoras. 

 No Cineclube Estação Botafogo, dois documentários foram exibidos: 

Eisenstein no México de Alejandra Islas (sem legenda) e Eisenstein, the master’s 

house de Naum Kleiman (com legenda em inglês). Na Cinemateca, foram 

projetados os clássicos de Eisenstein: O encouraçado Potiómkin, A greve, 

Outubro, A linha geral, Que viva México!, O prado de Bejin e as duas partes de 

Ivan, o Terrível. 
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Parte II – Clubes de cinema, cinematecas e movimentos sociopolíticos 

O encouraçado Potiómkin e a gênese dos clubes de cinema 

 O Chaplin Club foi fundado em 1928 por Octavio de Faria e Plínio 

Sussekind Rocha na cidade do Rio de Janeiro. Para pesquisadores da área, é 

considerado o marco inicial da trajetória do movimento cineclubista no Brasil. O 

principal objetivo do clube era discutir o cinema como forma de arte e o jornal 

O Fan era o veículo de divulgação e de debate das teorias cinematográficas. 

 Octavio de Faria era adepto da cinematografia alemã e do 

expressionismo alemão e acreditava na força dos planos longos que 

priorizavam a narrativa de seu interior. Plínio Sussekind Rocha defendia o 

cinema russo e acreditava na força da montagem com uma proposta mais 

dinâmica e com planos mais curtos. De todo modo, ambos acreditavam na 

expressão pura do cinema por meio das imagens. 

 Segundo Hertz (2004), nos debates do Chaplin Club, o cinema russo 

ocupava um espaço significativo. Pudóvkin e Eisenstein, dentre outros, foram 

temas de artigos calorosos do grupo. Como, naquela época, não se tinha 

acesso aos filmes desses cineastas, as discussões ocorriam a partir de leituras 

feitas de publicações americanas e europeias, em especial das francesas, que 

ocupavam um espaço importante para o embasamento teórico. 

 No penúltimo número de O Fan (1930, p. 10-14), foi publicado o 

manifesto redigido por Eisenstein, Aleksandrov e Pudóvkin sobre o cinema 

sonoro, de título “O cinema sonoro e o manifesto dos três cineastas russos” a 

partir das versões adquiridas no New York Times de 7 de outubro de 1928 e na 

revista francesa Cinéa-Cine de 1930. 

 Segundo jornais da época, no dia 5 de fevereiro de 1931, na sala 

vermelha do Cine Odeon, foi exibido o filme O encouraçado Potiómmkin de 

Serguei M. Eisenstein. A Sociedade Anônima Empresa Serrador foi a responsável 

por este feito que mudaria a realidade dos cineclubistas e dos admiradores da 

linguagem cinematográfica. 
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 Em 1940, foi fundado o Clube de Cinema de São Paulo na Faculdade de 

Filosofia da Universidade de São Paulo. Por meio de projeções, conferências, 

debates e publicações, o Clube de Cinema tinha como objetivo promover uma 

melhoria do nível crítico do público de cinema, difundindo a teoria 

cinematográfica, quase desconhecida no Brasil, e aproximá-lo de importantes 

obras-primas da história do cinema. 

 Paulo Emílio Sales Gomes foi um dos fundadores do Clube de Cinema, 

logo após ele retornar de seu exílio na França, onde teve a oportunidade de 

conhecer e conviver com Plínio Sussekind Rocha. Foi Plínio quem o apresentou 

aos “mistérios da arte muda” levando-o aos cineclubes franceses. E foi a partir 

de uma simples pergunta que Eisenstein entrou em sua vida para nunca mais 

sair. A pergunta foi a seguinte: “Você que é comunista, conhece as fitas russas?” 

É importante notar (por meio dos 

estatutos) que, desde o início, o 

Clube de Cinema de São Paulo segue 

intenções muito próprias a seu 

modelo maior, o Cercle du Cinéma. 

(CORREA JUNIOR, 2010, p.88) 

 Como o clube não possuía os equipamentos necessários e nem os filmes 

a serem projetados, então “os filmes e o equipamento eram alugados, segundo 

Paulo Emílio, na Casa Isard e segundo Rudá de Andrade, na Mesbla” (CORREA 

JUNIOR, 2010, p.89) 

 O Clube de Cinema despertava a simpatia de vários intelectuais, dentre 

eles, críticos de cinema como Guilherme de Almeida. Mesmo tendo esse 

reconhecimento no meio cultural, o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP) de Getúlio Vargas o fechou, alegando falta de licença para funcionar. 

 No entanto, a memória do clube e o debate sobre cinema como arte, 

iniciado pelo Chaplin Club, continuou por meio das páginas do jornal A Manhã, 

com os artigos e as provocações que Vinicius de Moraes publicava, 

possibilitando assim a continuidade de debates e de exibições cinematográficas, 

revivendo a velha polêmica entre o cinema mudo e o cinema falado. 
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A repercussão das atividades e dos 

debates do cineclube nos meios 

intelectuais era grande, e a 

programação continuava a seguir a 

mesma linha: cinema mudo, 

estrangeiro; clássicos das 

vanguardas europeias. (CORREA 

JUNIOR., 2010, p.99) 

 A influência do Chaplin Club e a experiência do Clube de Cinema de São 

Paulo impulsionaram Vinicius de Moraes a organizar o Clube de Cinema do Rio 

de Janeiro em 1942. 

 Com o final do Estado Novo, em 1946, o Clube de Cinema de São Paulo 

ressurgiria, com uma geração de intelectuais herdeiros diretos da Universidade 

de São Paulo e da Escola Livre de Sociologia, organizada por Almeida Salles, 

Mucio Porphirio e Rubem Biáfora. Para as exibições de filmes, utilizavam o 

auditório do consulado americano. 

 No mesmo ano, no Rio de Janeiro, foi fundado o Clube de Cinema da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (FNFi), a partir do 

incentivo e da participação ativa de Plínio Sussekind. Seu acervo era composto 

por uma pequena filmoteca com filmes encontrados em Minas Gerais, entre eles 

havia uma cópia de O encouraçado Potiómkin. 

Nos cineclubes se davam as 

discussões teóricas e políticas. 

Era um espaço de atração de 

curiosos e novos participantes do 

movimento. Em alguns casos, também 

foram o espaço onde se deram 

cursos de cinema, já que ainda não 

existiam no Brasil faculdades e 

cursos de cinema regulares. 

(SIMONARD, 2006, p. 70) 

 O Clube de Cinema de São Paulo se tornou modelo referencial para 

outros cineclubes ao proporcionar cursos e seminários aos associados, além das 

tradicionais exibições cinematográficas. 

 Em março de 1949, foi inaugurado o Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (MAM-SP) a partir da iniciativa de Ciccillo Matarazzo. Em seu início, o 



169 
 

MAM foi instalado no Museu de Arte de São Paulo (MASP), entidade criada por 

Assis Chateubriand em 1947. Era a união de mecenas paulistas a favor do 

desenvolvimento da cultura nacional. 

 Desde seu início, o MAM-SP promoveu sessões de cinema organizadas 

pelo Clube de Cinema de São Paulo. Nesse mesmo ano, a pequena filmoteca 

que Paulo Emílio Sales Gomes organizara para o Clube de Cinema foi 

incorporada ao Departamento de Cinema do Museu, dando origem à Filmoteca 

do MAM. 

Segundo a proposta de Paulo 

Emílio, o Clube de Cinema de São 

Paulo seria ligado ao Departamento 

de Cinema do Museu de Arte Moderna 

(Filmoteca do MAM}. O primeiro 

cuidaria das exibições; o segundo, 

do acervo. (CORREA Jr., 2010, 

p.111) 

 Em 1948, Alex Viany, Antonio Moniz Vianna, Salvyano Cavalcanti de 

Paiva e Luiz Alípio Barros fundaram o Círculo de Estudos Cinematográficos 

(CEC), no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, o crítico Paulo da Fontoura Gastal 

inaugurou o Clube de Cinema de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. As 

cidades de Fortaleza e Santos também receberam agremiações cineclubistas 

naquele ano. 

 Em 1954, dentro da programação do Festival Internacional de Cinema 

do Brasil, Grandes Momentos do Cinema foi um marco para a história da 

cultura cinematográfica. Com participação de Paulo Emílio Sales Gomes, seu 

programa visava nitidamente à formação do público e a colocá-lo em contato 

direto com os filmes de uma linha cronológica já clássica da história do cinema. 

E entre as películas exibidas, as de Eisenstein eram: O encouraçado Potiómkin, 

Que viva México!, Os dez dias que abalaram o mundo/Outubro. 

 Alguns anos depois, em 1955, a filmoteca começou a apoiar 

frequentemente os cineclubes brasileiros por meio da distribuição de filmes 

clássicos, os quais contribuíam com a ampliação de suas programações. Esse 



170 
 

foi o reflexo de um dos maiores objetivos de Paulo Emílio, a democratização da 

cultura via cineclubes e cinematecas. 

      

 Saulo Pereira de Mello e Joaquim Pedro de Andrade, discípulos de Plínio 

Sussekind Rocha e de sua paixão pela linguagem cinematográfica, juntamente 

com outros alunos da FNFi, fundaram o Centro de Estudos Cinematográficos 

(CEC). Com o objetivo de difundir a cultura cinematográfica, entre 1954, ano 

de sua fundação, e 1955, começaram a procurar pessoas interessadas em 

incentivar a criação de novos cineclubes dentro de outras unidades 

universitárias. Numa dessas conversas, Leon Hirszman foi um desses contatos e 

com ele surgiu o Clube de Cinema da Escola Nacional de Engenharia. 

 Em 1956, a Filmoteca do MAM se constituiu como sociedade civil, 

tornando-se a Fundação Cinemateca Brasileira. 

O Chaplin Club foi um modelo 

(sobretudo pelo tipo de crítica 

desenvolvida pelos cariocas, mas 

também pela iniciativa de 

organização da entidade), assim 

como fora o cineclubismo francês 

para Paulo Emílio e alguns amigos 

criarem em 1940 o Clube de Cinema 

de São Paulo, protocélula da 

Cinemateca Brasileira. (CORREA 

JUNIOR, 2010, p.43)  
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Para além do eixo Rio-São Paulo, o estudo das teorias eisensteinianas 

 As funções das cinematecas são preservar e promover e o objetivo dos 

cineclubes, difundir. Assim imperou o eixo Rio-São Paulo, onde se concentrava o 

maior número de clubes de cinema. Isso ocorreu também por conta da criação 

da Filmoteca do MAM que depois se transformou em Cinemateca Brasileira. Ela 

era a fornecedora de películas do período clássico e “primitivo” do cinema, 

material indispensável para exibições, estudos e debates dos clubes de cinema 

espalhados pelo Brasil. 

 O crítico Walter da Silveira fundou, em 1950, o Clube de Cinema da 

Bahia, o qual reunia, em suas sessões matinais aos sábados, universitários, 

estudantes, intelectuais e também, futuros cineastas e críticos de cinema. As 

exibições ocorriam no Cine Guarany com uma série de filmes previamente 

selecionados por Walter a partir de critérios críticos, estéticos e políticos. Essas 

películas eram obtidas pelo próprio crítico, que tinha contato com diversas 

cinematecas ao redor do mundo.  

 Como ocorria em todo clube de cinema, as exibições eram 

acompanhadas de debates, sempre com participações de críticos, professores e 

pesquisadores da área de cinema. 

 A Bahia dos anos 1950 se encontrava num processo desenvolvimentista 

impulsionado pela conjuntura política e cultural então vigente. As salas de 

cinema viviam lotadas de pessoas ansiosas por assistir às produções 

hollywoodianas. No imaginário do grande público habitavam divas e heróis, 

astros e estrelas, agentes difusores do american way of life. A iniciativa do clube 

de cinema repercutiria de forma incisiva na formação de uma nova geração de 

apreciadores, críticos e idealizadores da sétima arte. 

 Glauber Rocha foi um desses jovens aspirantes que foi transformado 

radicalmente. 

Atualmente faço crítica em 

semanário local, novo, Sete Dias, 

participo de debates semanalmente 

na Rádio Sociedade, sou dirigente 
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do Clube de Cinema e talvez seja 

integrante de uma página dominical 

a ser organizada pelo crítico 

Hamilton Correia na “nova fase” do 

Diário de Notícias. O Walter da 

Silveira tem sido um bom amigo, 

melhor mestre, grande 

incentivador. Aliás, não fosse o 

Walter eu me sentiria um tanto 

deslocado, pois na turma, à 

exceção de Alberico Motta (que 

escreve no Semanário do Rio, 

remete daqui), não existe 

interesse tão forte por cinema. 

Enquanto estudo, vou escrevendo 

artigos bisonhos, vou lutando com 

uma série interminável de 

insuficiências. (ROCHA, 1997, 

p.94-95) 

 No mesmo período, em Minas Gerais, em 1951, foi fundado por Cyro 

Siqueira, Jaques do Prado Brandão e Fritz Teixeira Salles o Centro de Estudos 

Cinematográficos (CEC). O CEC tornou-se importante e famoso nos estudos 

cinematográficos por ter editado e publicado a Revista de Cinema. 

 Além das exibições de filmes, o centro de estudos, como o próprio nome 

já anunciava, dedicava-se à pesquisa das teorias cinematográficas e, por isso, 

possuía uma biblioteca especializada em cinema. Esse acervo era de grande 

importância, pois possibilitava acesso a diversos periódicos internacionais, os 

quais seriam inacessíveis caso seus fundadores não tivessem a iniciativa de 

compartilhar suas pesquisas com os demais frequentadores. 

Desde os seus primeiros anos de 

existência, o CEC contou com uma 

biblioteca especializada em 

cinema. Revistas europeias como a 

inglesa Sight and Sound, as 

francesas Positif, Têlé-Ciné e 

Cahiers du Cinéma, as italianas 

Cinema Nuevo e Bianca e Nero eram 

assinadas pelo cineclube por meio 

de seus diretores. Havia livros de 

teóricos cinematográficos como 

André Bazin, Pudovkin, Eisenstein, 



173 
 

Georges Sadoul além de biografias 

de diretores de cinema como Marcel 

Carné, René Clair e Charles 

Chaplin. A biblioteca, que na 

verdade era composta de um armário 

fechado com chaves, localizado no 

fundo da mesma sala em que eram 

exibidos os filmes, chegou a 

contar com 200 títulos. Os membros 

do CEC retiravam livros e os liam 

em casa, dessa maneira cultivavam 

uma formação cinematográfica. 

Algumas vezes realizavam leituras 

numa mesa com quatro cadeiras onde 

havia também uma máquina de 

escrever [...] Parte da biblioteca 

foi composta por doações de seus 

membros, como Cyro Siqueira e 

Jacques do Prado Brandão, que 

faziam compras em particular e 

depois doavam-nas para o 

cineclube. (OLIVEIRA, 2004, p.48) 

 A Revista de Cinema constituía-se de quatro a cinco ensaios, que 

variavam de três a 15 páginas. Os artigos eram escritos por seu corpo editorial 

e entre seus colaboradores havia brasileiros e estrangeiros. A primeira edição é 

de abril de 1954. No total a Revista de Cinema teve 28 edições e foi publicada 

até 1964. 

A notoriedade nacional do CEC 

ocorre, em especial, na segunda 

metade de 1950. Mantendo 

correspondência com outros 

cineclubes, recebe visitas como as 

de Glauber Rocha, Nelson Pereira 

dos Santos e Paulo Emílio Sales 

Gomes. (OLIVEIRA, 2004, p.98) 

 Segundo Oliveira (2003), é interessante observar que o centro de estudos 

funcionava como um ponto de encontro de pessoas com mesmo interesse, 

cinema, desejosos de compreender sua linguagem e construir senso crítico e 

estético sobre os filmes assistidos. Já a revista era a face pública do que 

acontecia nas discussões depois das exibições, no reservado da sala de 
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projeção. Assim, por meio da imprensa o grupo se tornava, de certa forma, 

público. 

 O Centro de Estudos Cinematográficos foi responsável pela formação de 

uma geração de cineclubistas e cineastas mineiros. 

O pressuposto inicial é de que o 

cinema é uma arte. Fato inegável. 

Então nós partíamos daí. O que é 

arte no cinema? Certa vez exibimos 

no CEC “O Encouraçado Potemkin” 

que para mim é a demonstração 

cabal de onde a arte se encontra 

com a técnica. Eisenstein teve um 

lampejo de gênio. Ele misturou os 

recursos cinematográficos com a 

sua criação.” (Cyro Siqueira, 

entrevista concedida ao jornal 

Estado de Minas em 15 de setembro 

de 1981). 
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O cinema revolucionário, entre bares e a Cinemateca do MAM 

 Em 1957, Dejean Pelegrin e José Paes de Andrade instituíram no Rio de 

Janeiro o Grupo de Estudos Cinematográficos da União Metropolitana dos 

Estudantes GEC/UME. Segundo levantamento de Matela (2008), o GEC/UME 

ficou conhecido pelo seu forte teor político e contestador, mas sem desviar-se da 

preocupação com as teorias cinematografias. 

Quando Cosme Alves Neto assumiu a 

direção do Grupo de Estudos 

Cinematográficos da União 

Metropolitana de Estudantes 

GEC/UME em 1960, o aspecto 

político da atividade cineclubista 

fica claro na programação, no 

valor dado ao cinema brasileiro e 

na responsabilidade de formar um 

público engajado e consciente. No 

entanto, é importante ressaltar 

que a centralidade nos aspectos 

mencionados não engessavam as 

discussões éticas e estéticas. 

Havia uma preocupação em divulgar 

outras cinematografias, como a 

europeia, a latino-americana, a 

japonesa, além do cinema 

americano, ampliando a formação 

dos estudantes. (MATELA, 2008, 

p.53-54) 

 Paralelamente, havia o Clube de Cinema da Escola Nacional de 

Engenharia e o da Fundação Getúlio Vargas, produto da ação dos membros do 

Centro de Estudos Cinematográficos. 

 Juntamente com os cineclubes e cumprindo funções um pouco diversas, 

mas às vezes convergentes, surgem os bares, outro importante local onde se 

desenvolveram as práticas de sociabilidade. Segundo Ventura (1994, p.29), 

nesta época, “os bares eram os pontos cardeais da inteligência carioca” 

 Entre 1959 e 1960, um dos bares frequentados pelos cinéfilos e 

cineclubistas era o bar Vermelhinho, localizado em frente à Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), onde funcionava o GCE/UME. No mesmo 
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endereço, localizava-se a Cinemateca do MAM, antes de construírem a sala 

onde ela se encontra até hoje. O grupo saía das sessões e ia conversar nas 

mesas desse bar. 

 O bar Amarelinho ficava na Cinelândia, perto da ABI e do MAM. “Ali 

teria sido outro reduto dos cinéfilos cariocas, a partir da criação da Cinemateca 

do MAM, em 1955, do começo das sessões de clássicos do cinema mundial e 

da realização de diversas mostras de cinematografia estrangeira.” (SIMONARD, 

2006, p.77) 

 O Alcazar, em Copacabana, era também muito frequentado, em 

especial, pelos seguidores de Plínio Sussekind Rocha, os quais o frequentavam 

após as aulas na FNFi, a fim de reencontrar o mestre e continuar com as 

conversas iniciada nos corredores. 

 O bar chamado Bar da Líder, assim chamado por ficar defronte da 

empresa do mesmo nome, em Botafogo, era o preferido pelos cineastas do 

Cinema Novo para as montagens dos seus filmes. Era um ponto de encontro 

obrigatório para quem quisesse fazer cinema no Brasil, sendo muito 

frequentado também por intelectuais de esquerda, artistas e escritores. 

 Em ambos os ambientes, cineclubes e bares, as discussões teóricas e 

políticas eram constantes. 

 Toda essa efervescência cultural era reflexo da atuação de Dejean Magno 

Pellegrin, que junto com Claudio Bueno Rocha, criou o ativo e pretensioso 

Museu de Arte Cinematográfica (MAC), antes de fundar juntamente com Cosme 

Alves Netto e José Paes Andrade, o Grupo de Estudos Cinematográficos da 

União Metropolitana de Estudantes (GEC/UME), no Rio de Janeiro. 

 Sem sala de exibição própria, o MAC e o GEC/UME realizavam as 

sessões no auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Já o Centro de 

Estudos Cinematográficos (CEC) dispunha do auditório da FNFi. Os futuros 

cineasta Leon Hirszman, Paulo César Saraceni, David Neves e Cacá Diegues e 

Joaquim Pedro de Andrade não perdiam uma sessão do CEC.  
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 Segundo Augusto (2015), o projeto de anexar uma filmoteca ao Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro, recém-criado em 1948 nos moldes do que 

Iris Barry implantara no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), 

despontou em 1953. Oficialmente a Cinemateca, ainda modestamente 

chamada de Departamento de Cinema do MAM, iniciou suas atividades em 

primeiro de julho de 1955, com o ciclo 10 anos de Filmes de Arte Exibidos no 

Auditório do ABI. Seu primeiro curador foi Antonio Moniz Vianna. 

Sem exclusão daqueles que tiveram 

que fazer um esforço tremendo para 

aguentar até o fim 70% da produção 

soviética sonora; caso de 

Hirszman, Miguel Borges e Marcos 

Faria. Nem o golpe militar 

conseguiu acabar com a nossa 

festa. (Texto “Meio século de 

grandes serviços ao cinema”) 

 Em 1964, a Cinemateca do MAM inaugurou um pequeno auditório com 

duzentos lugares onde se iniciaria cursos regulares de cinema, entre os 

professores: Ruy Guerra, Gustavo Dahl, Ronaldo Monteiro e José Carlos Avellar. 

 Nesse mesmo ano, o filme O encouraçado Potiómkin foi proibido de ser 

exibido pela Ditadura Militar. Essa proibição perdurou por 16 anos. Ela ocorreu 

após o filme ter sido exibido, em um quartel, para os fuzileiros navais do Rio de 

Janeiro, poucos dias antes do Golpe Militar de 1964. 

Está em mãos do Ministro da 

Educação, desde segunda-feira, um 

protesto formal do Ministro da 

Marinha contra a exibição do 

clássico do cinema soviético, 

Encouraçado Potemkin, 

exclusivamente para fuzileiros-

navais, dia 13, último, no 

auditório do MEC. 

No ofício do Almirante Sílvio Mota 

ao Sr. Júlio Sambaqui o episódio é 

considerado grave, dadas as 

circunstâncias em que foi 

projetado, com evidente sentido 

político e de subversão 
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hierárquica. Durante a exibição, 

um narrador brasileiro sublinhava 

as cenas de revolta dos 

marinheiros do Potemkin, com 

apelos nesse tom: “Vocês estão 

vendo o caminho a seguir”, “Não é 

preciso dizer mais nada” e outras 

formas, cautelosas, mas dirigidas 

à assistência constituída de 

fuzileiros-navais. (Jornal do 

Brasil, 27 de fevereiro de 1964) 

Certas provocações simbólicas são 

piores do que provocações diretas. 

A ideia de se exibir, no 

Ministério da Educação, o filme O 

Encouraçado Potemkin para um 

auditório de fuzileiros navais tem 

uma perversa característica de 

agitação. Qualquer fuzileiro ou 

marinheiro, neste País ainda 

livre, tem o direito de assistir 

ao filme que entender. (Jornal do 

Brasil, 28 de fevereiro de 1964) 

Couraçado Potemkin, filme do 

cineasta soviético Sergei 

Eisenstein, foi retirado ontem do 

cartaz no Cinema Ópera, a pedido 

dos organizadores da Semana da 

Marinha, que o consideraram 

inadequado para uma apresentação 

especial aos homens da Armada 

brasileira. 

O filme, que narra um episódio do 

levante de marinheiros russos em 

1905, logo após a rebelião de 

Odessa, foi substituído no cinema 

pelo italiano Sob dez bandeiras de 

Carlo Ponti. A troca, não 

anunciada, provocou protestos de 

pessoas que foram ao Ópera para 

ver o Couraçado Potemkin que 

voltará hoje ao cartaz. (Jornal do 

Brasil, 14 de dezembro de 1961) 

 Na reportagem de 27 de fevereiro de 1964 é impressionante perceber os 

argumentos utilizados pelo almirante ao atacar o filme, que utiliza um ponto de 
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vista simplista e superficial para criticar a grande obra cinematográfica de 

Eisenstein. Dessa maneira, consegue-se delinear que tipo de formação 

intelectual essa pessoa teria e, até mesmo, de que tipo de posição política é 

partidária, apenas ao considerar a manifestação dos marinheiros, logo, dos 

oprimidos, contra o exército do Tzar, a autocracia inviolável. Com essa atitude, 

o almirante ignorou todas as avaliações positivas feitas por críticos e intelectuais 

do Brasil e do mundo. 

 Outra questão a ser levada em consideração parte da avaliação que ele 

fez de seus subalternos, os marinheiros, que como ele, seriam incapazes de 

compreender a grandeza da linguagem cinematográfica, o princípio da 

montagem e apenas se atentariam à história narrada e não à maneira com que 

ela foi contada. 

 Essa preocupação já havia sido anunciada alguns anos antes, em 1961, 

quando o filme foi proibido de ser exibido a marinheiros na Semana da 

Marinha, novamente, por ser considerado “inadequado” àquele determinado 

público. 

 Mas no jornal de 28 de fevereiro de 1964, temos uma resposta que 

defende não a montagem ou a teoria cinematográfica de Eisenstein, pois isso 

não seria compreendido por aqueles que se fixam nas questões políticas e 

ideológicas, mas simplesmente a liberdade de se poder assistir o que se quiser, 

quando e onde bem se quiser, pelo menos até então, porque tudo logo mudaria 

com o Golpe Militar que se sucedeu em março do mesmo ano. 

 Dando continuidade às reverberações advindas do movimento 

cineclubista dos anos 1950 e 1960, o Cineclube Macunaíma foi fundado, em 

1973, por jornalistas sócios da ABI, entre eles, Maurício Azêdo. O cineclube se 

destacou por sua programação, que valorizava o cinema de arte, tanto o 

nacional quanto o internacional. Ao longo de 12 anos, o Cineclube Macunaíma 

ofereceu uma atividade regular na cidade do Rio de Janeiro, com sessões aos 

sábados, às 21h, e posteriormente, às 18h30. 
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 Com a colaboração de cineclubistas e da Cinemateca do MAM, foram 

possíveis exibições de filmes pertencentes a seus acervos. Em 1975, foi exibido, 

na programação Grandes Clássicos do Cinema, o filme O encouraçado 

Potiómkin. 

 Segundo Adhemar Oliveira9, em conversa de 24 de fevereiro de 2015, o 

Cineclube Macunaíma foi protegido na época da Ditadura Militar por causa da 

influência de seu fundador, por esse motivo o cineclube conseguia projetar até 

mesmo os filmes que estivessem com o certificado da censura vencido. 

 Lembra-se que os filmes russos eram alugados na Sovexport Films, a 

partir de um catálogo. No entanto, havia casos em que as películas 

simplesmente “sumiam” de seus escritórios. 

  

                                                           
9 Cineclubista da geração dos anos 1980, Adhemar Oliveira começou a programar o 
Cineclube Bexiga, em São Paulo, para pouco depois passar para o Cineclube Macunaíma, no 
Rio de Janeiro. Em 1985, foi um dos fundadores do Cineclube Estação Botafogo. Hoje, possui a 
empresa de exibição Espaço de Cinema. 
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Eisenstein, revolução e resistência nas palavras de Jean-Claude Bernardet  

 Jean-Claude Bernardet ligou-se à crítica cinematográfica ainda na 

juventude. A inserção na cultura brasileira e a convivência com críticos e futuros 

cinemanovistas teve início quando ele participou do Cineclube Dom Vital. Por 

repensar constantemente seu ato crítico, Bernardet fez parte dos críticos que 

reformularam sua postura em relação ao cinema brasileiro no início dos anos 

1960, sendo um dos seguidores de Paulo Emílio Sales Gomes. 

 No Suplemento Literário de 28 de janeiro de 1961, ele escreveu o artigo 

“Do cineclubismo”. Nele reflete sobre a função e a importância dos cineclubes 

para a formação de um público apreciador da sétima arte, e, em alguns casos, 

fazedor de cinema. Logo no início, parte de sua experiência no cineclube Dom 

Vital. 

Hoje todos vão ao cinema, é 

inegável. O cinema já faz parte da 

vida íntima da maioria dos homens. 

O cineclubismo não pode, portanto, 

visar a divulgação do 

cinema.(BERNARDET, 1961) 

 A partir desse relato inicial, preocupa-se em defender qual seria o melhor 

ambiente e a melhor atuação dos cineclubes, tendo como objetivo principal a 

formação de público. Sobre essa difusão, ele afirma que, não era importante ter 

domínio da gramática do cinema, o necessário era conduzir o público de “nível 

cultural baixo” a um mais elevado e consciente, de outra maneira que não 

apenas mostrando os clássicos. 

 Nesse caso, os organizadores do cineclube deveriam abordar aquelas 

pessoas desfazendo-se de seu preconceito cultural, pois “não se combate 

incultura senão com as armas da incultura”. Antes de introduzir Eisenstein, seria 

necessário dar às pessoas a possibilidade de se alegrarem, e, com isso, a de 

constituírem um gosto pessoal, para que assim não aceitassem tudo e 

aprendessem a escolher entre uma coisa e outra. 
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Neste momento em que o cinema é o 

maior meio de divulgação (cultural 

ou de outra espécie), neste 

momento em que Varagnac, no seu 

estudo “L’Homme Avant l’Escriture” 

julga poder considerar a escrita 

como um fenômeno destinado a 

desaparecer, o cinema não deve ser 

encarado somente como fenômeno 

cinematográfico, nem mesmo como 

fenômeno artístico, mas como a 

possibilidade de adquirir o 

equilíbrio, a liberdade, a 

possibilidade de tornar-se 

humano.(BERNARDET, 1961) 

 Ao final, Bernardet enfatiza que não se deve perder de vista o objetivo 

principal do cineclube: elevar o nível de compreensão cinematográfica do 

público, a fim de que ele encontre no filme um interesse extracinematográfico. 

Quando isso acontecesse, Eisenstein seria bem recebido. Inserido nesse contexto 

de debates de uma crítica cinematográfica alinhada ao pensamento de Paulo 

Emílio Salles Gomes, Bernardet (1978) repensava a função de sua crítica no 

mesmo período. Segundo ele, cabia ao crítico participar da produção e da 

circulação de ideias. 

 No Suplemento Literário de 9 de junho de 1962, Bernardet escreveu 

“Sobre a ‘semana’ russa”, texto que se refere à itinerância dos filmes russo-

soviéticos após a sua exibição no Museu de Arte Moderna de São Paulo por 

conta da VI Bienal, ocorrida em 1961. Sobre os filmes soviéticos da década de 

1960, Bernardet (1962) comenta: “Essa coisa nova, que procuramos, a 

encontramos no cinema soviético imediatamente e posterior à Revolução”. 

[...] “O Encouraçado Potemkin”, de 

Eisenstein, em “A mãe” de 

Pudovkin, em “A sexta parte do 

mundo”, de Dziga Vertov, que foram 

apresentados na retrospectiva da 

Bienal, este tem aquela 

inquietação, febricidade, 

nervosismo, fé e coragem que 

queremos (BERNARDET, 1962, p.12). 
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 Em comparação aos filmes mais recentes, os filmes da revolução seriam 

mais interessantes e provocativos por repensarem a linguagem cinematográfica, 

tornando-se assim mais universais. Com relação à filmografia da década de 

1960, arraigada à narrativa e ao realismo socialista, segundo Bernardet, seria 

fundamental situá-la em seu contexto histórico, o que não era uma tarefa fácil, 

já que as informações sobre esse período eram mínimas. 

 Dando continuidade à forma como o cinema eisensteiniano atravessa a 

sua trajetória de vida, em depoimento para o documentário Cineclubismo 

Resistência na Ditadura, Bernardet revelou que, nos anos 1970, o cineclubismo 

se tornou uma das únicas alternativas para se debater política num país 

assolado pela Ditadura Militar, após o golpe de 31 de março de 1964. 

Bernardet explica que, mais do que excelentes alternativas para entretenimento, 

programação e debate envolvendo a linguagem cinematográfica, os cineclubes 

se tornaram locais de discussão política. Logo, o perfil dos cineclubes e de seus 

frequentadores não era mais o mesmo de antes. 

 Em entrevista ao Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (2013), ele 

contou que, durante esse período de repressão, foi procurado pela polícia. Por 

conta disso, instalou-se num sítio durante dois meses, e foi lá que virou 

professor, pois ao dar aula para duas meninas, que tinham por volta de sete ou 

oito anos, da família que era proprietária do sítio, descobriu que gostava de 

lecionar. Ao final dos dois meses, Rudá Andrade preparou uma situação para 

testar a polícia. Ele organizou uma palestra para Bernardet, que aconteceria no 

prédio da Secretaria onde ficavam os Diários. Nessa palestra foi projetado um 

filme de Serguei Eisenstein. Evidentemente, não era O encouraçado Potiómkin, 

mas Aleksander Niévski. 

 Com todo o cuidado necessário, trouxeram Bernardet à sala da palestra, 

o qual afirmou que “não deve ter sido a melhor da minha vida”. Em seguida, 

assim que a projeção do filme começou, foi retirado por Rudá, sendo levado a 

um carro que já o esperava no lado de fora do prédio. Como era bem 

relacionado na imprensa, Rudá conseguiu uma boa divulgação da palestra, e, 
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como fizera os registros necessários, inclusive fotográficos, a palestra foi 

publicada nos jornais. Por não ter ocorrido nenhuma reação da polícia, 

Bernardet voltou para a cidade, mesmo sofrendo algumas proibições, como, 

por exemplo, ir até a Cinemateca Brasileira.  

 Seguiu com sua crítica e suas aulas, e, algum tempo depois, foi 

convidado por Paulo Emílio a compor o corpo docente do primeiro curso 

superior de cinema na Universidade de Brasil. 

Nesta primeira conversa, Sergei 

Mikhailovich disse: "Eu não posso 

te ensinar nada, mas, sim, vocês 

podem aprender". Foi uma 

observação extraordinariamente 

eficaz para nos despertar, e pôr 

em movimento sua inspiração de 

professor. (NIZHNY, 1964, p.10) 
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Festival Internacional de Cinema do Brasil e os Grandes Momentos do Cinema 

O primeiro a sonhar com essa ideia 

(festival no Brasil) foi o poeta e 

cônsul Vinicius de Morais. 

Estivera em 1952 em Cannes, 

Veneza, Berlim e Locarno. Em 

Veneza, Pedro Gouveia Filho, 

diretor do Instituto Nacional do 

Cinema Educativo, aderiu a seu 

entusiasmo e estabeleceu contactos 

nesse sentido. Simultaneamente, 

porém, a Comissão de Festejos do 

IV Centenário de São Paulo 

deliberou incluir nas comemorações 

centenárias um Festival 

Internacional. Joaquim Canuto 

Mendes de Almeida, então 

Secretário do Governo do estado e 

membro da referida Comissão pôs-se 

ardorosamente à frente da 

iniciativa [...]. Na sua 

bibliografia, ao lado de livros de 

direito, figura o “Cinema contra 

Cinema”, umas das primeiras obras 

escritas no Brasil sobre a 

cinematografia e os seus 

problemas. Nessa ocasião, Canuto 

chamou-me (Francisco Luís de 

Almeida Salles) e me nomeou, por 

portaria, “co-organizador” do 

Festival. [...] Vinícius 

apresentou um admirável plano para 

o certame, feito conjuntamente com 

Alberto Cavalcanti, e esse roteiro 

ficou sendo o documento 

fundamental para os nossos 

trabalhos. Foi quando apareceu 

Andrade Figueira substituindo 

Canuto. [...] A primeira missão do 

Festival foi confiada a mim e a 

Pedro Gouveia Filho, em Cannes e 

nas capitais da Europa. 

Estabelecemos os primeiros 

contatos com a Federação 

Internacional de Associação de 

Produtores de Filmes (FIAPF), em 

Roma, e com as associações de 



188 
 

produtores e delegados 

governamentais, de Paris, Londres, 

Lisboa e Madri. Voltamos com 

apoios desses países e com a 

decisão da FIAPF de inscrever o 

nosso Festival na agenda de 1954. 

Em Paris, procurei Paulo Emílio 

Sales Gomes e com ele planejei a 

realização de uma retrospectiva de 

Cinema Internacional, hoje, já uma 

realidade, graças aos esforços e à 

dedicação de Paulo Emílio, à sua 

ampla cultura de cinema e às suas 

relações com as filmotecas do 

mundo. (Folha da Manhã, 11 de 

fevereiro de 1954) 

 Grandes eram as expectativas com relação a esse festival, ainda mais 

que fora anunciado na imprensa que o governo do estado estaria financiando 

parte do evento dez milhões para o I Festival Internacional de Cinema do Brasil, 

com autorização do então governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez.  

 Durante o mês de fevereiro de 1954, no Cine Marrocos, foram exibidas 

as películas do I Festival Internacional de Cinema do Brasil. Segundo Bresser-

Pereira (1954), eram exibidos por dia “dois ou três filmes totalmente 

inexpressivos”, paralelamente, na mesma sala de cinema, mas, em outro 

horário, havia a Retrospectiva Von Stroheim. No Cine Arlequim, aconteciam as 

Jornadas Nacionais e no Museu de Arte Moderna de São Paulo oorriam as 

retrospectivas Grandes Momentos do Cinema, II Retrospectiva do Cinema 

Brasileiro e o Festival do Cinema Educativo e Científico, além das diversas 

conferências com personalidades do mundo cinematográfico internacional. E, 

para finalizar a abrangência que o festival teria na cidade em diversas salas de 

cinema de São Paulo, eram exibidas películas infanto-juvenis que faziam parte 

do Festival do Cinema Infantil. 

 Foram exibidos mais de trinta longas-metragens de 23 países: Alemanha, 

Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 

França, Grã-Bretanha, Itália, Iugoslávia, Japão, México, Países Baixos, Peru, 

Portugal, Suécia, Suíça, Uruguai, Venezuela. Diferente dos festivais de Veneza e 
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Cannes, não foi oferecida nenhuma premiação. Essa ausência retirou do festival 

o interesse comercial, dando-lhe um caráter de congraçamento artístico. 

Não acreditamos que qualquer outro 

Festival Internacional apresente 

um programa cultural e educativo 

de grande alcance quanto este, 

entendidos aqueles termos em 

sentido geral ou estritamente 

cinematográfico. Efetivamente, os 

“Grandes Momentos do Cinema” [...] 

ao lado da Retrospectiva de 

Stroheim dão a essa Mostra 

Internacional de Cinema um 

inegável aspecto educacional. 

(Diário Carioca, 18 de fevereiro 

de 1954) 

Chegou a S. Paulo, há dias, o 

crítico Paulo Emílio Sales Gomes, 

radicado há muitos anos em Paris, 

trazendo a confirmação de que a 

Retrospectiva do Cinema 

Internacional, promovida pelo 

Festival Internacional de Cinema 

do Brasil, será a maior já 

organizada por festivais dessa 

natureza. Aliás prolongar-se-á 

pelos meses seguintes, depois do 

encerrado o Festival. Nos 

Festivais de Cannes e Veneza, já 

se formou hábito a exibição de 

“retrospectivas” de fases 

marcantes da história do cinema ou 

da obra de certos cineastas. No 

dizer do crítico André Bazin, 

“elas são indispensáveis; estão 

para o programa de filmes novos 

como a Geologia está para a 

Geografia.” (Tribuna da Imprensa, 

3 de fevereiro de 1954) 

 Conforme dito anteriormente, Paulo Emílio teve uma participação muito 

importante e decisiva no festival por conta de seu estudo sistematizado sobre 

linguagem, teoria e crítica cinematográfica, o qual vinha consolidando-se desde 

a criação do Clube do Cinema de São Paulo, em agosto de 1940. O crítico 
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participou, nos anos seguintes da revista Clima, escrevendo na seção dedicada 

exclusivamente ao cinema, agregando valores e novas leituras às feitas por seus 

precursores, Plínio Sussekind Rocha, Octavio Faria e Vinicius de Moraes. 

O programa Os Grandes Momentos do 

Cinema constitui, ao lado da 

retrospectiva da obra de von 

Stroheim, um dos pontos 

culminantes do I Festival 

Internacional de Cinema do Brasil, 

não apenas para estudiosos, mas 

sobretudo para o público em geral. 

Contrastando com o programa 

inexpressivo do Marrocos, e mesmo 

com as “Retrospectivas Nacionais”, 

do Arlequim,[...] mostra o 

desenvolvimento artístico e 

técnico do cinema, nestes últimos 

cinquenta anos. [...] O 

ENCOURAÇADO POTEMKIN. Seria 

difícil resumir a obra de 

Eisenstein e a cultuá-la no 

desenvolvimento da arte 

cinematográfica. Dele a 

“Retrospectiva” projetará filmes e 

fragmentos entre os quais “O 

Encouraçado Potemkin”, “Os Dez 

dias que abalaram o mundo”, o “Que 

Viva México!” [...] (Folha da 

Manhã, 17 de fevereiro de 1954) 

 A partir de notas e resenhas da imprensa mapeou-se a repercussão do 

festival. Intitulado Festival Internacional de Cinema do Brasil, esperava-se uma 

abrangência nacional, no entanto, o evento foi regional, com foco apenas na 

cidade de São Paulo e com algumas restrições de público por conta de uma 

“falta de instrumentalização” ou de uma “capacitação” do público. Infelizmente, 

esse foi o primeiro e único festival internacional de cinema do Brasil. Algumas 

das alegações para esse fracasso: falta de organização da comissão e, após o 

evento, má utilização do dinheiro público. Ambas as questões, apontadas em 

diversos jornais, são passíveis de questionamento, pois, um dos ganhos 

resultantes desse festival fora a aquisição de películas para a Filmoteca do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se tornaria posteriomente 



191 
 

Cinemateca Brasileira, o que possibilitou, por exemplo, a mostra Grandes 

Momentos do Cinema em 1956, cuja itinerância pelo Rio de Janeiro auxiliou a 

criação e o desenvolvimento da Cinemateca do MAM. 

O fato mais importante da semana, 

e que polariza todas as atenções, 

é indiscutivelmente a abertura 

solene, amanhã, do I Festival 

Internacional de Cinema do Brasil, 

sobre o qual o nosso jornal tem 

feito ampla cobertura diariamente. 

[...] Neste nosso Festival que se 

inaugurará amanhã no Cine 

Marrocos, porém, poucos estão 

vendo que o que realmente é mais 

importante sob um ponto de vista 

cultural, pois apresenta um 

interesse não só imediato como 

também futuro, é a grande 

retrospectiva que ele patrocinará 

ao lado do Museu de Arte Moderna. 

Quase trezentos filmes da 

Cinemateca Francesa e de outras 

cinematecas serão exibidos no 

Museu de Arte Moderna, e boa parte 

deles permanecerá no Brasil depois 

de sua exibição, pois foram 

comprados pelo MAM com o auxílio 

do Festival, que não poderia 

comprar esses filmes, pois não 

está filiado à FIAF. Teremos assim 

uma grande filmoteca, comparável 

às melhores do mundo, e nossos 

cineclubes poderão agora se 

desenvolver grandemente, 

provocando maior difusão dos 

conhecimentos cinematográficos. 

(11 de fevereiro de 1954)  

O grande cinema soviético, que 

provocou espanto no mundo nas 

décadas de 20 e 30, só poderia 

sofrer um eclipse temporário. Por 

mais que procurassem mutilá-lo, 

por mais que o adulterassem e 

sufocassem, ele haveria de 

ressurgir, pois a cultura de um 

país não passa imune por uma 

experiência como essa. 

(SCHNAIDERMAN, 1997, p.208) 
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VI Bienal de São Paulo (1961) 

 Um dos capítulos da história nacional, a VI Bienal de São Paulo, ocorrida 

em 1961, torna-se um dos pontos de intersecção entre a cultura russo-soviética 

e a brasileira, merecendo destaque por ter proporcionado a primeira grande 

retrospectiva da cinematografia de Serguei M. Eisenstein. 

 A I Bienal de São Paulo (1951) iniciou a reformulação da produção 

artística nacional, mas, foi somente na II Bienal, na qual fora exposto Guernica 

(1937) de Pablo Picasso (1881-1973), que se assegurou a continuidade do 

evento, aumentando assim a ira dos opositores e o entusiasmo dos defensores. 

Considerada o “verdadeiro museu moderno vivo”, segundo Amaral (2006), a 

Bienal, cuja responsabilidade era do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MAM-SP), trouxe mudanças fundamentais ao meio artístico brasileiro. Sobre 

esses primeiros anos, Amaral (2006, p.88) comenta: “Era um tempo sem 

curadores, de contatos pessoais menos complicados, mas de personalismos, 

como dona Yolanda Penteado visitando a Europa e expressando as vontades de 

Ciccillo Matarazzo com a ajuda dos embaixadores do Brasil em cada país, 

graças à apresentação de Getúlio Vargas.” 

 O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), criado por Francisco 

Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho, mais conhecido como Ciccillo Matarazzo, e 

Yolanda Penteado, demonstrou a estratégia do empresário que buscava se 

projetar no mundo econômico por meio de empreendimentos culturais advindos 

do exterior. Para tanto, ele contou com o apoio de sucessivos prefeitos de São 

Paulo. Ciccillo Matarazzo, o “empresário-mecenas”, conquistava para si 

prestígio na sociedade paulistana, pois transformara a cidade de São Paulo num 

polo de cultura nacional e internacional. 

 Pedrosa (1986, p. 184), defensor das correntes abstratas no Brasil, 

afirmava, com razão, que “logo às primeiras bienais dá-se a vitória do 

abstracionismo sobre o velho figurativismo e por todo o país, apesar de 

algumas resistências regionais aqui e acolá”. Lembremos que, às vésperas da I 

Bienal, o abstracionismo era aqui encarado com reservas e resistências, tanto 
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por artistas politizados quanto por integrantes da geração modernista, pois se 

acreditava que apenas a arte figurativa poderia exercer uma função social 

legítima e ser acessível à compreensão de todos. 

 Em março de 1961, jornais anunciavam a viagem de três meses que 

Mário Pedrosa, curador geral da VI Bienal de São Paulo e diretor do MAM-SP, 

realizara pelo mundo para assegurar a participação de todos os países na 

Bienal daquele ano. No Boletim n.11 intitulado Sala do Construtivismo Russo na 

VI Bienal de São Paulo, a Bienal anuncia à imprensa a vinda de obras 

construtivistas e suprematistas russas. São citados: Vladimir Y. Tátlin, Aleksandr 

M. Ródtchenko, Lazar M. Lissitzky , Naum Gabo e Antoine Pevsner. 

O interesse por esse movimento 

torna-se evidente se levarmos em 

consideração a contribuição da 

arquitetura brasileira 

contemporânea que, entre todas as 

tendências modernas, se aproxima e 

estabelece relações de parentesco 

com as pesquisas do 

Construtivismo, levando-as para 

seu campo técnico específico. 

(Boletim n.11, março de 1961) 

 No Boletim n. 19, a participação da União Soviética é confirmada pelo 

conselheiro Wladimir Murtinho, chefe da Divisão Cultural do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil, por conta da visita realizada por Mário Pedrosa a 

Ekaterina Furstsova, ministra da Cultura da União Soviética, em Moscou. A 

Bienal receberia trabalhos expressivos de artistas contemporâneos, 

acompanhados pelo comissário André Gouber, conservador do Museu Pushkin. 

E nas artes cênicas, haveria uma exposição dos figurinos e cenários do Teatro 

Bolshoi. 

 No Boletim n. 48, às vésperas da inauguração da VI Bienal, reforçou-se a 

participação da União Soviética como uma forma de intercâmbio cultural entre 

ambos os países. 
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[...] a contribuição da União 

Soviética determinará, em extensão 

e profundidade, uma significação 

extraordinária a um trecho da VI 

Bienal, pois suas artes aí 

estarão, testemunhando o que se 

realiza de imenso território 

humano onde se passa uma das mais 

perturbadoras experiências da 

organização social neste século. 

[...] A seleção dos trabalhos foi 

operada num sentido pleno de 

atualidade, porquanto não 

interessam aos fins da 

demonstração de qualquer ideia de 

retrospectiva. (Boletim n.48, 

agosto de 1961) 

 Apenas no boletim de setembro anunciaram-se as manifestações 

cinematográficas na Bienal. No texto, afirmava-se que a principal função da 

Bienal era apresentar ao público brasileiro um panorama contemporâneo das 

artes em seus diversos setores, entre eles, o cinema. Em parceria com a 

Cinemateca Brasileira e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, apresentar-se-

iam curtas-metragens artísticos da França, longas-metragens indianos, cujo 

cinema, até então, era desconhecido pelo público brasileiro, curtas-metragens 

de jovens cineastas brasileiros e filmes russo-soviéticos, com o intuito de 

abranger a história do cinema, além de alguns desenhos animados e curtas-

metragens exclusivos para o público infantil. 

 A Cinemateca Brasileira, com a colaboração da Divisão de Cultura do 

Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty e da Cinemateca Soviética 

(Gosfilmofond), organizou a primeira mostra representativa da cinematografia 

russo-soviética até então realizada em território nacional. Inicialmente intitulada 

Retrospectiva do Cinema Russo e Soviético, o Festival História do Cinema Russo 

e Soviético recebeu por volta de 65 caixas, com 388 rolos de película fílmica, 

totalizando uma tonelada de material audiovisual. Esses filmes inicialmente 

comporiam cinquenta programas, no entanto apenas 41 foram exibidos, 

abordando 53 anos do cinema russo de 1908 a 1961 e seus mais importantes 

aspectos, segundo conteúdo emitido à imprensa pela Bienal, a saber, 
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historicidade, tendências modernas, sistema de educação, o desenho animado e 

os curtas-metragens voltados às crianças. 

A “Retrospectiva do Cinema Russo e 

Soviético” nos mostrará como um 

cinema pode ser inteiramente 

renovado pelo aparecimento de uma 

ideia vivificada por um ideal 

filosófico e estético, mas 

principalmente social: falamos da 

montagem, de que diretores como 

Eisenstein ou Pudovkin fizeram o 

princípio fundamental do cinema e 

do qual, obras como “OUTUBRO”, 

“LINHA GERAL”, ou “MÃE”, muito bem 

o mostrarão. (Boletim n.65, 

setembro de 1961) 

 De outubro de 1961 a fevereiro de 1962, as sessões de cinema da VI 

Bienal de São Paulo ocorreram no auditório Armando de Arruda Pereira no 

MAM-SP. Os principais jornais do estado de São Paulo Folha de São Paulo, O 

Estado de São Paulo, A Gazeta, Gazeta Esportiva, etc anunciavam 

constantemente notícias sobre a Bienal e seu quadro de programações.  

 O Festival História do Cinema Russo e Soviético teve início no dia 3 de 

novembro, sexta-feira, no Cine Coral, e foi presidido pelo Sr. San Thiago 

Dantas, ministro da Relações Exteriores do Brasil. Foi projetado o primeiro filme 

sonoro de Serguei M. Eisenstein, Aleksandr Niévski. Nos demais dias da 

programação, os filmes foram exibidos cronologicamente, sendo o primeiro 

deles Stenka Razin (1908), de Aleksandr Drankov e na sequência, O Padre 

Sérgio, de Yakov Protazanov. O período mais documentado foi o de 1920-

1930, cuja importância, segundo alguns críticos, era relevante na história do 

cinema mundial, devido à sua qualidade e originalidade.  

 As sessões aconteciam às terças e às quintas-feiras, às 18h30 e às 21h e 

aos sábados e domingos, às 16h00, 18h30 e 21h. Com essa flexibilidade de 

horários, o público teria a possibilidade de rever os filmes e fazer melhores 

análises das obras mais importantes, segundo nota publicada em 4 de 

novembro de 1961 na Folha de São Paulo. 
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 No dia 5 de novembro, iniciou-se o Ciclo Eisenstein e Pudóvkin. O filme 

A greve fora exibido nos dias 5, 7 e 11 de novembro, respectivamente, às 

18h30, às 21h e às 21h; O encouraçado Potiómkin, 11, 12, 14 de novembro, 

respectivamente, às 16h00 e às 21h (no mesmo dia), 16h e 18h30; Outubro, 

18, 21, 26 de novembro, respectivamente, às 21h, às 18h30 e às 20h; A linha 

geral - O velho e o novo, 28 de novembro, 2 e 10 de dezembro, 

respectivamente, às 21h, às 18h30 e às 16h, e Aleksandr Niévski, 17 de 

dezembro, às 16h. 

 Os filmes apresentados eram versões originais e sem legenda. Para 

contornar essa incomunicabilidade que a língua traz, desenvolveu-se um 

catálogo que poderia ser adquirido nas imediações da Bienal. Ele fora 

elaborado pela Associação Riograndense de Imprensa, pela Federação dos 

Estudantes Universitários do R.G.S. e pela Federação Gaúcha de Cineclubes, em 

colaboração com a Universidade de Rio Grande do Sul e com a Cinemateca 

Brasileira. Nele constavam dados dos filmes, como ficha técnica, e uma 

pequena sinopse. 
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 Outras informações sobre a cinematografia russo-soviética foram 

adquiridas por meio de jornais e revistas. O Estado de São Paulo publicou uma 

série de artigos sobre os filmes de Serguei M. Eisenstein que estavam na 

programação do festival. Foram eles: “Alexandre Nevsky” de S.M.Eisenstein em 

9 de novembro, “A greve” de S.M.Eisentein em 11 de novembro, “O Potenkim” 

de S.M.Eisenstein em 25 de novembro e “Outubro” de S.M.Eisenstein em 9 de 

dezembro de 1961. Em seu conteúdo, esses textos abordavam desde questões 

históricas, sociais e ideológicas presentes nos filmes, até a apresentação da 

estética adotada pelo cineasta na tentativa de apresentar ao leitor uma reflexão 

sobre os conceitos eisensteinianos de montagem. 

 No dia 12 de dezembro de 1961, para substituir a projeção do filme 

Tchapaiev (1934) de Georgi Vasilyev e Serguei Vasilyev, que ainda não havia 

chegado ao Brasil, fora realizado um debate sobre a obra de Serguei M. 

Eisenstein às 20h30 com Francisco Luiz de Almeida Salles e Paulo Emílio Sales 

Gomes, respectivamente, o presidente e o conservador da Cinemateca 

Brasileira. 

 No encerramento do quadro de atividades da VI Bienal, observou-se que 

o Festival História do Cinema Russo e Soviético havia alcançado um público 

numeroso e culturalmente diversificado, uma parte importante dos espectadores 

era composta de “aficionados” por cinema, a outra era formada por pessoas 

com um interesse mais amplo (professores, eclesiásticos e universitários). 

Também havia uma boa porcentagem de espectadores que buscou conhecer o 

que estava sendo produzido culturalmente na União Soviética por curiosidade. 

Contudo, a classe popular não foi atingida. 

 Essa heterogeneidade de público assegurou à manifestação uma 

repercussão em muitas esferas, tais como a universitária, a eclesiástica, a 

cinematográfica e a política. Essa inquietação reflexiva espalhou-se pelo 

território nacional, pois parte desse festival foi apresentada em outras capitais 

brasileiras, entre elas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Bahia. 
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 Em análise quantitativa, o festival teve mais de 35.000 espectadores. O 

encouraçado Potiómkin foi o filme que mais chamou a atenção do público, foi 

assistido por 2.350 pessoas, seguido dos filmes A greve, com 1.800, Outubro, 

com 1.700, Aleksandr Niésvki, com 1.100 e A linha geral, com 800 

espectadores. Segundo o artigo de O Estado de São Paulo, 2 de janeiro de 

1962, que anunciou esses dados, a afluência do público corresponde mais à 

fama das fitas projetadas do que a uma preocupação de julgar pessoalmente a 

qualidade das obras. 

 No ciclo sonoro, o número de espectadores por sessão baixou, 

principalmente por causa de dois fatores: a falta de legenda nos filmes e o fato 

de muitas pessoas acharem insuficiente o resumo dos enredos contidos no 

catálogo. Outro motivo foi o fechamento da exposição de artes e do bar da 

bienal. A qualidade artística das fitas também foi outro fator que alterou o 

número de visitas ao festival, pois elas foram consideradas inferiores às da fase 

muda, que correspondiam aos experimentos de montagem das décadas de 

1920-1930. Não somente a baixa de público foi observada nessa última fase 

do festival como também a mudança de perfil. A partir do final do ano de 

1961, o público era composto pela colônia russa de São Paulo, que vinha matar 

a saudade ou por alunos de russo que vinham familiarizar-se com a língua. 

 Durante a VI Bienal de São Paulo, em 1961, e até meados de 1963, era 

comum encontrar, na maioria das colunas dos jornais, informações descritivas 

sobre os filmes, ora contendo descrições fiéis dos dados que estavam no 

catálogo, ora permitindo apresentar algumas questões estéticas abordadas no 

filme, mas sempre subordinando-as ao caráter social, histórico ou político no 

qual estavam inseridas. Esses textos, escritos de maneira simples e superficial, 

concediam apenas uma das possíveis leituras de um determinado filme. Um 

desses jornalistas apresentou o filme Outubro como sendo um filme feito em 

comemoração à Revolução de Outubro de 1971 e O encouraçado Potiómkin 

como um filme comemorativo da Revolução de 1905. 

 No entanto, alguns bons críticos também surgem nesse período. No 

Suplemento Literário do jornal O Estado de São Paulo, Jean-Claude Bernardet, 
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em 13 de janeiro de 1962, publicou o texto intitulado “Considerações sobre o 

Festival”, no qual comentava sobre os filmes apresentados no festival, os quais 

mostravam uma concepção de mundo longínqua da que encontravam na 

produção artística brasileira, a qual se estava acostumado. Segundo Bernardet 

(1962): “Para não considerá-los como filmes meramente utópicos ou de 

propaganda nefasta, devemos tentar situá-los em relação a nós”. 

 Curiosamente, além de Paulo Emílio Sales Gomes, Bernardet foi o único 

crítico, que, até então, descreveu a ambientação da exibição das fitas russo-

soviéticas do festival durante a VI Bienal. Logo no início do texto, apontou a 

ambiguidade que o espectador encontraria entre o espaço de exposição e o 

corredor que antecedia o auditório, no qual era obrigado a passar e os filmes 

exibidos. Era um mundo representado, que generalizava a exploração dos 

materiais empregados, ou seja, fechado e paralelo ao nosso. Um mundo 

alienado. Os filmes soviéticos apresentavam a mesma situação difícil e a mesma 

angústia, mas colocadas dentro de um conjunto coerente e consideradas então 

como fases que a luta permitia ultrapassar. 

[...] O Encouraçado Potemkin não é 

a descrição de uma revolta, mas a 

reconstituição do sentido e do 

mecanismo da revolta. Portanto o 

que encontramos nestas fitas não é 

banal otimismo, mas uma 

consciência da possibilidade de 

evoluir, ausente das obras ditas 

artísticas que nos são geralmente 

oferecidas. (O Estado de São 

Paulo, 13 de janeiro de 1962) 

 Meses antes da publicação do texto de Bernardet, numa pequena nota de 

novembro de 1961, Ivo Zanini comentara que a revista O Cruzeiro havia feito 

uma enquete com os participantes da bienal para observar quais eram seus 

prós e contras. Entre tantas respostas, a mais comum era a discrepância entre 

as obras apresentadas pela União Soviética e as demais expostas, pois seu 

figurativismo contrastava com o abstracionismo dos outros países. 
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 As pessoas, de um modo geral, talvez não soubessem o que exatamente 

estava por trás daquelas obras, ou de todas as tentativas de Mário Pedrosa de 

trazer os construtivistas e os suprematistas, representantes legítimos da arte 

russa, afinal, o anúncio havia sido dado em algumas pequenas notas. No 

entanto, devido ao contraste, elas se incomodaram. 

 Durante o ano de 1962, muitos textos sobre cinema russo-soviético foram 

publicados no Suplemento Literário do jornal O Estado de São Paulo. Alguns 

deles: “Do teatro filmado ao cinema soviético”, “O teatro no cinema da URSS” 

ambos de Carlos von Schmidt. Sobre Serguei M. Eisenstein e seus filmes foram 

publicados: “Introdução à Eisenstein”, “Sobre a ‘Semana’ russa” de Jean-Claude 

Bernardet, “Depoimentos sobre Eisenstein” de Georges Sadoul, “Dos estetas aos 

sentimentais”, de Paulo Emílio Sales Gomes. 
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 Segundo Zanatto (2014), Paulo Emílio, em “Dos estetas aos 

sentimentais”, analisa os filmes russo-soviéticos pela recepção do público, cuja 

avaliação é mensurada pela quantidade e intensidade das palmas. O grande 

entusiasmo do público ao assistir Potiómkin emanava “da estesia, da política e 

do sentimento” que o filme provocava. 

 Logo, é possível afirmar que o impacto emotivo se dê devido à linguagem 

adotada, no caso, “o poder imagético do filme é sua unidade orgânica, 
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construída a partir de ideias simples, nítidas, apresentadas linearmente, que em 

conjunto envolvem o espectador pelo ritmo” (ZANATTO, 2014, p.220) 

 Outra questão importante para o êxito do filme foi sua grande divulgação 

nos jornais brasileiros. 

Tem-se repetido muito no exterior 

que o “Potemkin” só obtivera êxito 

na URSS depois de ter triunfado em 

Berlim e Nova York. Nada mais 

falso. A prova de que o filme fora 

muito apreciado antes mesmo de sua 

apresentação, está no fato de ter 

sido escolhido entre mais de 5 ou 

6, produzidos também para o XX 

aniversário de 1905, a fim de ser 

projetado sozinho numa sessão 

solene, no teatro Bolschoi. Mas é 

verdade que os êxitos estrangeiros 

tiveram por consequência uma 

segunda vaga de entusiasmo pelo 

‘Potemkin’. (O Estado de São 

Paulo, 24 de fevereiro de 1962) 

 Em paralelo ao Festival História do Cinema Russo e Soviético o filme O 

encouraçado Potiómkin foi exibido no Cine Windsor, segundo nota de B.J. 

Duarte no jornal Folha de São Paulo de 15 de dezembro de 1961, “[...] para 

trazer de novo à atualidade a peça que nem o tempo, nem os homens hão de 

destruir nunca”. No mesmo texto, Duarte agradece à distribuidora Tabajara 

Filmes e à gerência da sala de cinema por compartilhar com ele, e 

consequentemente com o público, informações da cartilha de divulgação do 

filme.  

 De maneira sucinta, porém entusiasta, o jornalista inicia seu relato a 

partir da revolta da tripulação do Potiómkin, em 1905, que teve sua primeira 

repercussão no mundo na fita de curta-metragem intitulada Les Evénements 

d’Odess, dirigida por Lucien Nonguet (1868-1920), para a Pathé francesa no 

mesmo ano. Em comemoração ao 20º aniversário dos acontecimentos de 1905, 

o jovem cineasta Eisenstein foi encarregado de fazer um filme intitulado 1905 

que abrangeria todo o movimento revolucionário – da guerra russo-japonesa ao 
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levante em Moscou. No entanto, segundo Jay Leyda, discípulo de Eisenstein, na 

“sala de corte” tornou-se evidente que o episódio de Odessa continha tudo o 

que havia de mais típico na revolução. Assim nasceu o que tem sido chamado 

de o mais perfeito e conciso exemplo de estrutura cinematográfica.  

 Eisenstein escreveu em 1939 que Potiómkin é como uma crônica, ou o 

documentário de um acontecimento, mas que também funciona como drama. 

O segredo está em ajustar o ritmo de crônica do acontecimento a uma 

composição severamente trágica. Além disso, a composição trágica está exposta 

sob sua forma mais canônica: a tragédia de cinco atos. Os acontecimentos 

considerados quase como fatos nus são divididos em cinco atos trágicos. 

 A censura em 1961 classificou o filme como drama e livre, sem restrição 

de idade. Ainda assim, esse mesmo filme foi proibido durante a Ditadura 

Militar. Nesse período, todas as exibições de O encouraçado Potiómkin eram 

ilegais e clandestinas. 

 Como já anunciado anteriormente neste texto, o Festival História do 

Cinema Russo e Soviético tomou grandes proporções em território nacional. Ao 

término do festival, em fevereiro de 1962, deu-se continuidade ao estudo da 

história do cinema russo-soviético. No mês de abril, mais especificamente no dia 

17 de abril de 1962, Rudá de Andrade proferiu uma palestra intitulada “A 

cinemateca soviética e a cultura cinematográfica brasileira” no espaço da União 

Cultural Brasil-URSS, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. 

 Entre os dias 14 e 20 de maio de 1962, o Cine Coral apresentou a 

Semana do Cinema Soviético, com títulos escolhidos por críticos, como já 

anunciado no jornal O Estado de São Paulo de 28 de janeiro de 1962. Com o 

apoio da Cinemateca Brasileira, foram exibidos diariamente e durante uma 

semana sete filmes recentes, sempre a partir das 12h. 

 Para tanto, obtiveram apoio da Embaixada da União Soviética no Brasil, 

do Sovexportfilm, do Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores 

e das distribuidoras, Filmes do Norte e Tabajara Filmes. Na mesma semana, foi 

recebida uma delegação de atores soviéticos integrada por duas atrizes, Tamara 
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Semina e Ninel Mychkova, e por dois atores, Alexei Batalov e Nikolai 

Tcherkassov. Na sequência, eles seguiram viagem ao Rio de Janeiro, onde 

também estava acontecendo uma mostra de filmes russo-soviéticos. 

 Nessa “semana”, Eisenstein foi representado por seus dois últimos filmes 

Ivan, o Terrível – Parte I e Ivan, o Terrível – Parte II, sendo bem recebido pela 

crítica e procurado pelo público, o qual, num primeiro momento, assistiu aos 

filmes, movido pela curiosidade. O entusiasmo advindo da revolução, e 

observado nos filmes de Eisenstein, não fazia mais parte da produção 

contemporânea russa da década de 1950-1960, que então era apresentada, o 

que causou grande decepção nos espectadores. Em seus textos, muitos críticos 

pontuaram a importância de tais projeções do ponto de vista informativo e 

cultural, porém, por motivos óbvios, a União Soviética não conseguiria manter 

esses filmes no Ocidente, pois eles entravam em conflito com a realidade local e 

até mesmo com a realidade da União Soviética. 

 No Rio de Janeiro, ocorreram simultaneamente, o Festival História do 

Cinema Russo e Soviético e a Mostra Retrospectiva do Cinema Russo. Com 

apoio da Cinemateca Brasileira, da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro, da Cinemateca Russa e da Divisão de Cultural do Itamaraty, a 

mostra incluiu uma série de pré-estreias, como a segunda parte de Ivan, o 

Terrível. 

 Na abertura da mostra, em 24 de novembro de 1961, no Cine Caruso-

Copacabana, projetou-se O encouraçado Potiómkin. As sessões subsequentes 

aconteceram na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com 

cinquenta programas, o maior até então realizado na América Latina, 

superando o evento realizado em São Paulo durante a VI Bienal. 

 Em fevereiro de 1963, já se encontravam na Sociedade de Cultura 

Artística de Sergipe, em Aracaju, os dez filmes que iriam compor o Festival de 

Cinema Russo-Soviético, “espetáculo cine-cultural sem precedentes em terras 

sergipanas”, conforme é possível observar no recorte do jornal Gazeta de 

Sergipe, de 26 de fevereiro de 1963. 
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 Segundo Ivan Valença, em sua coluna no jornal Gazeta de Sergipe de 5 

de março de 1963, havia um grupo de cem personalidades do cinema, entre 

críticos e cineastas, que se reuniram para decidir qual seria, nestes sessenta e 

poucos anos de cinema, o melhor filme do mundo. No final da votação foi 

eleito O encouraçado Potiómkin. Além desse filme, A greve, Outubro e Aleksandr 

Niévski integravam a programação do Cine Vitória. 

 No dia 16 de março de 1963, na Gazeta de Sergipe, José Carlos 

Monteiro dedica duas colunas aos filmes de Serguei M. Eisenstein que seriam 

exibidos no festival. Iniciou seu texto comentando Aleksandr Niévski que, 

segundo ele, era uma obra que transcendia certas pequenas injunções políticas 

para constituir-se no mais poderoso afresco da história do cinema, colocando-se 

em plano de obra mestra, não pela estrutura do conteúdo, mas pelo “sopro 

épico” possibilitado, na maneira que o vemos, por aplicação matemática do 

som à imagem. Retoma O encouraçado Potiómkin para comentar a genialidade 

da montagem. Nesse texto, Monteiro apresentou Eisenstein como um artista-

cineasta. 

 Dando prosseguimento à itinerância dos filmes russo-soviéticos pelo 

território nacional, em setembro de 1963, iniciou-se em Curitiba o Ciclo 

Eisenstein. Paralelamente às exibições de seus filmes, Outubro, A greve e 

Aleksandr Niévski no auditório do Colégio Estadual do Paraná nos dias 10, 12 e 

14 de setembro de 1963, às 20h30, Paulo Emílio Sales Gomes proferiu, como 

convidado, três conferências sobre Eisenstein na Biblioteca Pública do Paraná, 

as quais ocorreram em 09, 11 e 13 de setembro de 1963, às 18h. Todas as 

atividades foram patrocinadas pelo Departamento de Cultura, o que possibilitou 

a gratuidade do evento em parceria com a Cinemateca Brasileira. 

 Paulo Emílio Sales Gomes foi peça importante na prospecção, 

preservação e difusão do cinema em território nacional a partir de seu projeto 

político-pedagógico introduzido desde o início da Cinemateca Brasileira, em 

1956. Ativo no meio cultural brasileiro, criou o I Festival Internacional de 

Cinema no Brasil (1954) nos moldes do Festival Mondial du Film et des Beaux-
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Arts (1947), no qual foram exibidos na categoria “Os grandes momentos do 

cinema” Outubro, O encouraçado Potiómkin e Que viva México!. 

 Buscou incessantemente maneiras de possibilitar a exibição de filmes 

“não comerciais” com intuito pedagógico a fim de formar no Brasil um público 

crítico, capaz de compreender diferentes obras da cinematografia mundial em 

sua totalidade expressiva. Segundo Zanatto (2013), para Paulo Emílio Sales 

Gomes, o cinema era compreendido enquanto uma linguagem que é, ao 

mesmo tempo, expressão social e estética. 

 Nos anos subsequentes, a procura pelos filmes de Eisenstein oscilou 

bastante, mas manteve-se sempre constante. Mesmo não sendo o assunto 

principal, o cineasta permaneceu presente em citações e comparações que 

críticos e jornalistas faziam sobre o cinema russo-soviético, o que de certa 

maneira alimentou o mito em volta dele,  “[...] para trazer de novo à atualidade 

a peça que nem o tempo, nem os homens hão de destruir nunca” (B.J. Duarte 

ao jornal Folha de São Paulo de 15 de dezembro de 1961). 

 A partir dos fatos históricos e do levantamento de dados deste capítulo, é 

possível comprovar certas hipóteses levantadas no início da pesquisa, como a 

relação que sempre se estabeleceu entre o cinema de Eisenstein e determinados 

eventos culturais, no caso, Bienal, ciclo de palestras ou conferências; e a forma 

como a censura atuou em 1961. Pode-se dizer que ela foi “amena” por 

entender que as películas de Eisenstein estavam direcionadas ao estudo e 

entendimento de uma estética, relacionadas a um período histórico distante do 

presente, ao invés de entendê-las como manifestos públicos a favor do 

socialismo, ainda que em muitas notas o filme fosse assim anunciado. 

  Por conta desse distanciamento histórico, havia a liberdade de escolha a 

quem quisesse assistir seus filmes, não havia nenhum tipo de perseguição, o que 

era um ambiente propício para que suas sessões permanecessem lotadas, 

tomadas por um misto de curiosidade e admiração. Outro ponto importante: as 

salas de cinema e os auditórios não pertenciam aos circuitos comerciais, então, 

de certa maneira, seu público era restrito. 



211 
 

 A Cinemateca Brasileira, com o aval de órgãos governamentais, foi 

fundamental para a realização da itinerância das películas. Algumas das 

capitais participantes do circuito foram, entre outras citadas no texto: Rio de 

Janeiro/RJ, Aracaju/SE e Curitiba/PR. Mesmo com filmes sem legenda e teorias 

de montagem ainda distantes do pleno entendimento do público, cuja exceção 

era constituída por artistas, que, além de estudarem suas teorias, colocavam-nas 

em prática, como Glauber Rocha (1939-1981) em Deus e o diabo na terra do 

sol (1963). As películas eisensteinianas tiveram boa recepção, pois os 

espectadores possivelmente alcançaram o entendimento do filme por meio das 

“fotografias” em movimento e da história que elas contavam, do tema e da 

dramaticidade. 

Um filme faz parte da luta 

ideológica, da cultura, da arte da 

sua época. Deste modo encontra-se 

ligado a numerosos aspectos da 

vida situados fora do texto do 

filme, e isto origina toda uma 

série de significações que, tanto 

para o historiador como para o 

homem contemporâneo, são por vezes 

mais importantes do que os 

problemas propriamente estéticos. 

Mas para se inserir nestas 

relações extratextuais e cumprir a 

sua função social, o filme deve 

ser uma manifestação de arte 

cinematográfica, isto é, falar ao 

espectador com a linguagem do 

cinema e transmitir-lhe uma 

informação pelos meios próprios do 

cinema. (LÓTMAN, 1973, p.77) 

 Simultaneamente à função de transmitir uma mensagem a um receptor, o 

cinema consegue gerar outros significados, podendo reconstituir e restaurar 

lembranças da cultura. Dessa maneira, o texto não é passivo de sentido, ele 

condensa e transmite informações enquanto relaciona-se com outros textos da 

cultura e, dessa forma, gera novos sentidos. 

 Assim, a produção cinematográfica de Serguei M. Eisenstein, ao ser 

retomada na VI Bienal de São Paulo, em 1961, e em outros espaços culturais 
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até 1963, coloca o espectador numa posição ativa por conta da contrariedade 

que o texto artístico traz em si, pois: “[...] o indivíduo que participa num acto de 

comunicação artística recebe uma informação ao mesmo tempo da mensagem 

e da linguagem em que a arte lhe fala.” (LOTMAN, 1978, p.88). 

 Observa-se nos textos críticos publicados em jornais a “apropriação” que 

existe dos filmes e de todos os seus aspectos estéticos, formais, culturais, 

políticos, sociais, etc, sendo o político o mais recorrente. Entretanto, poucos 

críticos conseguem alcançar outros níveis do texto artístico de Eisenstein, um 

deles é Jean-Claude Bernardet. 

 Segundo Ferro (1992), a capacidade de intervenção de uma produção 

cinematográfica está ligada à sociedade que produz o filme e àquela que o 

recebe, que o recepciona. Serguei M. Eisenstein já havia observado algo 

parecido ao afirmar que toda sociedade recebe as imagens cinematográficas 

em função de sua própria cultura. O mesmo se passa com o conteúdo e a 

significação de uma obra, pois esta pode ser lida de maneira diferente ou até 

mesmo inversa, em dois momentos de sua história. 

 Apresentadas em ambientes artísticos e acadêmicos, as películas de 

Eisenstein entre 1961 e 1963 adquirem mais um caráter de experimentação 

artística, tornam-se mais um reflexo das experimentações estéticas do início do 

século relacionadas ao surgimento do cinema e de suas teorias do que, 

aparentemente, a ocasião para a reflexão do questionamento político e social 

que pairava no ar, a eminência de um golpe militar.  

 Na pesquisa realizada, foram encontrados poucos anúncios com 

imagem. À exceção do cartaz do filme O encouraçado Potiómkin de 1961, o 

mesmo utilizado no início de 1962, e que continha o seguinte texto: 

“Perseguido, combatido, proibido... mas é um dos seis maiores filmes de todos 

os tempos!”. 
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Os 115 desenhos de Eisenstein 

O que me agrada, principalmente na 

tão complexa natureza do desenho, 

é o seu caráter infinitamente 

subtil, de ser ao mesmo tempo uma 

transitoriedade e uma sabedoria. O 

desenho fala, chega mesmo a ser 

muito mais uma espécie de 

escritura, uma caligrafia, que uma 

arte plástica. (ANDRADE, 1975, 

p.69) 

 O desenho, segundo Mário de Andrade, estando no mesmo patamar que 

a escrita, pertence ao universo intelectual, por isso ele deve ser compreendido 

por meio de seus dados experimentais, confrontadores da inteligência. 

Eisenstein encontrou no desenho o meio artístico ideal no qual conseguiu se 

expressar sem limites, o que não pode ser considerado algo aleatório. 

Na verdade o desenho é ilimitado, 

pois que nem mesmo o traço, esta 

convenção eminentemente 

desenhística, que não existe no 

fenômeno da visão, nem deve 

existir na pintura verdadeira ou 

na escultura, e colocamos entre o 

corpo e o ar, como diz Da Vinci, 

nem mesmo o traço o delimita. 

(ANDRADE, 1975, p.70). 

 Segundo Albera (1988), a produção gráfica de Eisenstein nunca foi 

estudada com profundidade pelo cineasta. Escritos sobre seu próprio desenho 

foram publicados em alguns livros – Memórias imorais e Reflexos de um cineasta 

– sendo os principais textos sobre desenhos: “Por que desenho?” e “Como 

aprendi a desenhar”. 

 O desenho sempre foi uma atividade de criação essencial para 

Eisenstein, segundo sua amiga e biógrafa americana Marie Seton (1952): 

“Enquanto levava horas para redigir uma frase, bastava-lhe apenas uma hora 

para cobrir uma grande folha de desenho”. Ela afirmava que os desenhos 

fluíam de Eisenstein sem hesitação e que seu traço era ao mesmo tempo seguro, 

rápido e delicado.  
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Todos os desenhos, salvo os 

esboços de trabalho, expressavam 

emoções que não podia traduzir em 

palavras. Neles lançava a sua 

cólera, ilustrava uma secreta 

brincadeira, um pensamento 

patético ou amargo, ou uma súbita 

nota autobiográfica. (SETON, 1952, 

p.245). 

 De 1915 a 1923, Eisenstein faz caricaturas políticas, esboços de figurinos 

e cenários para o teatro. Sua participação no teatro intensificou-se entre os anos 

1921 e 1923, quando participou ativamente do Proletkult, no célebre Teatro 

Experimental de Foregger (MASTFOR) e no Teatro de Meyerhold.  

É durante esse período, no qual 

experimenta as coordenadas da 

revolução estética russa em todos 

os domínios, que se forja um dos 

princípios fundamentais da sua 

arte, patente nos desenhos 

inéditos hoje publicados, o da 

montagem. (MARCADÉ, 2003, p.13). 

 Entre 1931 e 1932, no México, o cineasta regressa ao desenho, ao 

“paraíso perdido e reencontrado nas artes gráficas”, como ele próprio escreve 

em Memórias imorais. Segundo Seton (1952), Eisenstein tinha como regra, antes 

das filmagens, o exercício do desenho, como uma etapa preparatória na qual 

organizava todos os elementos a serem sempre filmados e dirigidos, como 

esboços de cenas, de composições e de set de filmagem. 

 De 15 de outubro a 7 de novembro de 1932, foram expostos na Galeria 

John Becker 22 desenhos seus sobre os estigmas de Werther, Macbeth e 

Salomé. Após o retorno antecipado a URSS, os desenhos de Eisenstein foram 

considerados “diabólicos e terrivelmente sangrentos, de um dinamismo feroz, 

aterradores e blasfemos”. E, assim, foram guardados e esquecidos. 

 De acordo com Kleiman (2017), estima-se que a produção gráfica 

eisensteiniana englobe mais de dois mil desenhos feitos ao longo de sua vida, 

“guardados” em arquivos soviéticos, franceses e norte-americanos. A produção 

conhecida pelo público e por alguns pesquisadores é de apenas algumas 
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centenas de desenhos, o que ocorre por alguns motivos: ou foram destruídos à 

época ou continuavam proibidos por causa de determinada doutrina ideológica, 

moral e até mesmo política. 

 Em Reflexões de um cineasta, Eisenstein afirma que seus desenhos devem 

ser vistos como taquigrafias visuais, uma transcrição de intuições, um meio de 

anotação rápido. A linha que escreve é a mesma que desenha incansavelmente, 

uma linha fluída e contínua, sempre com a intenção de representar algo, sem 

bloqueios, porque os desenhos não nascem do estado de permanência, mas do 

curso, do movimento, de um dinamismo sem fim. 

 O fato é que a linha do desenho é pensada, assim como em Léger, 

Matisse e Picasso, em continuidade com processo artístico, na busca pela 

conformidade de uma geometria global. Nas dimensões da página ou no frame 

da película, a forma agregada do desenho revela a fantasia da criação. Só no 

movimento alcança-se a transição, a associação e a transformação. 

 Em 1960, a Cinemateca Francesa exibiu trezentos desenhos de Serguei 

M. Eisenstein. Na mesma época, na URSS, foi publicado um álbum 

apresentando os desenhos eisensteinianos divididos em apenas duas frentes 

esboços de trabalho e caricaturas. 

 Por conta da exposição de trinta desenhos datados de 1917 a 1944, 

relacionados ao teatro na Bienal de Veneza de 1972 e da publicação dos 

desenhos mitológicos dissociados dos filmes feitos no México, até então inéditos, 

apresentaram em 1969, em Moscou, um “novo” Eisenstein até então 

desconhecido. Os desenhos mexicanos criam uma autonomia entre a prática 

gráfica e a cinematográfica, o que só faz ressaltar segundo Albera (1988) que 

“os filmes são utilizados para transmitir discursos ideológicos”, enquanto nos 

desenhos o cineasta deixa aflorar em suas linhas o que até então estava 

reprimido. 

 São pelo menos cento e cinquenta desenhos, datados de 1931 a 1947. 

Segundo Roshal (apud ALBERA, 1988, p.120): “Ele desenhou constantemente. 

Ele nunca parou, ele usava o menor dos papéis para desenhar”. Dessa forma, 
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Eisenstein desenvolveu seus desenhos entre a funcionalidade, quando 

relacionados à linguagem cinematográfica, e a libertação, quando apenas 

buscava expressar-se livremente. 

 Os desenhos eisensteinianos fazem parte de um fluxo contínuo, no 

entanto, fragmentaram-se ao longo dos anos por questões externas impostas à 

sua vida e obra. Retomando a ideia de que o desenho é um movimento no qual 

se alcança a transição, a associação e a transformação, é possível verificar sua 

importância para a compreensão plena das teorias cinematográficas 

desenvolvidas e defendidas por Eisenstein, entre elas, a da montagem 

intelectual, na qual a síntese da imagem é formada de fragmentos 

intencionalmente ordenados. 

 Entre 28 de setembro e 10 de outubro de 1970, ocorreu, no terceiro 

andar do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a primeira exposição de 

desenhos de Serguei M. Eisenstein em território nacional. Foram apresentados 

ao público carioca cinquenta e cinco desenhos, os quais mostraram esboços, 

estudos e storyboards do filme Ivan, o Terrível. Paralelamente a isso, a 

Cinemateca do MAM apresentou filmes do cineasta: as duas partes de Ivan, o 

Terrível (legenda em português), A greve (legenda em português), A linha geral - 

O velho e o novo (legenda em francês), Outubro (narração em português), 

Aleksandr Niévski e Time in the Sun, com montagem realizada por Marie Seton e 

o material filmado por Eisenstein para Que viva Mexico!. 

 Estando o espaço expositivo próximo à sala de exibição das películas, é 

possível imaginar o pensamento curatorial e expográfico que permeou a 

mostra. Em nota publicada no jornal Diário do Paraná de 18 de outubro de 

1970, há um texto de Eisenstein em que num dos trechos compreende-se em 

qual lugar os desenhos se encaixam na produção cinematográfica. 

Enquanto elementos do processo de 

assimilação visual e dramática do 

tema principal estes esboços 

podem, sem dúvida, ajudar a 

leitura e a perceber mais 

facilmente o pensamento que o 

autor teve, num instante anotado 
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somente sobre o papel. É com esta 

única finalidade que os apresento 

apesar de sua imperfeição técnica. 

(Diário do Paraná, 18 de outubro 

de 1970) 

 Esse mesmo texto, escrito por Eisenstein para a edição de três álbuns que 

reúnem seus desenhos, publicados em Moscou pouco antes de sua morte em 

1948, foi publicado anteriormente, no Jornal do Brasil de 1 de outubro de 1970 

com o título de “Eisenstein: desenhos para Ivã”. 

 Em parceria com a Cinemateca do MAM, o Museu da Imagem e do Som 

do Rio de Janeiro, a Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) e o 

Cineclube Projeção 16 organizaram a mesma mostra de desenhos de Ivan, o 

Terrível na galeria da EMPETUR, em Recife/PE, durante o mês de novembro de 

1970. Conforme a programação carioca, os pernambucanos também puderam 

desfrutar da experiência eisenteiniana. 

Ele (o desenho) cria, por meio de 

traços convencionais, os finitos 

de uma visão, de um momento, de um 

gesto. Em vez de buscar as 

essências misteriosas e eternas, o 

desenho é uma espécie de 

definição, da mesma forma que a 

palavra ”monte” substitui a coisa 

“monte” para nossa compreensão 

intelectual. (ANDRADE, 1975, p.77) 

 A Cinemateca do MAM, em parceria com a Cinemateca Soviética, e com 

o apoio da Sovexportfilm no Brasil, trouxe a mais completa mostra de desenhos 

de Serguei M. Eisenstein até então realizada. Foram, no total, 115 desenhos 

divididos em quatro fases: 25 de diferentes épocas (Рисунки разных лет), 29 

feitos para o teatro (театральные рисунки), trinta do período em que o 

cineasta filmara no México (мексиканские мотивы) e trinta feitos para Ivan, o 

Terrível (рисунки к филму ивн грозный). 

 Desde seu início, essa mostra de desenhos teve como objetivo divulgar e 

ampliar o conhecimento do público brasileiro sobre Serguei M. Eisenstein. Dessa 

forma, programou-se a itinerância da mostra em quatro capitais ao longo de 
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dezembro de 1973 e maio de 1974 na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro; 

entre dezembro de 1973 e janeiro de 1974, no Museu Lasar Segall, em São 

Paulo; em março de 1974, na Fundação Cultural de Curitiba, em Curitiba; em 

abril de 1974, na Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília, em maio 

de 1974. 

A mais completa coleção de 

desenhos de Eisenstein mostrada no 

Brasil estará no MAM a partir de 

21 de dezembro. São 115 desenhos 

de autoria do cineasta, 

distribuídos em quatro épocas: 

desenhos da juventude, desenhos 

teatrais, da fase mexicana e para 

Ivan, o Terrível. A mostra foi 

organizada pela Cinemateca do MAM. 

(Diário de Notícias, 16 de 

dezembro de 1973) 

A exposição organizada pela 

Cinemateca do MAM foi aberta com a 

presença dos atores Innokenti 

Smoktunowski e Irina 

Miroschnitschenko. [...] O próprio 

Eisenstein se definia diante do 

desenho: “O dinamismo da linha, o 

dinamismo do vir-a-ser e não do 

permanecer, tanto das linhas como 

dos fenômenos, e sua passagem de 

um ao outro, permanecerão para 

sempre como uma paixão em mim. 

(Tribuna da Imprensa, 21 de 

dezembro de 1973) 

[...] A reprodução dos desenhos do 

cineasta foi executada com o 

auxílio da técnica de fototipia 

policrômica pelos Estabelecimentos 

Gráficos Ivan Fedorov, de 

Leningrado. (Diário de Notícias, 

21 de dezembro de 1973) 

 Segundo o diretor da Cinemateca do MAM, Cosme Alves Netto, essa 

importante coleção de produções, exposta no museu pela primeira vez, tem seus 

originais divididos entre a Cinemateca de Moscou, O Museu Eisenstein e a 
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Cinemateca Francesa. Os desenhos doados ao MAM-RJ representam quatro 

fases do seu trabalho, numa seleção cuidadosa e bastante representativa. 

Pretendem ser apenas anotações 

steno-plásticas. Num certo 

momento, senti cansaço de todas as 

palavras e diagramas e os pedaços 

de papel começaram a ser cobertos 

de movimentos, com estas palavras, 

Serguei Eisenstein, o cineasta 

soviético que ficou famoso na 

década de 30, por sua contribuição 

à gramática cinematográfica, 

apresenta seus trabalhos, 115 dos 

quais estão desde ontem expostos 

no terceiro andar do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro. 

[...] 

Desenhos do cineasta Sergei 

Eisenstein, ilustrações feitas 

para cenários de teatro ou 

anotações para orientar filmagens 

encontram-se em exposição no 

saguão da Cinemateca do Museu de 

Arte Moderna, que exibe hoje, às 

18h30m, a primeira parte de “Ivã, 

o Terrível”. Os 115 desenhos 

reunidos 25 da juventude, 29 

feitos para o teatro, 30 do 

período em que filmava no México e 

30 feitos para “Ivã, o Terrível” e 

“Alexandre Nevsky” são reproduções 

em fototipia policrômica, doadas 

pela Cinemateca Soviética 

acompanhadas de folhetos 

explicativos escritos por 

Eisenstein.” (O Globo, 22 de 

dezembro de 1973) 

 Em paralelo à mostra itinerante que perdurou de dezembro de 1973 a 

maio de 1974, houve exibições dos filmes Aleksandr Niévski e as duas parte de 

Ivan, o Terrível na sala de cinema da Cinemateca do MAM, em algumas salas 

de cinema de arte como o Joia do circuito Cinema-1 no Rio de Janeiro, a sala 

de cinema do Museu Lasar Segall, em São Paulo, e o cine Paiol, em Curitiba. 
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 Em especial, é importante ressaltar que, na mostra ocorrida em São 

Paulo, distribuiu-se um panfleto explicativo ao público, no qual havia trechos do 

livro Dessin, publicado em 1961. 

Em fragmentos de memórias 

publicados no livro Dessins da 

editora Iskustiva, Moscou, 1961 

Serguei Eisenstein diz “As linhas 

do meu desenho se decifram como o 

traço de uma dança”, o que recorda 

um aforismo chinês: “O que é uma 

linha? A prova do movimento”. O 

desenho no papel imóvel era para 

ele, portanto, o lembrete de uma 

situação móvel. (O Estado de São 

Paulo, 16 de março de 1974) 

 As pastas com as reproduções desses desenhos encontram-se na 

Cinemateca do MAM na pasta Рисунки разных лет – e na Cinemateca de 

Curitiba estão as quatro pastas completas – Рисунки разных лет, 

театральные рисунки, мексиканские мотивы, рисунки к филму ивн 

грозный. 

 Na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, e na Biblioteca da 

Cinemateca Brasileira, em São Paulo, também estão arquivados catálogos de 

outras exposições de desenhos de Serguei M. Eisenstein os quais provavelmente 

serviram de material de estudo para o desenvolvimento de projetos executados 

nos anos 1970. São eles: 300 disegni di Serghei M. Eisenstein, Cineteca italiana, 

Milano, 16 maggio a 4 giugno 1961, Palazzo Reale (Cinemateca do MAM); 

Эйзенштейн: espetáculo, filmes, desenhos, livros, Gosfilmfond, sem data 

(Cinemateca do MAM); Drawings Eisenstein: An Exhibition at the Victoria and 

Albert Museum, sept 26th to nov 10th 1963 (Cinemateca Brasileira). 
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 Num diálogo entre linguagens, desenho e cinema encontram intersecções 

na obra de Eisenstein. Desde seus primeiros escritos, é possível observar a 

intensa relação que ele cria entre as linguagens artísticas na busca pela síntese 

da linguagem cinematográfica. A mostra de 55 desenhos de 1970 e a mostra 

itinerante de 115 desenhos de 1973-1974 reforçam ainda mais essa ideia, pois 

estão embasadas no estudo e na difusão do cinema como linguagem artística. 

 Não foram encontrados textos críticos específicos sobre a mostra e nem 

documentos que descrevam e reflitam sobre a experiência que o público 

vivenciou ao entrar em contato com os desenhos de um cineasta, no entanto, é 

possível imaginar que o diálogo entre as artes gráficas e as artes 

cinematográficas tenha atraído o público em parte pela curiosidade, em parte 

pelo estudo interdisciplinar desenvolvido pelo cineasta, afinal, várias notícias 

exibiam trechos escritos pelo próprio Eisenstein. 

 Para finalizar o texto, cito o artigo de José Carlos Avellar intitulado 

“Eisenstein cinema na ponta do lápis” publicado no Jornal do Brasil de 16 de 

novembro de 1983. 

Assim são os desenhos de 

Eisenstein, feitos de linhas (como 

se no papel estivesse a fala das 

imagens em movimentos que ele fez 

em seus filmes). Linhas e quase 

unicamente linhas, pois, como ele 

disse certa vez, os sombreados são 

aplicados “tal como Van Gogh 

costumava indicar sobre os esboços 

de seus futuros quadros as cores 

que ia usar: escrevendo no espaço 

em branco o nome da cor, dando 

alguns riscos.” Linhas que correm 

sobre o pedaço de papel que 

estiver à mão naquele instante. 

[...] 

As mostras parciais, como a da 

Cinemateca agora, ou qualquer 

desenho visto isoladamente, no 

entanto, levanta uma questão forte 

e viva: a de que uma estrutura 
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cinematográfica comanda e organiza 

cada traço, e levanta uma dupla 

sugestão. Sugere que o espírito 

desta coisa que chamamos de cinema 

se espalha também em outras formas 

de expressão. Sugere que uma boa 

parte do cinema de Eisenstein se 

realizou sem filme e sem câmera, 

no papel com lápis de cor.(Jornal 

do Brasil, 16 de novembro de 1983) 
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Parte III – Teorias de cinema, traduções e ensino 

Dos cursos livres de cinema à faculdade 

 É notável a importância de Paulo Emílio Sales Gomes na difusão, 

produção e formação do cinema no Brasil. Sua trajetória confunde-se com a de 

grandes instituições e de outros tantos intelectuais que fizeram do cinema seu 

desígnio. 

 Intensamente comprometimento com a linguagem do cinema, sua 

história e seus personagens, Paulo Emílio descortinou Serguei M. Eisenstein para 

o público brasileiro, primeiramente mostrando a efervescência criativa dos 

primeiros anos da revolução soviética e, num momento posterior, refletindo e 

compartilhando a maturidade do cineasta que, falecendo tão jovem, deixou um 

legado de projetos inacabados, teorias e anotações com estudos sobre cinema 

ainda a serem revelados ao mundo. 

 Como apresentado nos capítulos anteriores, o movimento cineclubista e 

as cinematecas tinham uma tarefa urgente a cumprir: educar e formar cidadãos 

que compreendessem a linguagem do cinema, suas teorias e seus contextos. 

Esse projeto ganhou contornos semelhantes ao de uma universidade, pois era 

igualmente planejado no tripé pesquisa – ensino – extensão. 

 Essa formação compreendia a construção de um público consciente, no 

caso de autores, críticos, técnicos e produtores de cinema, não apenas do 

espectador. 

O que muitas delas (cinematecas) 

queriam, era historicizar as obras 

e educar o espectador, formando, 

assim, um público capaz de 

reconhecer e analisar com 

perspectiva histórica e estética 

aquilo que via na tela, e assim 

pensar criticamente o passado e 

seu próprio presente. (CORREA 

JUNIOR., 2010, p.21) 
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 Nesse projeto é importante enfatizar que todas as mostras e festivais 

realizados pela Cinemateca Brasileira e pela Cinemateca do MAM tinham por 

objetivo a formação crítica, pois eram apenas nestes lugares e nos cineclubes 

que o público tinha a oportunidade de assistir àquela determinada 

programação e discuti-la por meio de cursos e palestras. 

 Os filmes de Eisenstein foram exibidos em duas grandes mostras: Os 

Grandes Momentos do Cinema, inserido da programação do I Festival 

Internacional de Cinema do Brasil em 1954 e no Festival História do Cinema 

Russo e Soviético, dentro do quadro da VI Bienal de São Paulo em 1961. Em 

outras ocasiões, as películas foram exibidas em programações que discutiam 

cinema mudo, cinema russo-soviético, cinema de arte ou ciclos dedicados a 

Eisenstein. 

Escrevemos sem medo de errar que a 

Cinemateca fazia parte de um 

projeto revolucionário no campo da 

educação. (CORREA JUNIOR., 2010, 

p.26) 

 A influência de Plínio Sussekind Rocha e do Chaplin Club, o 

relacionamento com os intelectuais da revista Clima e da vivência como 

pesquisador na Cinemateca Francesa são os responsáveis pelo 

comprometimento de Paulo Emílio com a existência de uma cinemateca 

brasileira e de um projeto político-pedagógico de pesquisa e difusão do cinema 

no Brasil. 

É bem provável que essa proposta 

tenha influência nas resoluções do 

II Congresso Nacional do Cinema 

Brasileiro, realizado em São Paulo 

em 1953, quando foi proposta a 

criação de uma Escola Nacional de 

Cinema, membro da Universidade do 

Brasil, para a formação de 

técnicos, atores e críticos: a 

criação de cursos de história e 

estética cinematográficas nas 

faculdades oficiais de Filosofia. 

(VIANY, 1987, p.123) 
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 Em 1965, um ano após o Golpe Militar, Paulo Emílio e Pompeu de Sousa 

inauguraram o primeiro curso superior de cinema do Brasil, na Universidade de 

Brasília (UnB). O corpo docente era formado pelos fundadores do curso, Jean-

Claude Bernardet, Lucilia Bernardet e Nelson Pereira dos Santos. Essa foi a 

primeira escola a ter como objeto de estudo a linguagem cinematográfica e 

seus conceitos, pois, até então, nos cursos livres existentes se ensinava apenas 

roteiro, montagem, fotografia, enfim, questões mais técnicas. 

 Nelson Pereira dos Santos foi fundamental, porque trabalhava com os 

estudantes todas as fases da filmagem, apesar de não haver película, e também 

a metodologia, além de priorizar o gesto e a simulação prática. Em 1966, 

Nelson Pereira dirigiu o filme Fala Brasília a partir de uma pesquisa do 

Departamento de Linguística sobre a confluência dos 'falares' na nova capital. 

Esse filme foi um trabalho de extensão que integrou a cidade à universidade, a 

exemplo das atividades de debates e da projeção de filmes dirigidas a alunos 

do Ensino Médio do antigo CIEM (Colégio Integrado de Ensino Médio). 

 No contexto da Ditadura Militar, com a cassação de vários professores, a 

iniciativa acabou não durando, sendo prematuramente abortada pelos ecos do 

Ato Institucional Número Cinco (AI-5). 

 Em 1966, Paulo Emílio retorna a São Paulo, onde se tornou professor de 

História do Cinema Brasileiro no curso de cinema da Escola de Comunicações 

Culturais, futura Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). Em 1968, numa 

tentativa em grande parte bem-sucedida de reeditar o modelo didático uma 

parcela dos professores da UnB, transfere-se para a ECA-USP. 

 No mesmo período da criação do curso de cinema na UnB, mas com 

outros propósitos e objetivos, na Universidade de São Paulo (USP) considerou-se 

a criação de uma escola de comunicação por conta do contexto histórico de 

novas tecnologias e novas reflexões sobre esse setor. No Brasil, criavam-se a 

Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) em 1965, a Embrafilme 

(Empresa Brasileira de Filmes) em 1969, a Telebrás (Telecomunicações 
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Brasileiras S.A.) em 1972, além de um Ministério específico, o das 

Comunicações em 1967. 

 Segundo Pinto (1994), atenta a essas transformações, a Universidade de 

São Paulo criou, por meio do Decreto nº 46.419, de 15 de junho de 1966, 

assinado pelo governador Laudo Natel e pelo reitor Gama e Silva, um novo 

instituto que recebeu a denominação de Escola de Comunicações Culturais, a 

qual oferecia as graduações em jornalismo, rádio e televisão, relações públicas, 

teatro, cinema e biblioteconomia e documentação, que se consagraram em 

nível universitário. 

 Como primeiro diretor do novo instituto foi nomeado o professor Júlio 

Garcia Morejón, catedrático da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP. Essa nomeação já demonstrava os vínculos que a Escola de Comunicações 

Culturais manteria com a Faculdade de Filosofia, não apenas pelas 

colaborações que vários de seus docentes prestaram à nova unidade, mas 

também pelo modelo administrativo por ela adotado. 

 Em paralelo à criação dos cursos superiores de cinema no Brasil, houve 

um interesse das editoras em publicar livros sobre o assunto. A Civilização 

Brasileira foi uma das mais importantes nesse quesito. Durante os anos 1960, 

Alex Viany, um de seus editores, foi responsável pela coleção Biblioteca Básica 

de Cinema. 

Sôbre Eisenstein e sua obra há 

incontáveis estudos, inclusive uma 

extensa biografia escrita pela 

inglêsa Marie Seton. As muitas 

observações, práticas ou teóricas, 

que pôs no papel, estão espalhadas 

em dezenas de artigos e ensaios. 

Seu aluno norte-americano, Jay 

Leyda, reuniu e sistematizou 

alguns de seus melhores trabalhos 

em dois livros famosos, “The Film 

Sense” e “Film Form”. E, 

recentemente, foram publicadas, em 

Moscou, em várias línguas, suas 

“Notas de um Diretor de cinema”. 

Além disso, foram há pouco 
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lançados, na Inglaterra, dois 

livros básicos para o estudante de 

cinema: o roteiro de Ivã o 

Terrível e um volume intitulado 

“Lesson with Eisenstein”, em que 

seu aluno Vladimir Niszhni 

registra as aulas de Eisenstein no 

Instituto de Cinema da URSS. O 

estudante de cinema, aliás, terá 

as principais obras do grande 

mestre, dentre em pouco, em 

traduções brasileiras, na 

Biblioteca Básica de Cinema, que, 

a pedido de Ênio Silveira, começo 

a organizar para a Editôra 

Civilização Brasileira. (Documento 

datilografado, 15 de dezembro de 

1963) 

 Em 1969, a editora lançou o livro A ideia do cinema de José Lino 

Grünewald, o qual continha o artigo “O princípio cinematográfico e o 

ideograma” de Serguei M. Eisenstein. No mesmo ano, a Zahar Editores publicou 

Reflexões de um cineasta, a partir da versão francesa publicada em 1958. 

 A Civilização Brasileira, entre 1965 e 1968, editou a Revista Civilização 

Brasileira (RCB), a qual teve uma importância significativa, pois serviu como 

veículo de resistência cultural ao regime militar por ter congregado uma série de 

artistas, intelectuais, escritores, poetas, cineastas, sociólogos, filósofos, que 

contribuíram com a revista ao publicarem artigos e debaterem a realidade que 

o Brasil vivia sob o governo militar, naquele momento. 

Se a revista está intimamente 

ligada ao pensamento marxista isso 

não a exclui de incorporar em sua 

estrutura uma gama maior de temas, 

não restringindo o foco de sua 

atenção a fatores políticos e 

econômicos, conforme o enfoque 

tradicional do marxismo. Surgem 

dentro de seu quadro de assuntos: 

a literatura, o teatro, a música, 

o cinema, as artes plásticas e o 

direito. (COUTO, 2003, p.85) 
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Teorias do cinema, diálogos com Ismail Xavier 

 Compreender a influência dos filmes e das teorias de Eisenstein no Brasil 

é percorrer as trajetórias das instituições de ensino de cinema e dos profissionais 

que a constituíram. Esse é o caso de Ismail Xavier, professor emérito da 

Universidade de São Paulo. 

 No dia 5 de dezembro de 2015, em sua casa, num bairro tranquilo de 

São Paulo, Ismail Xavier, recebeu-nos para uma conversa informal sobre Serguei 

M. Eisenstein. Em seus comentários iniciais, foi possível perceber certa surpresa, 

pois ele não se considera especialista nos filmes nem nas teorias do cineasta 

russo-soviético, no entanto, ao longo desse encontro, buscou identificar pontos 

de contato que tangenciassem sua trajetória com a de Eisenstein. 

 Por conta da apresentação da pesquisa, que ocasionou aquele encontro, 

Ismail comentou que durante os anos 1970 acompanhara o trabalho de Olga 

Futema como programadora no Museu Lasar Segall, a convite de Maurício 

Segall.  

 Durante esse período, havia uma relação muito próxima entre o Museu 

Lasar Segall e a Cinemateca Brasileira. Nesse ponto da conversa, Ismail 

explanou sobre a situação da Cinemateca Brasileira, falou de seus altos e baixos 

financeiros os quais inviabilizavam alguns projetos culturais, mas que mesmo 

assim por conta da dedicação de pesquisadores e colaboradores, ainda se 

sustentava. 

 Sobre esse assunto, comentou que era recorrente em diversos países que 

governos apoiassem financeiramente mais os museus de arte do que as 

cinematecas. Segundo ele, os museus tinham mais visibilidade e prestígio 

perante o público, diferentemente de uma cinemateca, que se posiciona de 

maneira menos expansiva, voltando-se muitas vezes à pesquisa, preservação de 

seu acervo e exibição de películas em determinadas programações. 
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 Sua relação com a Cinemateca inicia-se por volta de 1965, quando ele 

se considerava um cinéfilo assumido. Frequentava o antigo endereço da 

cinemateca, na rua 7 de abril. Por conta desse fascínio e das pesquisas que 

desenvolveu nos anos seguintes sobre cinema nacional, tornou-se, a partir de 

1977, membro do Conselho Consultivo da Cinemateca Brasileira. 

 Entre os anos 1960 e 1970, conseguiu acessar com mais facilidade os 

filmes de Eisenstein do que os de Dziga Viértov. As películas A greve, O 

encouraçado Potiómkin, Outubro e O velho e o novo - A linha geral continuam 

preservados pela Cinemateca Brasileira. 

 Comentou que era possível encontrar, nesse mesmo período, algumas 

publicações estrangeiras sobre Eisenstein, pois, a partir de 1970, seus textos 

tiveram diversas traduções, principalmente para o francês e o inglês. Jay Leyda, 

discípulo de Eisenstein, foi um dos grandes organizadores e tradutores dos 

textos do mestre do russo para o inglês. Essas traduções possibilitaram a 

transmissão de suas teorias para o mundo. 

 Logo depois de formado no curso de Comunicação Social com 

Habilitação Cinema, passou, em abril de 1971, a integrar o corpo docente do 

Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), sendo efetivado nesse cargo só 

em 1979, quando presta um concurso e torna-se oficialmente professor-

assistente. 

 Enquanto lecionava, ingressou no programa de mestrado da pós-

graduação no Departamento de Teoria Literária, sendo orientado por Paulo 

Emílio Sales Gomes. Em 1975, defende sua dissertação À procura da essência 

do cinema: o caminho da avant-garde e as iniciações brasileiras. 

 Enquanto pesquisador e professor, Ismail incomodou-se com a escassa 

bibliografia sobre cinema e crítica cinematográfica que existia naquela época, 

pois a maioria dos materiais sobre cinema era importada, principalmente de 

origem francesa. Em 1977, publica O discurso cinematográfico: a opacidade e a 
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transparência pela Editora Paz e Terra, no ano seguinte, o livro Sétima arte: um 

culto moderno pela Editora Perspectiva. 

 Muitos dos materiais publicados foram pesquisados nos Estados Unidos, 

pois, em 1975, ele ingressou no programa de doutorado da Universidade de 

Nova Iorque, sob orientação de Annette Michelson. Juntamente com Jay Leyda, 

ela fazia parte do corpo docente do departamento de estudos cinematográficos 

da Universidade de Nova Iorque. Ao sair da revista Artforum, em 1976, fundou 

a revista October em parceria com Rosalind Krauss. Ismail Xavier comentou que 

Annette havia publicado, em algumas edições da revista October, alguns artigos 

sobre Eisenstein, já que estudava cinema de vanguarda e cultura visual. Essa 

revista faz parte do acervo da biblioteca da ECA-USP. 

 Durante os anos 1970 e 1980, Jean-Claude Bernardet fez parte do 

conselho editorial da Editora Paz e Terra, dirigindo a coleção na qual Ismail 

publicou O discurso cinematográfico, em 1977. Partindo do mesmo ponto de 

vista de Ismail sobre a pouca produção de bibliografia cinematográfica no 

Brasil, a convite de Luiz Schwartz, então um dos diretores da Brasiliense, Ismail 

publicou um livro para a coleção Encanto Radical, série de livretos biográficos 

de grandes personalidades da história. Ismail escreveu sobre Griffith e Arlindo 

Machado sobre Eisenstein. 

 Em entrevista cedida ao Jornal do Brasil em 3 de dezembro de 1977, 

Ismail Xavier comentou sobre a escassez de livros sobre cinema no Brasil. Um 

dos motivos para essa pouca produção seria a dificuldade de editar livros sobre 

cinema, principalmente, didáticos e técnicos.  

O principal público deste tipo de livro é composto por 

estudantes, no Brasil ainda um público restrito, incapaz de 

sustentar comercialmente a edição de um livro. É diferente 

numa Faculdade de Letras, por exemplo, onde há um currículo 

que obriga a certas leituras o que garante a venda. (Jornal do 

Brasil, 3 de dezembro de 1977) 
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 Quando se possui literatura sobre cinema, permitem-se condições para a 

discussão sobre linguagem do cinema em sala de aula. Segundo Ismail, “a 

escola tem que transmitir de forma condensada, em função do tempo de 

estudo, o conhecimento técnico e a informação que possibilite uma solidez de 

conhecimento, de forma que ele possa ser transformado em atuação positiva”. 

Em vista da capacitação dos estudantes, futuros cineastas, teóricos e críticos de 

cinema, Ismail Xavier continuou publicando livros ao longo dos anos, sempre 

buscando o aprofundamento conceitual das próximas gerações, como 

continuidade de sua experiência com seus mestres, entre eles, Paulo Emílio Sales 

Gomes. 

 Em 1983, organizou A experiência do cinema: antologia, publicado pela 

Editora Graal, que apresentava vários textos escritos entre 1916 e 1980 de 

diversos autores importantes, entre eles Serguei M. Eisenstein. Os textos 

publicados foram: “Montagem de atrações” (1923), “Método de realização de 

um filme operário” (1925), “Da literatura ao cinema: uma tragédia americana” 

(1932) e “Novos problemas da forma cinematográfica” (1935). 

 As traduções dos textos eisensteinianos apresentadas nessa edição não 

foram feitas diretamente do russo. O texto “Montagem de atrações” foi 

traduzido do inglês a partir da versão publicada em The Drama Review de 

março de 1974; o artigo “Método de realização de um filme operário” foi 

traduzido do italiano segundo versão publicada em Teoria del Cinema 

Revolucionario de 1975; a tradução do texto “Da literatura ao cinema: uma 

tragédia americana” corresponde à versão americana de Jay Leyda encontrada 

no livro Film Form, de 1957; e “Novos problemas da forma cinematográfica” 

parte da versão francesa da tradução americana de Jay Leyda e Ivor Montage. 

 Já nos anos 1990, retomou sua pesquisa sobre Eisenstein produzindo o 

texto “Eisenstein: a construção do pensamento por imagens”, que faz parte do 

livro Arte e pensamento, organizado por Adauto Novaes e publicado pela 

editora Companhia das Letras. 
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 Ismail explicou que, em suas análises fílmicas sobre a produção 

cinematográfica brasileira de 1960 e 1970, ele recorre com frequência à 

produção intelectual de Eisenstein. Ele acredita que isso seja recorrente por ter 

visto e lido muito o cineasta na Cinemateca, mas também por ter tido contato 

com pesquisadores em Nova Iorque que também estudavam Eisenstein, entre 

eles, Jay Leyda, Annette Michelson, Noël Carroll e Naum Kleiman, o maior 

especialista em Eisenstein da atualidade.  

 Nesse ponto da conversa, comentou sobre as sessões de cinema que 

Plínio Sussekind Rocha organizava no Centro de Estudos Cinematográficos 

(CEC) da FNFi da Universidade do Brasil. Nelas, filmes considerados 

importantes para o estudo da linguagem cinematográfica eram exibidos, entre 

eles, o mais recorrente era O encouraçado Potiómkin. Segundo recorda-se, 

Plínio foi preso por apresentar filmes soviéticos com ideologia comunista, os 

quais incentivavam a rebeldia entre os estudantes. 

 Perseguições políticas foram recorrentes entre 1960 e 1970. Os cineastas 

desse período tinham uma postura ideológica ativa, eram de esquerda e 

defendiam a liberdade de expressão, logo, se espelhavam em Brecht e em 

Eisenstein, pois suas práticas e teorias representavam a atualidade de suas 

inquietações e reflexões sobre todos os aspectos da vida numa sociedade 

autoritária e repressiva. Era o período do surgimento e desenvolvimento do 

Cinema Novo e do Cinema Marginal. 

 Já encaminhando para o encerramento do encontro, Ismail reforçou a 

importância das pesquisas sobre teoria de cinema, um assunto sempre atual. 

Com isso, reafirmou que era impossível estudar o cinema sem estudar as teorias 

desenvolvidas pelos grandes cineastas e teóricos da história do cinema, entre 

eles, Eisenstein. Finalizou dizendo que Eisenstein é um dos grandes clássicos, 

como Leonardo Da Vinci, que são sempre estudados, atualizados e 

(re)descobertos a cada nova geração. 

O “roteiro de filmagem” a que me 

refiro são as notas de Leonardo Da 

Vinci para a representação do 

Dilúvio pela pintura. Escolhi este 
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exemplo em particular porque nele 

a cena audiovisual do Dilúvio é 

apresentada com uma clareza 

incomum. Uma realização como esta 

de coordenação sonora e visual é 

notável vinda de qualquer pintor, 

mesmo sendo Leonardo. (EISENSTEIN, 

2002, p.25) 
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Arlindo Machado, Boca do Lixo e o importador de filmes de arte 

 Em 11 de fevereiro de 2016, Arlindo Machado nos recebeu em sua 

residência na zona oeste de São Paulo. Durante algumas horas, no período da 

tarde, nosso encontro, de caráter informal, foi baseado em relatos e 

experiências vividas por Arlindo. 

 Partindo de Glauber Rocha, comentou a importância dos filmes e das 

teorias eisensteinianos para o cineasta baiano, um dos fundadores do Cinema 

Novo no Rio de Janeiro. Essa relação de mestre e discípulo é visível em todos os 

seus filmes, mas especialmente em Barraventos (1962). No que se refere a 

Eisenstein, a importância da maneira como pensava o cinema, em especial os 

princípios da montagem. 

 Arlindo argumentou sobre a relação direta que havia entre a produção 

cinematográfica de Glauber e a influência de Eisenstein assim como o contexto 

político-ideológico vivido por ambos, cada qual em seu tempo, refletia-se nos 

filmes realizados. A obra de Glauber Rocha iniciara-se no período que antecede 

ao golpe militar de 1964 e se estendeu até a abertura política, no início da 

década de 1980; Eisenstein era um produto da Revolução Russa e, 

posteriormente, sofreu as consequências do período stalinista. 

 Outro nome importante do cinema nacional citado por Arlindo foi 

Rogério Sganzerla, com o Cinema Marginal em São Paulo.  

Entre diversas estratégias, é possível destacar a maneira como 

Sganzerla lidava com o material de arquivo para construir 

história. Não é uma história positivista do dominador sobre o 

dominado, dos que venceram sobre os que foram vencidos. 

Pelo contrário, é uma percepção da história como conflito 

permanente. E aqui o princípio de montagem de Eisenstein é 

fundamental. (PAIVA, 2008, p,2) 

Ambos os cineastas entendiam que a montagem era a alma do cinema,e 

que por isso um filme se resolvia na mesa de montagem. 
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Existe apenas um método para fazer 

qualquer filme: a montagem de 

atracções. (EISENSTEIN, 1974, 

p.27) 

 Arlindo falou com propriedade do Cinema Marginal e da vida no 

quadrilátero denominado Boca do Lixo, pois era um frequentador assíduo das 

salas de cinema, dos bares e das latas de lixo repletas de rolos de filmes 

descartados pelas empresas distribuidoras. 

 A Boca do Lixo aconteceu numa esquina da rua Triunfo com rua Vitória, 

no centro de São Paulo. O movimento cinematográfico, um dos mais 

importantes do Brasil, começou entre 1960 e 1970 neste local em específico, 

pois era lá que se concentravam os escritórios de produtoras como Columbia, 

Paramount e Warner desde os anos 1920. 

 Em sua fala, Arlindo deu ênfase ao fato de que no final de 1960 havia 

pouco ou nenhum espaço para a produção de filmes brasileiros mais ousados 

intelectualmente, e que, no auge da ditadura, fomentou-se a produção de filmes 

com apelo popular de baixo orçamento. Com isso, as salas de cinema dos 

bairros viviam lotadas. 

 Segundo um ex-projetista da Boca do Lixo, José Henrique Cirillo,  

as cópias das grandes produções podiam ser compradas com 

facilidade no mercado negro, por meio de funcionários de 

distribuidoras, como a Paris Filmes [...] os longas tinham dois 

destinos: ou iam para o incinerador ou acabavam nas fábricas 

de vassouras. (Revista BRASILEIROS, 2011).  

 Sobre o fim que levavam os filmes, Arlindo relatou que era frequente as 

suas idas às lixeiras das distribuidoras, pois muitas jogavam os filmes que não 

comercializavam mais no lixo e era lá que encontrava material suficiente para 

suas experimentações artísticas. As imagens eram recolhidas e reeditadas a 

partir dos princípios da montagem de Eisenstein. Essas edições eram feitas 

clandestinamente nos laboratórios da ECA-USP. O ponto de encontro de 

cinéfilos e cineastas era o mitológico bar e restaurante Soberano. No andar de 
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cima, funcionava a distribuidora do Sr. Borghetti, o dono do Cine Éden, que era 

muito visado pela censura. Um dia, ele fechou as portas e ficou com um monte 

de filme em casa. 

 Arlindo ainda se lembra com certa nostalgia do Sr. Borghetti, pois era 

dele que, aos 20 anos, alugava filmes de 16mm para assistir em casa com um 

projetor posicionado no corredor para que desse a distância certa da imagem 

projetada na parede. Contou que o senhor de cabelos grisalhos só emprestava 

seus filmes para pessoas de confiança. 

 Confessou que, durante anos, ele e um amigo anotavam e pesquisavam 

tudo o que saía ou existia de Eisenstein no Brasil e no mundo, pois ambos eram 

apaixonados por montagem. Ele acreditava que esse material estivesse 

guardado em algum lugar, em algum canto de seu escritório. Comentou que 

quando esteve em Buenos Aires viu, na vitrine de uma loja, oito latas do filme O 

encouraçado Potiómkin. Sentiu certo remorso de não ter comprado na época o 

filme, que, por sinal, estava num ótimo preço. Ao final do encontro, Arlindo 

mencionou que nos anos 1960 alguns escritos de Eisenstein tinham sido 

traduzidos para o português. No caso, tratava-se do livro Reflexões de um 

cineasta10, publicado por Zahar Editores em 1969 a partir da edição francesa 

de 1958, editada pela Éditions du Progrèes, de Moscou. 

 Em 1979, publicou na Revista Cine-Olho o artigo “O cinema conceitual: 

contribuições de Eisenstein”. Na mesma edição, havia traduções de textos 

teóricos até então inéditos, como os de Annette Michelson, e uma série de 

artigos de jovens estudantes que depois teriam destaque no mercado 

cinematográfico, como foram os casos de Fernando Meirelles e de Roberto 

Moreira, ou na universidade, como o próprio Moreira, Arlindo e Rubens 

Machado. Ismail Xavier, que então acabara de publicar seu primeiro livro, 

participou também dessa produção. 

 Três anos depois, em 1982, seu livro Eisenstein geometria do êxtase é 

publicado pela Editora Brasiliense na coleção Encanto Radical. Foi o primeiro 

                                                           
10 Este livro é citado por Ismail Xavier na entrevista cedida ao Jornal do Brasil em 03 de 
dezembro de 1977. 
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livro sobre Eisenstein publicado por um pesquisador brasileiro em português e 

significou também a introdução de Arlindo Machado ao universo do cinema. 

Segundo entrevista cedida à Rede Globo (2011), Arlindo considera Eisenstein 

um cineasta fundamental, que até hoje admira e estuda. 

Na verdade, mais um intelectual do 

que um cineasta. A obra escrita 

dele é gigantesca, e versa não só 

sobre cinema, mas sobre a cultura 

inteira. Também fez teatro, também 

fez ópera, também fez desenhos, 

escreveu sobre filosofia, escreveu 

sobre a história da arte. Além 

disso, Eisenstein antecipou toda a 

cultura do computador. Ele criou a 

teoria da montagem vertical. E o 

que é, no fundo, a montagem 

vertical? É a montagem não-linear 

que se faz no computador. A 

montagem dentro do próprio quadro. 

Ele tinha um projeto de um filme 

impossível de ser feito, ou 

melhor, só possível no meio 

digital. Chamava-se Casa de vidro, 

uma história em que cada plano do 

filme estaria acontecendo num 

cômodo, sendo todos os planos 

vistos ao mesmo tempo. Ver o filme 

era percorrer os labirintos da 

casa como num videogame. Mais 

ainda, Eisenstein foi o primeiro a 

escrever sobre televisão, num 

texto intitulado “A oitava arte”, 

em que ele ficava imaginando o que 

seria uma história construída ao 

vivo, com os espectadores a vendo 

simultaneamente”. (Rede Globo, 

2011) 
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Maria Dora Mourão e a primeira tese sobre Eisenstein no Brasil 

 São Paulo, Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes. 

No prédio de Cinema, Rádio e Televisão, em 24 de maio de 2016, Maria Dora 

Mourão nos recebeu para um encontro informal sobre Serguei M. Eisenstein. 

 Dora iniciou a conversa contando como ingressou no universo do 

cinema. Em 1967, matriculou-se na primeira turma da Escola de Cinema da 

ECA-USP, que, na época, se chamava Escola de Comunicações Culturais. Ao se 

formar, foi convidada a ser professora, algo recorrente nas três primeiras turmas 

do curso, pois havia a necessidade de se compor o corpo docente. 

 Em 1980, com orientação de Eduardo Peñuela, defendeu sua 

dissertação, intitulada O papel da montagem em filmes policiais: considerações 

preliminares. No ano seguinte, ingressou no doutoramento, com orientação de 

Eduardo Leone. Em sua tese Que viva Eisenstein, estudou a fundo os princípios 

da montagem cinematográfica a partir das teorias e dos filmes de Eisenstein. 

 Em 1987, um ano antes de sua defesa, publicou juntamente com seu 

orientador o livro Cinema e montagem pela Editora Ática. Tanto a tese quanto 

esse livro serviriam de material de estudo aos alunos de cinema da USP. Esse 

era o grande propósito de Dora. 

 Como a publicação de livros sobre cinema era escassa, ela sentiu 

necessidade de tornar viável a pesquisa que já desenvolvia sobre montagem e 

linguagem cinematográfica. Então, em sua tese, apresentou um compilado de 

todos os textos de Eisenstein aos quais teve acesso, até então. Os textos eram 

versões em inglês, francês, italiano e espanhol de livros que pertenciam à sua 

biblioteca particular e às bibliotecas públicas. 

 Mesmo sendo neta de russos, nunca leu os originais dos escritos de 

Eisenstein em russo. Sobre isso, ela comentou que se arrependeu de não ter 

aprendido russo no convívio com os avós. 
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 Ela concluiu que a compilação dos textos tornou possível estudar, em 

português, as teorias sobre montagem e linguagem cinematográficas de 

Eisenstein. 

 Dora, em suas aulas sobre montagem, além das teorias de Eisenstein, 

utiliza as de Pudóvkin e as de Viértov. Para ela, esses cineastas vislumbraram 

muita coisa do cinema como arte, eram altamente experimentais e buscavam 

desenvolver e entender a linguagem cinematográfica, projetando-a para um 

futuro próximo, cujos avanços tecnológicos viabilizariam seus “loucos” projetos. 

 Dora comentou que a vanguarda estava no cinema mudo, pois lá 

existiam elementos para a defesa do cinema como arte, já que esses elementos 

dialogavam intensamente com outras linguagens artísticas, pois há uma ligação 

forte entre literatura, teatro, fotografia, artes e ciência. 

 Para exemplificar sua colocação, Dora relatou o projeto Casa de vidro 

que Eisenstein vislumbrou. Seria uma casa, sem parede e sem chão, toda 

transparente, onde tudo seria filmado simultaneamente. Anos mais tarde, Lars 

von Trier no filme Dogville (2003) realizou essa proeza numa filmagem cujo 

cenário é demarcado no chão com linhas e escritas, sem paredes, tudo 

acontecendo simultaneamente.  

 Com as tecnologias adequadas, seria possível executar todos os projetos 

da vanguarda soviética. Hollywood, com os recursos necessários, possibilitou 

que Steven Spielberg filmasse o vestido vermelho no filme A lista de Schindler 

(1993), o qual foi todo filmado em preto e branco. 

 Já no cinema sonoro de Eisenstein, o qual atendia às exigências de Stálin, 

é mais difícil encontrar a riqueza existente no período do cinema mudo. Sobre 

essa afirmação, Dora reconsiderou, comentando que o trecho da Batalha do 

Gelo de Aleksandr Niévki, e a sequência final colorida de Ivan, o Terrível parte II 

são admiráveis, pura arte. 

 E falando em Eisenstein, ela lembrou-se da grande admiração que 

Glauber Rocha sentia pelo cineasta, a ponto de fazer uma homenagem ao 

mestre em Barravento. 
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Barravento foi feito num outro 

espírito, mais direto, mais 

verdadeiro, cheguei a registrar a 

música negra ao vivo. É um filme 

mais perto da realidade porque já 

tínhamos visto nessa época Roma, 

Cidade Aberta e Paisà e a 

descoberta de Rossellini através 

desses dois filmes era uma espécie 

de antieisensteinismo. Em 

Barravento, sente-se então essa 

influência, mas existem resíduos 

eisensteinianos, e primeiros 

planos no estilo de Que Viva 

México! (ROCHA, 2004, p. 9-10). 

 

 Outro cineasta que fez uma referência a Eisenstein foi Brian de Palma em 

Os intocáveis (1987). A sequência da escadaria da estação de trem está 

diretamente relacionada à escadaria do massacre de Odessa de O encouraçado 

Potiómkin. Já em A rosa púrpura do Cairo (1985), de Woody Allen, a mulher, 

protagonista, apaixonada pelo filme, passa a fazer parte dele, rompendo assim 

a camada intransponível entre cinema e vida “real”. Sabe-se que o espectador 

não é capaz de alterar o destino da obra concretamente, mas subjetivamente 

ela é modificada por qualquer um que a assista. 

Estamos acostumados a fazer, quase 

que automaticamente, uma síntese 

dedutiva definida e óbvia quando 

quaisquer objetos isolados são 

colocados à nossa frente lado a lado 

[…] por isso, não há nada de 

surpreendente no fato de uma plateia 

cinematográfica também fazer uma 

interferência precisa a partir da 

justaposição de dois pedaços 

colados. (EISENSTEIN, 2002a, p.14) 
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Silvio Tendler, Jango e a experiência Eisenstein 

 Rio de Janeiro, Av. Atlântida. Em 19 de fevereiro de 2016, numa manhã 

ensolarada, Silvio Tendler nos recebeu em sua casa para uma conversa sobre 

Serguei M. Eisenstein. 

 Ele começou a se interessar por cinema por volta dos 15 ou 16 anos de 

idade. Era um frequentador assíduo da Cinemateca do MAM. Na época, 

Serguei M. Eisenstein era um mito. Falava-se de Dziga Viértov, mas como não 

havia a possibilidade de ver seus filmes, ele ficava em segundo plano. Também 

não havia conhecimento sobre a polêmica entre os dois cineastas. Sabia-se 

sobre as realizações de Eisenstein, os estudos sobre linguagem e o cinema de 

atração. 

 Por ter se aproximado e se interessado por cinema em plena ditadura 

militar, relatou que era bem difícil assistir aos filmes de Eisenstein, pois eram 

proibidos. No caso, para assistir a O encouraçado Potiómkin era necessário ir 

escondido, e o mesmo acontecia com o filme Outubro, cuja versão era uma 

adaptação do original. Nessa versão, editada na época do Stálin, o filme 

parecia um filme de propaganda da revolução, mas, em sua essência, era uma 

ode ao espírito revolucionário. 

 Na juventude, considerava-se um eisensteiniano, pois, para Silvio, o 

cineasta era o grande inventor da linguagem cinematográfica e fora seminal 

para a formação de cineastas. Eisenstein buscou a renovação da linguagem na 

tentativa de criar um cinema de espetáculo com temática política para o grande 

público.  

 Em 1972, mudou-se para Paris. Foi lá que assistiu a alguns dos filmes de 

Dziga Viértov e também adquiriu um livro sobre esse cineasta Articles, journaux, 

projets que tem até hoje em sua biblioteca. 

 Para Silvio, Eisenstein fazia um cinema de espetáculo, de atração e com 

roteiro. Desenhava os personagens, desenhava os planos para depois filmá-los. 

Silvio considera esses desenhos incríveis. Já Viértov, para ele, fazia o cinema do 

improviso. Comentou que no início do filme O homem com a câmera, Viértov 
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dava uma aula sobre o que era cinema no seu ponto de vista, usando apenas 

os artifícios da linguagem cinematográfica, como a trucagem. 

 

 

 

 

 Após ter sua experiência com Viértov, ele negou Eisenstein, pois era assim 

que tinha que ser naquela época, ou se era a favor de um ou se era a favor do 

outro. Mas claro que isso era uma grande bobagem, pois o mais importante era 

compreender que ambos estavam fazendo cinema e criando a sua própria 

linguagem. 

 Dessa forma, no início, sua grande influência foi Eisenstein, depois se 

transformou em Viértov. Isso sem contar a grande influência que Chris Marker e 

Jean Rouch tiveram em sua vida, mas, na realidade, quem o influenciou 
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diretamente foi o cineasta holandês Joris Ivens, o qual leva a encenação ao 

cinema-documentário. Era a síntese que o jovem Silvio buscava. 

 Silvio comentou que, na França, Dziga Viértov era considerado “maldito”, 

mas que, mesmo assim, ainda era considerado o grande guru do 

documentário. O teatro de Brecht também foi muito importante para sua 

formação teórica assim como os livros em inglês e francês de Eisenstein 

ajudaram-no na compreensão da linguagem cinematográfica. 

 Como dito anteriormente, Silvio considerava Eisenstein um mito. Um dos 

pontos fundamentais sobre o cineasta era a questão política, pois havia muita 

curiosidade sobre a Revolução Soviética, o que fazia com que as pessoas o 

procurassem para saber mais sobre o assunto. Em contrapartida, havia outro 

grupo que, por causa da questão político-ideológica, discriminava Eisenstein, 

pois via seus filmes apenas como propaganda do regime soviético. 

 Os cineastas russo-soviéticos eram politizados, mas isso não fazia de suas 

obras uma propaganda política, pois o que almejavam era a renovação da 

linguagem. Outros artistas também lutavam pela mesma causa, entre eles, 

Maiakóvski. Silvio comentou que Chris Marker dizia que Eisenstein tinha sido o 

primeiro a encenar o inconsciente coletivo ao filmar o massacre da escadaria de 

Odessa, o qual nunca ocorreu. 

 Outra questão sobre a genialidade de Eisenstein é quanto à utilização da 

montagem cinematográfica para as cenas do Potiómkin. O navio permaneceu 

no porto, encalhado, mas, por conta dos recursos utilizados pelo cineasta, esse 

detalhe passa despercebido. 

 Sobre a utilização de recursos de montagem cinematográfica, Silvio 

Tendler utilizou com maestria os ensinamentos sobre linguagem de Eisenstein. 

Em seu filme, Jango, Silvio apropria-se de cenas de O encouraçado Potiómkin 

construindo um diálogo imagético entre o levante de marinheiros de março de 

1964 e o levante de 1910, tendo a figura de João Cândido presente em 1964 e 

como trilha sonora, uma recriação de Wagner Tiso, a partir do tema musical do 

filme composto por Dmitri D. Shostakóvich. 
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Jango busca aproximar, emocional e 

politicamente, o espectador do 

protagonista homônimo. [...] a 

revolta dos marinheiros aproxima-

se do cinema épico soviético 

fundindo imagens de cinejornal com 

cenas de O encouraçado Potemkin 

(Sergei Eisenstein, 1925), numa 

afinidade imagética 

impressionante. (NAPOLITANO, 2012) 

A cinematografia é, em primeiro 

lugar e antes de tudo, montagem. 

(EISENSTEIN, 2002b, p.35) 

 Para Silvio, Eisenstein foi muito criativo no filme Aleksandr Niévski, pois 

iria contar, em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ou a Grande 

Guerra para os russos, uma história de mais de trezentos anos, a invasão 

teutônica, a luta contra os alemães. 

 Anos depois, em 1943, o cineasta Anatole Litvak foi incumbido de fazer 

um documentário sobre a história da Rússia e dos países da União Soviética The 

Battle of Russia, parte da série Why We fight, demonstrando que a Rússia 

declarara-se inimiga dos alemães para assim conquistar a confiança e ter o 

apoio dos norte-americanos contra a invasão alemã em território russo. Partes 

do filme Aleksandr Niévski foram utilizadas para ilustrar essa contextualização. 

 Ao voltar para o Brasil, em 1976, Silvio ministrou o curso pioneiro de 

Cinema e História da PUC-Rio. Em 1979, passou a integrar o corpo docente do 

Departamento de Comunicação Social nessa universidade. Na época, o curso 

era mais prático e só em meados de 1992 exigiu-se doutorado aos docentes. 

“Cada filme é uma tese!”, afirmou Silvio, que recebeu o Notório Saber da PUC-

Rio em 2011. 

 Em suas aulas, principalmente nos anos 1970, compartilhava a literatura 

de cinema que adquirira na França, já que os alunos da época liam em francês 

e havia uma escassa literatura sobre o assunto. As poucas obras em português 

eram publicadas pela Civilização Brasileira e pela Editora Paz e Terra. Uma das 
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que foi muito utilizada intitula-se Cinema e política, de Leif Furhammar e Folke 

Isaksson, de 1976. 

 “Eisenstein está vivo até hoje” afirmou Silvio com certo entusiasmo. Tão 

vivo que recentemente haviam feito um filme sobre Eisenstein no México - 

Eisenstein in Guanajuato, de Peter Greenaway, lançado em 2015. 

 Ao comentar sobre os planos de Eisenstein na Holanda, que foi algo que 

um amigo lhe contara, Silvio brincou dizendo que Eisenstein sempre fora um 

clown. Bastava ver sua foto de Paris, fazendo graça com o volante do 

automóvel. Com isso, é possível afirmar que a militância política não era o 

fundamental para Eisenstein, até porque ele tinha graves problemas com o 

regime soviético liderado por Stálin. 

   

   

 Eisenstein e Viértov brigavam para saber quem era o mais revolucionário. 

Essa disputa não era relacionada à revolução política, mas à linguagem e aos 

meios de experimentação. Dois antagonistas numa mesma busca, a revolução 

da linguagem. Por exemplo, em Outubro, Eisenstein recria o som do sino com o 

aumento das fontes nos intertítulos. 
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 Silvio contou que Dziga Viértov tinha o sonho de construir dois aparelhos. 

Um que pudesse registrar as imagens do mundo durante um dia inteiro e o 

outro que pudesse captar todos os sons para que não fosse necessário criar som 

nenhum em estúdio, já que todos os sons já existiam. Se contextualizarmos, um 

desses aparelhos já existe, o celular. 

 Silvio acredita no casamento entre lecionar e fazer cinema. Comentou 

que em cada nova turma, há um novo desafio relacionado a entender o novo 

contexto, uma oportunidade para se atualizar, o que nem sempre é fácil, pois é 

preciso haver entrosamento entre professor e aluno. 

A verdadeira alma de Serguei 

Mikhailovitch, segundo o que 

recordo, ou, em outras palavras, 

seu maior objetivo na vida era: 

buscar, encontrar e compartilhar 

com outros, o que encontrara. 

(NIZHNY, 1964, p.9) 

 Já ao fazer cinema, Silvio assume-se viértoviano, trabalhando sem 

roteiro, pois não acredita que o documentário tenha roteiro. O filme-

documentário é montado na mesa de edição. 
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Nosso russo, Boris Schnaiderman e a Odessa eisensteiniana 

 Em 9 de outubro de 2013, Boris Schnaiderman nos recebeu em sua 

residência, no bairro de Higienópolis em São Paulo, para uma conversa 

informal sobre Serguei M. Eisenstein. Muito nos interessava conhecer suas 

histórias e experiências com os filmes e as teorias do cineasta de O encouraçado 

Potiómkin. 

 Com o chegar da tarde, iniciamos a conversa. Para contextualizar aquele 

encontro, apresentamos alguns materiais pesquisados sobre as exibições de 

filmes e exposições de desenhos de Eisenstein em território nacional, os quais 

eram ainda materiais brutos e dispersos. Eram artigos de jornal referentes às 

exibições de Aleksandr Niésvki na década de 1940, às projeções dos filmes de 

Eisenstein em mostras de cinema russo nos anos 1970, à exposição dos 115 

desenhos no Museu Lasar Segall e à proibição da exibição de O encouraçado 

Potiómkin em 1965. 

 A primeira observação feita por Boris foi com relação à pronúncia do 

nome Serguei Eisenstein, pois a pronúncia correta em russo é “Eisenxtein” por 

causa da letra ш (Эйзенштейн), no entanto, muitos pesquisadores brasileiros 

pronunciavam “Eisenstain” por causa da origem alemã de sua mãe. 

 Sobre Aleksandr Niévski, Boris contou que o filme tinha outro nome 

comercialmente, Os cavaleiros de ferro, pois, nos anos 1940, durante o Estado 

Novo, havia uma onda de perseguições a todo e qualquer material que 

contivesse indicações russas. A mudança de nome e a não colocação da origem 

do filme foi uma estratégia tomada pela distribuidora de filmes para evitar sua 

proibição. 

 Até os intertítulos foram mudados. No início do filme, no texto 

introdutório, substituíram russos por eslavos. Essa afirmação é segura por causa 

de certa intimidade que ele teve com o universo dos filmes russo-soviéticos. Nos 

anos 1940, o seu pai, Solomon Schnaiderman, associou-se à distribuidora de 

cinema Swiss Filmes e a tornou, talvez, a primeira dedicada exclusivamente a 

trazer filmes russos ao Brasil. Com a matriz no Rio de Janeiro, a filial de São 
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Paulo ficou sob responsabilidade de Boris entre 1946 e 1947, e, assim, o 

cinema transformou-se numa de suas paixões. Os filmes soviéticos continuaram 

a ser exibidos mesmo depois do fim das relações diplomáticas entre Brasil e 

URSS, em 1947, mas isso perdurou por apenas alguns meses até a proibição 

total de sua circulação comercial pelo governo brasileiro, determinante para o 

fim da empresa. 

   

   

   

 Um ano após a sua chegada ao Brasil, foi ao cinema com seu pai assistir 

a O encouraçado Potiómkin, na Sala Vermelha do Cine Odeon, na rua da 

Consolação, nº 40-42, em São Paulo. Relatou sua surpresa ao ver a mesma 

escadaria de Odessa, onde viveu e brincou até os oito anos de idade. Descreveu 

sua liberdade de ir e vir pela cidade, como num daqueles dias, observou uma 
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movimentação estranha, com pessoas vestidas de maneira esquisita, como se 

tivessem saído do passado. 

 

Lembro-me da escadaria de Odessa e 

de uma estranha multidão que a 

invadiu. Homens e mulheres de 

trajes esquisitos e que faziam 

coisas estranhas. A memória 

registra, por exemplo, que os 

primeiros ficaram atirando chapéus 

para o alto durante bastante 

tempo. 

 Ao estar diante do filme O encouraçado Potiómkin, percebeu que era a 

filmagem da película que tinha presenciado. Não viu câmeras filmando. Não 

viu nenhum diretor de cinema ou algo do gênero, mas, com certeza, Eisenstein 

estava por lá, em algum lugar, onde o menino Boris não pôde alcançar. 

 Atendendo a convite de Paulo Emílio Sales Gomes, “grande ensaísta de 

cinema de todos os tempos”, ele participou em diversas ocasiões de exibições de 

filmes russo-soviéticos, entre eles estavam os filmes de Eisenstein. Fazia 

traduções simultâneas dos intertítulos dos filmes mudos e das falas nos filmes 

sonoros. E, ao final da sessão, participava das discussões dirigidas por Paulo 

Emílio. 
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 Boris não dispensou elogios ao comentar sobre “o grande ensaísta”, o 

qual fez muito pela popularização do cinema. Só não concordava com seu 

excesso de nacionalismo em determinado período, ao defender sempre que os 

filmes brasileiros eram melhores do que qualquer outro filme estrangeiro. 

 

 Segundo relatou, o cinema era muito popular. Tinha-se o hábito de ir ao 

cinema, não havia restrição social, todos podiam ir, pois o preço era acessível e 

existiam salas de cinema por toda a cidade, no centro e nos bairros. O cinema 

norte-americano obteve grande aceitação do público brasileiro, o que dificultou 

o entendimento de filmes advindos da França, por exemplo. 

 Boris comentou que a primeira parte de Ivan, o Terrível foi um fracasso de 

bilheteria, pois o público, que estava acostumado aos filmes norte-americanos, 

não compreendeu o filme, achou-o chato e muito lento. “Eu me lembro de 

alguém sair do cinema xingando: “Terrível é o filme, e não o Ivan’”. 

 Boris, sendo um grande estudioso, comentou sobre a importância do 

teatro japonês nas teorias de montagem eisensteinianas, o Kabuki e o teatro Nô. 

Para Eisenstein o princípio da montagem estaria no ideograma. 
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Como o ideograma proporciona um 

meio para a impressão lacônica de 

um conceito abstrato, o mesmo 

método, quando transposto para a 

exposição literária, dá vez a um 

laconismo idêntico de imagens 

diretas. (EISENSTEIN, 2002b, p.37) 

 Por conta do texto “O princípio cinematográfico e o ideograma” 

publicado no livro Ideograma organizado por Haroldo de Campos, Boris deu 

um curso nos anos 1970 intitulado Montagem e poesia no qual analisava a 

teoria de montagem de Eisenstein aplicada à poesia de João Cabral de Melo 

Neto. Esse curso ocorreu em São Paulo, na USP, e também em Goiânia. 

 Sobre os desenhos realizados pelo cineasta russo-soviético, Boris explicou 

que havia duas séries distintas. A primeira fora desenvolvida no período em que 

Eisenstein esteve nos Estados Unidos e no México. Eram desenhos eróticos, os 

quais ele enviava a Upton Sinclair, que em seu puritanismo chocava-se com 

aquelas imagens explícitas. E a segunda série produzida dizia respeito aos 

esboços e croquis de seus filmes, publicados recentemente na Rússia. 

 No artigo “Odessa, Brumas, Eisenstein” publicado no Folhetim de 26 de 

julho de 1982, Boris noticiou o estado das cópias de alguns filmes de Eisenstein. 

“A Cinemateca Brasileira exibiu durante muitos anos uma cópia de 

‘Encouraçado Potiómkin’ em sua versão primitiva, mas ela foi se estragando a 

tal ponto de cenas fundamentais acabarem desaparecendo.” 

 Notou também alterações que foram feitas no mesmo filme nas versões 

de 1950 e 1970 da URSS. Na primeira, foram feitas algumas adaptações 

didáticas tais como: uma voz off entoava os marinheiros revoltados e os 

adaptadores acrescentaram uma citação longa de Lênin no início e outra no 

final. Na segunda versão, retiraram a voz off e os textos de Lênin, mas 

acrescentaram alguns trechos de Dmitri D. Shostakóvich.  

Circulava uma cópia de Outubro em que as legendas eram 

acompanhadas de uma voz que as traduzia para o português, o que em 
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determinado momento não condizia com a montagem das imagens e dos 

intertítulos, por não ser verossímil. 

Pois bem, na sequência do ataque 

ao palácio de Inverno, no início 

do assalto, os combatentes de uma 

das partes gritam: “Mãe!” e os 

outros respondem: “A tua!”. 

Seguem-se imagens de maternidade 

que as artes plásticas nos 

legaram, e a ironia do cineasta é 

fundamental nesse trecho. Mas a 

voz do tradutor diz algo assim: 

“Ouviu-se uma sucessão de 

palavrões”. (Folhetim, 26 de julho 

de 1982) 

 Segundo relatou Boris, Eisenstein esteve presente na vida cultural 

brasileira desde a década de 1920, não só pelo impacto causado por seus 

filmes, mas também pela importância que adquiriu para muitos intelectuais a 

publicação de seus trabalhos no ocidente. A princípio, saíram em revistas 

especializadas, depois, foram traduzidas nas coletâneas Film Sense (1942) e 

Film Form (1949), organizadas por Jay Leyda. 

 Em 1956, a primeira coletânea em russo de seus ensaios, editada 

postumamente, Reflexões de um cineasta, que em português foi publicada pela 

Zahar Editores em 1959, foi o primeiro livro de Eisenstein traduzido para 

português. Mesmo não sendo a obra mais importante de Eisenstein, tornou-se 

uma fonte importante para um primeiro contato com o pensamento 

eisensteiniano. A complementar essa informação, no artigo, Boris comenta a 

dificuldade de se traduzir e de se publicar escritos de Eisenstein, pois além de 

escrever em russo, frequentemente o cineasta intercalava trechos em francês, 

inglês e alemão ou passava a expressar-se por meio de desenhos. 

Se a atividade de cineasta é 

essencial em Eisenstein, se ele vê 

tudo em função da imagem visual, a 

sua preocupação com os fatos de 

existência estendeu-se pelos campos 

mais diversos. E, sobretudo, é 

fundamental em toda a sua atividade a 

relação entre imagem e conceito. 

(Folhetim, 26 de julho de 1982)  
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Maximo Barro, um cinéfilo entre salas de cinema e salas de aula 

 No dia 10 de fevereiro de 2018, o professor, montador e pesquisador de 

cinema Maximo Barro recebeu-nos em sua casa no bairro de Higienópolis, em 

São Paulo. Essa conversa já havia se iniciado algumas semanas antes, quando 

ao entrar em contato por telefone, Maximo já adiantara uma pequena parte do 

que conversaríamos pessoalmente sobre sua relação com Serguei M. Eisenstein. 

 Maximo Barro iniciou o encontro afirmando o quão pequena sempre foi 

a recepção dos filmes eisensteinianos no Brasil, já que no primeiro momento em 

que sua obra poderia ter sido exibida no Brasil, nos encontrávamos em plena 

Ditadura Vargas, a qual proibiu todas as películas do cineasta. Maximo afirmou 

que aquela era uma ditadura de direita, por mais que muitos de seus colegas o 

considerem louco por afirmar isso. Ele comentou que, independente do viés ser 

de direita ou de esquerda, toda ditadura era ruim por não permitir a liberdade 

de expressão. 

 Os filmes de Eisenstein também encontraram dificuldades para serem 

exibidos tanto na própria União Soviética quanto em todo o mundo, porque 

sempre sofriam censura. Para ilustrar esse fato, Maximo comentou que segundo 

George Sadoul, na Noruega ou na Dinamarca, sugeriram uma pequena 

modificação no último letreiro de O encouraçado Potiómkin, que dizia: “Sem um 

único tiro, desenrolando a bandeira vermelha da liberdade, o navio de guerra 

rebelde navegou pela frota”. No caso, a informação desse letreiro também é 

mentirosa, pois a história não foi bem assim. Além disso, sabe-se que mudando 

qualquer parte do filme, mesmo um letreiro, mudava-se todo o seu sentido. 

 Quando o filme O encouraçado Potiómkin foi exibido na Alemanha, no 

período da República de Weimar, os filmes mudos alemães daquele período 

apresentavam uma música específica para cada filme produzido, uma trilha 

sonora criada a partir do enredo. Já em outros países, utilizavam-se músicas 

padrões para determinados tipos de sentimentos ou ações, logo, muitas delas se 

repetiam. Quando havia uma cena de amor tocavam uma música para uma 

cena de fuga, outra, e assim por diante. 
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A organização do cinema operário 

atingiu o ponto alto de 1926 com a 

exibição dos filmes Encouraçado 

Potemkin, de Eisenstein, e A mãe, 

de Pudovkin. O filme de 

Eisenstein, proibido duas vezes 

pela censura do Estado de Weimar, 

em função de seu “caráter 

simbólico”, depois de muitos 

protestos foi liberado e muito 

elogiado, inclusive pela crítica 

burguesa. O Encouraçado recebeu 

destaque até mesmo na imprensa 

reacionária de Hugenberg: foi capa 

da revista Der Flim, classificado 

como “Ein Wunderwerk” (“uma obra-

prima”). (SANTANA,1993, p.21) 

 Em março de 1926, Eisenstein foi à Alemanha para supervisionar a 

música do filme O encouraçado Potiómkin. Essa também foi uma boa 

oportunidade para reencontrar-se com o pai, exilado em Berlim desde a 

Revolução Soviética, pois na Rússia czarista ele era aristocrata e fazia parte do 

exército branco. E novamente, pelo que consta, haviam mexido no filme. 

 Maximo demonstrou, nessa introdução, a dimensão da censura para que 

se tenha consciência de sua atuação e amplitude na produção cinematográfica 

de Eisenstein. Disse que com o filme Outubro não foi diferente. A personagem 

principal tinha um pouco de Lênin, mas muito de Tróstki. Quando apresentado 
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à comissão de cinema, os censores retrucaram afirmando que a história 

narrada não condizia com o que havia acontecido, logo, o filme foi censurado. 

Consequentemente, Eisenstein foi obrigado a filmar grande parte do filme 

novamente. 

 Já O velho e o novo, segundo Maximo, podia ser considerado um filme 

muito frágil, fraco. Por conta disso, foi pouco exibido na União Soviética e no 

exterior. Ele afirmou que era um filme puramente de propaganda. 

 A censura do governo percebeu que Eisenstein era um cineasta que não 

fazia o que tinha que ser feito, por isso era preciso tomar uma atitude em 

relação a ele e foi assim que o enviaram ao exterior para que estudasse mais 

sobre cinema sonoro. Sua ida à França não deu certo, sua estada na Alemanha 

também não, e foi, dessa forma, que chegou aos Estados Unidos da América, 

berço do capitalismo, onde também não obteve sucesso com as produtoras. A 

convite de Upton Sinclair foi filmar no México. E lá filmou, filmou, filmou metros 

e metros de película, mas sem nenhuma estrutura ou roteiro, o que culminou no 

seu retorno à União Soviética sem uma finalização do filme Que viva México!. 

 Normalmente, os filmes possuíam um roteiro prévio, uma história a ser 

contada, como é o caso de O encouraçado Potiómkin, encomendado para a 

comemoração dos dez anos da Revolução Soviética. No entanto, o filme não 

contemplou essa festividade. Anatoli V. Lunatcharski narrou a première de O 

encouraçado Potiómkin na União Soviética. Todos acreditavam muito no filme, 

havia muita expectativa, pois pouco se sabia sobre a revolta dos marinheiros de 

1905. Pressupunha-se que, por ser um filme bancado pelo regime, ele deveria 

suprir as demandas por informação, mas, sempre a favor do governo. No 

entanto, não foi o que aconteceu. 

 Infelizmente, O encouraçado Potiómkin não obteve êxito com o grande 

público na União Soviética, foi só depois que o público alemão o recebeu com 

grande entusiasmo que o filme foi aceito adequadamente na União Soviética. 
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Lunatcharsky, ministro da Cultura, 

relata:...”temos muitos exemplos 

de filmes soviéticos que não 

recuperavam seu investimento e não 

tiveram êxito. É verdade que 

muitos mereceram essa acolhida, 

porém, também, existem outros 

fatores de significado diverso. 

Costuma-se manter em silêncio o 

fato que O Encouraçado Potemkin 

não obteve êxito entre nós. 

Recordo a estranha impressão que 

experimentei quando entrei na 

Primeira Sala de Sovkino, na praça 

Arbat, decorada com um cartaz que 

representava um navio e com os 

lanterninhas e faxineiros 

fantasiados de marinheiros. 

Encontrei a sala semivazia. E 

tratava-se de estreia de Potemkin. 

Só depois que o público alemão o 

recebeu com grande entusiasmo esse 

filme foi aceito aqui 

adequadamente. Sua maior 

publicidade foi o desejo de ver a 

película que conquistara para nós 

a primeira vitória do mercado 

cinematográfico estrangeiro. A 

Greve também foi exibida para uma 

plateia indiferente. (Cinema em 

Cartaz, 2008, p.44) 

 Os soviéticos compravam filmes norte-americanos de classe B e os 

adaptavam à ideologia soviética, embora originalmente não tivessem a ver com 

a realidade soviética. Muitos desses filmes eram da produtora United Artits, 

contratante dos atores Douglas Fairbanks e Mary Pickford, que faziam grande 

sucesso entre os soviéticos, sendo bem recebidos quando viajavam para a 

União Soviética. 

 Esses atores faziam tanto sucesso por lá que permeavam o imaginário do 

público. Segundo relatou Maximo, muitos afirmavam que a bailarina Galina 

Ulanova, quando dançava, parecia Liliam Gish, sem que ambas se 

conhecessem. Quando Galina se apresentou em Nova Iorque, Liliam foi ao seu 

encontro. Foi nesse momento que elas se conheceram. Galina agradeceu a 
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Liliam, pois sem a fama da atriz perante o público e a identificação da 

semelhança que o público notava entre ambas, a bailarina jamais teria tido 

tanto sucesso. Era o que o público esperava. 

 As desgraças de Eisenstein começaram na União Soviética e seguiram-se 

até a sua morte. As aulas eram controladas pelo governo, que havia inserido 

espiões nas filmagens. Por exemplo, nas filmagens de Ivan, o Terrível, Pudovkin, 

que interpretava o padre, era o espião, relatando tudo para a polícia. Ator e 

espião. 

 Voltando ao Brasil, em meados de 1930, Getúlio Vargas dá um Golpe de 

Estado e torna-se ditador. Fecha o congresso, controla os jornais e destitui uma 

parte do supremo. Os que permanecem são pessoas ligadas a Vargas e os que 

entrariam no governo fariam as leis segundo os seus ideais. 

 Mas em 1931 começa um movimento exigindo eleições, que culminará 

na revolução de 1932. Nessa breve abertura política, O encouraçado Potiómkin 

é exibido. Como divulgação, havia um cartaz com uma xilogravura de Lívio 

Abramo. Maximo é enfático ao declarar que esse não podia ser considerado um 

bom cartaz de cinema, pois não chamava a atenção, não atraía os passantes 

para entrarem e assistirem ao filme. Isso era bem o que o partido queria: que o 

público viesse até o filme e não que o filme chegasse até o público. 

 O filme foi exibido e depois proibido, não voltando mais às salas de 

cinema. Praticamente, no dia seguinte, à queda de Getúlio Vargas, o centro de 

críticos cinematográficos do Rio de Janeiro criou um clube de cinema, o que, até 

então, era proibido na Era Vargas. Sendo assim, os anos 1950 foram um 

período de grande retomada, época da criação dos clubes de cinema. 

 Maximo conta que, em 1946, com 16 anos, frequentou ativamente as 

reuniões do Clube de Cinema de São Paulo, as quais se davam no consulado 

americano ou nas salas de exibição das produtoras de filmes. Depois, os 

encontros foram transferidos para a União do Pensamento, um centro esotérico 

na praça São Paulo. Foi lá que ele assistiu a muitos filmes proibidos pela 

censura brasileira. 
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 Também acompanhou a criação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) 

e Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), dos quais era frequentador e 

nos quais assistira aos filmes projetados. Mesmo assim, os filmes soviéticos 

demoraram a serem exibidos no país. Antes da chegada de O encouraçado 

Potiómkin, Outubro e de O velho e o novo, chegou às salas de cinema Ivan, o 

Terrível – Parte I, sendo exibido no Cine Ritz. 

 Já a segunda parte do filme só seria exibida em 1958, cinco anos após a 

morte de Stálin. Maximo comentou que, quase simultaneamente à exibição de 

Ivan na União Soviética, ocorreu uma projeção do filme em Nova Iorque. Isso 

porque a crítica publicou na sequência comentários sobre o filme que diziam 

algo como: “tens a impressão que cada passo para frente, eles (soviéticos) dão 

dois para trás”. 

 Dialogando com essa observação dos americanos, Maximo confessou 

que ficou admirado ao ver Eisenstein e sua montagem, mas que, depois, ao 

assistir a Ivan, percebeu que contemplava uma peça de teatro com sombras 

exuberantes, um teatro com características do cinema expressionista. Isso não 

seria necessário. Ele teve a impressão de que Eisenstein, que já era um homem 

de mais de oitenta anos, cansado da vida, havia perdido todas as usas forças 

criadoras ao se meter naquele negócio. “Trágico!”, disse ele. 

 Maximo lamentou também Aleksandr Niévski, segundo ele, uma terrível 

obra decadente, um filme pró-capitalismo. Essa reflexão foi desenvolvida em um 

de seus livros, ainda em fase de construção, no qual analisa quatro obras 

realizadas em 1938, as quais exaltam o poder políticos das ditaduras, 

justificado pela história. São eles: Aleksander Niévski, de Eisenstein, Olímpia, de 

Leni Riefenstahl, O descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro e Cipião 

africano, de Carmine Gallone. O mais interessante desse estudo é que nenhum 

dos cineastas citados teve contato com a obra do outro, no entanto, até algumas 

falas dos personagens são idênticas, segundo a análise do pesquisador. 

 Como já dito anteriormente, a estreia de Ivan, o Terrível – Parte I foi no 

Cine Ritz, sala de cinema que projetava principalmente filmes da United Artists, 
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um dos últimos estúdios norte-americanos. Esse era o único lugar onde os 

diretores tinham a liberdade de fazer o que bem entendessem desde que 

pagassem por isso. Por exemplo, foi lá que John Ford filmou No tempo das 

diligências (1939). Curiosamente, por conta desse perfil, um filme a cada dois 

meses dessa produtora entrou para a história do cinema. 

 Ivan, o Terrível – Parte II foi exibido no Cine Coral, localizado à rua 7 de 

Abril. Essa sala de cinema pode ser considerada a primeira experiência bem-

sucedida na implantação de uma programação totalmente voltada ao público 

amante do chamado “filme de arte”. A iniciativa serviu de modelo para a 

instalação de outras salas de arte pelo resto do país, nos anos seguintes. O 

modelo era exibir filmes de grande teor artístico, mas com pouco público, que 

ficavam em cartaz de cinco a seis meses. 

 Lá era possível assistir à cinematografia internacional da geração do pós- 

-neorrealismo italiano e a produções emergentes do leste europeu dos anos 

1950. Já em meados de 1962, o Cine Coral abrigou a sede da Sociedade 

Amigos da Cinemateca (SAC), apoiadora da Fundação Cinemateca Brasileira. 

Dante Ancona Lopez: “Eu construí o 

Coral num terreno onde existia o 

depósito de um jornal do Rio 

chamado ‘A noite’, e o terreno era 

do Dr. Sacramento. Eu aluguei o 

terreno por dez anos e construí, 

assumindo o compromisso de no 

prazo acertado entregar tudo que 

tivesse construído para ele. Meu 

plano era amortizar a construção 

em quatro anos e eu aproveitaria o 

resto dos seis para mim, mas eu 

amortizei a construção em apenas 

dois anos. Quer dizer, a 

programação foi boa e o público 

correspondeu. Depois usei mais 

cinco anos e acabei vendendo o 

contrato para Valanci (exibidor 

carioca) porque resolvi que ia 

viajar com a minha mulher pelo 

mundo”. 
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 Maximo frisou que somente essa sala conseguia exibir os filmes de 

Eisenstein. 

 O cinema mudo eisensteiniano encantou Maximo. Seu formalismo e sua 

técnica de montagem o influenciaram, pois, como montador, ele utilizou muitas 

vezes as soluções encontradas nos filmes desse período. Por conta disso, 

afirmou que todos que estudassem cinema de montagem deveriam “engolir” 

Eisenstein ou não entenderiam nada do assunto. No entanto, esse tipo de 

público, o formado por estudantes de cinema, era muito escasso em 

comparação ao público frequentador de salas de cinema que exibiam filmes 

norte-americanos ou de outras nacionalidades mais aceitas pelos brasileiros, 

afinal os filmes de Eisenstein não eram de fácil compreensão. 

 Maximo relatou que, quando era professor, aplicou uma prova na qual 

os alunos deveriam analisar o trecho da ponte levadiça de Outubro, com a 

finalidade de os alunos poderem conversar entre si e utilizarem todos os 

espaços da faculdade. Ele imaginou que, com 21 alunos presentes, iriam 

aparecer pelo menos dez respostas originais e 11 respostas copiadas, mas para 

sua surpresa, todas as 21 análises foram diferentes umas das outras. Por 

exemplo, havia um aluno que foi para a moviola e contou quantas tomadas 

havia em cada cena, pois para ele a questão rítmica era muito importante.  

 Sobre o cinema sonoro, Maximo comentou sobre alguns casos na história 

do cinema nos quais os diretores do cinema mudo negaram o cinema sonoro 

logo em seu início, mas que depois se renderam a ele, desenvolvendo seus 

filmes com som. Charles Chaplin foi um desses cineastas que afirmara que o 

som seria o fim do cinema, pois, para ele, o cinema era um gesto. Ele fez filmes 

musicados, mas, só em O grande ditador (1940), utilizou a tecnologia do som. 

Segundo Maximo, esse filme foi um desastre no quesito utilização do som, pois 

Chaplin não soube aproveitar sua potência e resolveu a questão do som com 

discurso, algo bastante anticinematográfico. 

 Essa potência já havia sido apresentada na “Declaração do cinema 

sonoro” de Eisenstein, Aleksandrov e Pudóvkin de 1929. Para o cineasta, o 
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importante era o choque entre o som e a imagem vista, em que o visto não era 

ouvido e vice versa, porém, segundo Eisenstein, esse tipo de montagem só seria 

possível para curtas-metragens ou para cinema experimental. 

 Em suas aulas, Maximo utilizava-se de moviola e de retroprojetores para 

mostrar os fotogramas de um filme. No caso de Outubro, ele mostrou aos 

alunos que a dança cossaca se resolvia em dois fotogramas, e que ainda assim 

era possível ouvir a música por meio da dança. Com os fotogramas, dessa 

forma, ficou fácil demonstrar como a visão não dependia dessa sequência, pois 

era com a percepção, com o intelecto que a sequência contava, afinal não se 

via com nitidez todos os fotogramas. 

 Ele destacou entre os principais lugares onde se exibiam filmes soviéticos 

a sala de cinema, na Boca do Lixo, de propriedade do exibidor José Gravatinha, 

onde assistiu a filmes soviéticos educativos. Também citou o Cine Ritz, onde 

assistiu ao primeiro filme soviético em cores. 

 Segundo contam, quando a União Soviética invadiu Berlim, em 1945, a 

primeira coisa que os soldados fizeram foi invadir a UFA (Universum Film Aktien 

Gesellschaft ou Universum Film AG), retirando de lá todas as máquinas que 

faziam filmes coloridos. Eles a levaram para a União Soviética onde foram 

chamadas de Sovietcolor. 

 Outra questão importante levantada por Maximo foi a constante 

adaptação que os países importadores faziam dos filmes soviéticos como uma 

forma de aculturar essas películas e de diminuírem a possibilidade de edição do 

filme no país que fosse recebê-lo. Em um momento da entrevista, Maximo citou 

Frank Capra: “O cinema tem três grandes momentos de criação: quando 

escrevemos a história, quando dirigimos e depois quando projetamos o filme. 

Ainda mais no cinema mudo.” 

 Outras manipulações também foram feitas, segundo ele. No caso dos 

filmes suecos, que utilizavam muitos efeitos de flashback, o público acabava por 

não compreendê-los. Consta que, no dia seguinte, o filme estava remontado na 



269 
 

ordem cronológica para facilitar seu entendimento naquele determinado 

público. Com isso, a recepção é completamente distinta. 

 Maximo comentou que no livro From Calligari to Hitler, de Siegfried 

Kracauer, há relatos de fotógrafos alemães do período do cinema mudo 

dizendo que os soviéticos compravam sobras de rolos de negativos, peças de 

dez e/ou 15 metros inutilizáveis para os alemães. Eles guardavam essas sobras 

e depois as revendiam com um preço bem menor. Com esses negativos, por 

exemplo, Eisenstein produzia suas sequências de 15 fotogramas. Sobre essa 

questão Maximo, afirmou: “A miséria faz isso também. A miséria e a estética”. 

 Eisenstein lia muito James Joyce. Maximo contou que o cineasta, com o 

dinheiro que recebia das aulas, encomendava, de um amigo que morava no 

exterior, os livros que gostaria de ler, mesmo sendo proibidos na União 

Soviética, como era o caso de Joyce. Ambos compartilhavam ideias muito 

próximas com relação à formação de “novas” palavras e imagens. Eisenstein 

partia do ideograma chinês para compreender a montagem, na qual dois 

ideogramas distintos, colocados juntos criavam, portanto, um novo significado. 

Joyce criou o conceito de “palavra-valise” (portmanteau word), expressão comum 

para palavras que carregam, como uma mala, mais de um significado. 

 Maximo, já ao final de nosso encontro, sintetizou a compreensão que se 

tem, no geral sobre a cultura russa, mas mais especificamente sobre Eisenstein, 

afirmando que o motivo pelo qual o ponto de vista dos russo-soviéticos e, logo, 

de Eisenstein não pode ser compreendido plenamente por nós, brasileiros, é 

devido ao fato de nossa opinião sobre Eisenstein no Brasil ser muito obliterada 

por problemas políticos e problemas de recepção de várias naturezas. Afinal, 

como comentado anteriormente, os russos são um povo distante de nós, tanto 

em matéria de pensamento, quanto em matéria de cultura. 

 Ele encerrou nossa conversa evidenciando que agora, mais do que 

nunca, há a necessidade de romper com a imposição do sistema, que é preciso 

ignorar o que é oficial. 
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Eisenstein e suas “memórias imorais”, uma possível tradução 

 Memórias imorais: uma autobiografia é um livro de memórias sui generis. 

Escrito por Serguei M. Eisenstein em 1946, dois anos antes de sua morte, tem 

um estilo fragmentário e assistemático, o qual dialoga com os resultados obtidos 

por Eisenstein em seus filmes a partir de suas teorias sobre montagem. No livro, 

o cineasta comenta sua vida na Rússia, narra viagens ao Ocidente, onde se 

encontra com Jean Cocteau, Paul Éluard, James Joyce, entre outros, enfim 

reflete sobre os prazeres e as dificuldades, ambos vividos intensamente. 

Memórias imorais mostra também a grande erudição de Eisenstein. Por 

exemplo, em dois capítulos ele discorre sobre sua relação com os livros, em 

outro analisa a obra de Edgar Allan Poe. Essas memórias mostram também a 

diversidade de interesses do cineasta, que, entre outras coisas, foi um 

excepcional desenhista. 

 O livro foi editado no Brasil pela Companhia das Letras em 1987, com 

edição e prefácio de Herbert Marshall, ex-aluno de Eisenstein. Traduzido do 

inglês, possui imagens retiradas do livro Immoral Memories (1983) e Eisenstein 

at Work (1980). 

 A tradução para o português do título apresenta, de maneira sutil, ao 

leitor um possível conteúdo da vida de Eisenstein. Ao adicionarem o artigo 

indefinido uma, ao subtítulo uma autobiografia, acrescentou-se uma carga de 

incerteza e de possibilidade ao livro, pois segundo a regra gramatical, utiliza-se 

o artigo indefinido para indicar que, apesar de único, o substantivo tem um 

significado vago e indeterminado. 

 No livro Memórias imorais: uma autobiografia, o cineasta narra suas 

memórias na tentativa de revisar e recriar um passado, que não existe mais. 

Entre histórias, descrições e reflexões, a escrita do eu sobre o eu parte do 

fragmentado mundo das memórias que se constrói por meio da linguagem – 

verbal-inscrita - como uma possibilidade, um recorte entre tantos outros 

possíveis de serem feitos por essas memórias e lembranças que surgem, se 

modificam e desaparecem.  
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 Segundo Bakhtin (2015), há uma condição para que a autobiografia se 

torne artística. Essa exigência se objetiva quando assume a possibilidade de 

representação, quando se presta a realizar o valor biográfico como princípio 

organizador da narrativa, local em que se inserem autor e herói bem como o 

princípio organizador da consciência, da visão, do discurso que o eu terá de sua 

própria vida. A autobiografia se configura como forma de expressão do “eu” e 

está intimamente referenciada à historicidade do indivíduo. 

 Ao cruzar informações e acontecimentos, compreende-se que a narrativa 

realça não apenas o autor, mas um ponto de vista forjado a partir de 

experiências particulares e formas, segundo as quais as condições históricas são 

apropriadas, reelaboradas e vivenciadas pelas pessoas nas mais diversas 

inserções sociais. Tal entrecruzamento permite reconstituir o tecido social em 

toda sua complexidade. De um lado, ele incorpora a multiplicidade de 

significados e, de outro, revela as determinações estruturais e simbólicas que 

imprimem sentido às práticas sociais. 

 Assim como Bakhtin (2015), Arfuch (2002) acredita que o homem deve 

ser pensado a partir de sua alteridade, do contexto plurivocal que dá sentido a 

seu discurso. Tal razão dialógica, que vai de encontro à razão cartesiana, define 

uma apropriação da linguagem, de uma realização da enunciação que se dá 

pela heterogeneidade. Dessa condição constitutiva da linguagem e do discurso 

literário emergem importantes questões que caracterizam a “lógica” do discurso 

bakhtiniano e, consequentemente, o delineamento proposto por Arfuch sobre a 

(auto) biografia: segundo ele, esta última é interação, sintonia, afecção e 

apropriação. 

 Os discursos são fruto da interação, isto é, da participação simultânea de 

sujeitos, que, nesse contexto, são considerados interlocutores e não mais 

entidades isoladas (emissor e receptor). Certamente, as enunciações são 

produzidas dentro de uma situação mirada, objetivada, contudo, elas nascem 

do movimento cíclico, muitas vezes caótico, das relações históricas estabelecidas 

entre os mesmos sujeitos. Nelas está implicada uma série de elementos – por 

exemplo, lugar, tempo, diferentes visões de mundo entre outros – que, em 
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combinação constante, dão lugar a uma dimensão cultural que permeará a 

produção de discursos desses sujeitos. Sem dúvida, dentre os elementos que 

compõem tais relações, a afetividade é considerada uma das mais importantes, 

pois ela dará intensidade ao valor atribuído e à aproximação do sujeito com um 

determinado tema. 

 De fato, para Bakhtin (2015), a autobiografia é o registro da afetividade, 

na qual a ideia de autocriação não supõe autossuficiência, mas apropriação 

criativa do outro discurso. Essa espécie de sintonia constitutiva entre os sujeitos é 

o que determina o caráter polifônico da linguagem. 

 Tais considerações abordadas auxiliam a demarcar o objetivo da autora 

argentina ao desenvolver seu estudo: delinear a dimensão significante dessas 

narrativas (auto) biográficas em um horizonte cultural determinado, 

entendendo-as como articulações, como resultado de uma simultaneidade de 

discursos, que, em presença ou em ausência, se apresentam como tramas 

culturais resultadas de um clima de época. 

 No capítulo “Nooneh”, do livro Memórias imorais, Eisenstein inicia o 

capítulo com uma reflexão sobre biografias, afirmando que elas o fascinavam 

por mostrarem momentos únicos que determinavam a vida de alguém e todos 

os outros que os antecediam. Cita Zola e George Antheil, escritor e compositor 

respectivamente, que do dia para a noite receberam o devido reconhecimento e 

passaram do anonimato ao estrelismo. Dando continuidade a esse pensamento, 

descreve o grande sucesso que foi a recepção do filme O encouraçado 

Potiómkin em Berlim. O filme também teve uma boa recepção nos Estados 

Unidos, na Espanha e França. 

 No mesmo capítulo, descreve um encontro com Charles Chaplin, o qual 

comentou com Eisenstein: “Acabo de rever O encouraçado Potemkin. Sabe, não 

envelheceu nem um pouco em cinco anos, ainda é o mesmo!” (EISENSTEIN, 

1987, p.132). Decorridos vinte anos desse encontro, o cineasta escreve o 

capítulo, retomando essas recordações, não para se vangloriar, mas para não 

se esquecer das dificuldades que antecederam o reconhecimento, as angústias e 
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frustrações de um artista que, ao produzir um filme, sofreu por causa da 

censura, dos prazos curtos e de outros fatores exteriores que limitaram sua 

criação artística. 

 O título “Nooneh” refere-se a Nina Ferdinandovna Agadjanova, já que 

Nooneh é o equivalente armênio do nome russo Nina. Ela foi uma amiga muito 

importante de Eisenstein, que o ajudou na caminhada artística em seus altos e 

baixos. No texto, ela é comparada a um personagem de livros infantis 

soviéticos, o médico veterinário Aibolit, pois, como ele, também tinha o dom de 

recuperar a autoestima daqueles que estavam desolados e até mesmo 

desorientados. Nooneh mostrava que eles eram importantes para a Revolução 

em sua individualidade, e que não era preciso nivelar-se a ela. 

 Nesse capítulo, é possível observar uma simultaneidade de discursos. 

Eisenstein o escreve num determinado ano, posterior a grandes acontecimentos 

de sua vida. Com foco em questões profissionais e artísticas, ele busca refletir 

sobre o momento que antecede um grande acontecimento, no caso, o 

reconhecimento profissional. Dessa maneira, cineasta e leitor são transportados 

para a estreia do filme O encouraçado Potiómkin na Europa e na América. 

 O mais interessante desse capítulo é Nooneh não ser relembrada apenas 

por sua generosidade e amizade, mas por ser o produto de um sistema, o 

Realismo Socialista, como comenta Arfuch (2002), afirmando que (auto) 

biografias mostram as tramas culturais de uma época. 

 Das teorizações de autobiografias tradicionais, nas quais se supunha 

coincidência empírica entre autor e narrador, a busca pela justificativa para a 

vida acaba por não se cumprir. Tal equívoco na concepção tradicional não 

considera as narrativas vivenciais como uma posição enunciativa, que entende 

“a impossibilidade constitutiva de qualquer réplica ‘fiel’ de um cursus vitae”11 

(ARFUCH, 2002, p.59), mas as percebe como captação e reprodução de uma 

vida – uma abordagem similar a um estudo científico. 

                                                           
11 Livre tradução da autora. 
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 Por esse motivo, os relatos (auto)-biográficos, durante muito tempo, 

tiveram um cunho pedagógico, por meio do qual se poderia aprender a viver – 

talvez até melhor do que com a própria vida. Com a apropriação da teoria 

bakhtiniana da linguagem pelo estudo da (auto) biografia, essa passa a ser vista 

como literatura, isto é, como produção de um imaginário social. 

 Assim, o que existe, segundo Bakhtin, é uma confrontação entre interior e 

exterior: seja entre escritor e narrador ou entre leitor e tais figuras da narrativa. 

Nesse sentido, a afetividade determina a aproximação que se tem do mundo 

possível veiculado na autobiografia, na sua confrontação com o mundo real. 

Quanto ao leitor, sua participação é ativa, transfigurando a palavra em tradição 

estética, moral, social, política e cultural. E, nessa transfiguração, o universo 

movediço da narrativa toma o lugar da objetividade realista (tradicionalmente 

atribuída aos relatos vivenciais), em um horizonte impreciso, que se modifica a 

cada leitura, compondo o “mundo ‘possível’ do texto” em relação ao “mundo 

do leitor” – o horizonte de expectativa de Jauss (1994), cujo diálogo com 

Bakhtin (2015) se evidencia quando ambos admitem a dimensão relacional e 

pragmática da leitura, atribuindo ao leitor parte importante e indispensável da 

concretização do fenômeno literário. 

 Em Bakhtin (2015) há o diálogo de consciências, em Jauss (1994), um 

pano de fundo comum a autor e receptor da obra, e, em ambos, existe uma 

apropriação ativa e autorreflexiva da obra literária e a consequente “quebra de 

contrato” entre literatura, crença e verdade; tão somente produção de sentidos, 

afetividade. 

 O último capítulo da autobiografia “P.S., P.S., P.S.” é composto de alguns 

parágrafos em que Eisenstein escreve uma reflexão sintética sobre a vida e seu 

fim, já que ele o redige após sofrer um derrame. De maneira profética, antecipa 

o que há de vir, a morte que já está à sua espera. 

 O leitor percebe a aproximação do fim, como se essas palavras inscritas 

fossem os últimos suspiros do cineasta, o P.S. inserido no final de uma carta. No 

entanto, na edição brasileira acrescentam-se capítulos ao texto final, que são: 
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“Cronologia da vida e da obra de Eisenstein”, e Complemento: “As esperanças 

do futuro”, de Eisenstein e “Agradecimentos”. Com esses capítulos, percebe-se a 

necessidade de permanência da memória de Eisenstein, buscando-se uma 

continuidade, uma transformação de alunos em discípulos, a urgência de suas 

teorias e anotações serem transcritas, organizadas, traduzidas, lidas e estudadas 

em todo o mundo oriental e ocidental. 
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Considerações finais: continuidades 

 Por que ver, ler e falar de Serguei Mikhailovich Eisenstein hoje? Qual a 

importância desse cineasta para o público brasileiro? No decorrer da tese, 

apresentaram-se pontos de contatos a partir de pessoas e de instituições 

importantes para que os filmes e a teorias de Eisenstein chegassem até os dias 

de hoje. Nesse caminhar entre o espaço e o tempo, é possível refletir sobre a 

influência direta desse cineasta em diálogo com a produção literária, artística, 

cinematográfica e intelectual brasileira. 

 O diagrama de conjuntos, parte estruturante da tese, demonstra de 

maneira visual e conceitual a proposta que Eisenstein tinha ao pensar em 

montagens de planos - teoria da montagem de atrações -, e nos pontos de vista 

de um plano - teoria da montagem intelectual. Esse foi o modus operanti da 

estrutura da tese, pois é possível analisar cada uma das partes dela de forma 

independente e simultânea, em conjuntos, agregando outros sentidos às 

informações organizadas e compartilhadas com o leitor. 

 Na tentativa de percorrer e reconhecer o maior número de pontos de 

contato, constatou-se que estudar Eisenstein hoje é estudar o que há de mais 

atual tanto em forma quanto em conteúdo, pois sua linguagem e sua teoria são 

sempre acessadas, logo, renovadas. 

 Atualmente, seus filmes são exibidos em salas de cinema em ocasiões 

especiais, no entanto, com o acesso à internet é possível assistir aos filmes 

eisensteinianos, obras que até então eram restritas ou estavam até mesmo 

indisponíveis, além de acessar materiais sobre o cineasta a qualquer hora e em 

qualquer lugar: longas e curtas-metragens, fragmentos de gravações de 

filmagens nos quais o cineasta russo-soviético aparecia. Essa infinidade de 

materiais só aumenta a credibilidade de Eisenstein. Porém, essa é uma questão 

posterior e exterior ao cerne dessa pesquisa, que se preocupou em mapear as 

intersecções entre as obras eisenteinianas e a cultura brasileira. 

 A questão político-ideológica é outro fator importante de aproximação 

entre os filmes de Eisenstein e o público, pois ainda vivenciamos muitas 
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ditaduras e assistimos às mesmas atrocidades representadas em seus filmes, ou 

seja, há uma identificação direta quanto ao tema abordado, o que não diminui 

a qualidade plástica e conceitual da obra, afinal para o cineasta a linguagem 

cinematográfica não está subordinada à representação da realidade, mas faz 

parte dela. 

Antes de qualquer outra 

consideração, este espectador é 

sobretudo tocado pelo jogo vivo 

das emoções: a sua proximidade 

humana com as imagens ou por 

sentimentos que lhe estão 

próximos, pelas circunstâncias 

sociais do destino dum homem, nas 

fases da sua luta, nas alegrias do 

triunfo ou nos desgostos da 

adversidade. O homem filmado em 

plano médio, simbolizaria em si 

mesmo esta intimidade e a 

proximidade do espectador com a 

imagem cinematográfica. 

(EISENSTEIN,1974, p.162) 

 A obra de Eisenstein transcende o fato de ter sido realizada em plena 

revolução soviética ocorrida na Rússia a partir de 1917, afinal, Eisenstein tinha 

uma clara consciência a respeito da potencialidade da linguagem 

cinematográfica como instrumento político, social, mas também como arte. 

 Um filme só se torna cinema quando é projetado para seu espectador, 

quando o processo de formação das imagens ocorre de maneira sensível na 

inteligência daquele que o recebe e com o qual interage por meio da 

montagem. Por conta desse objetivo, é essencial pensar sobre a recepção da 

obra eisensteiniana, em especial, nesta tese, no Brasil. 

 Da ação às ideias, uma necessidade ideológica. Em sua primeira fase do 

cinema mudo, Eisenstein enfatiza a ideia de radicalizar na fragmentação do 

tempo e do espaço, em oposição à narrativa clássica. Em especial, O 

encouraçado Potemkin é o mais citado, estudado e aclamado filme do cineasta 

russo-soviético no Brasil. Essa afirmação é possível devido a alguns fatores: foi o 

primeiro filme a ser exibido em meados de 1930, o mais censurado, sendo 
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proibido durante 15 anos pela Ditadura Militar, e, ao mesmo tempo, o que 

obteve maior repercussão internacional por ter sido eleito, em 1926, pela 

Academia Americana de Artes, o melhor filme do mundo. Em resumo, por conta 

desses três fatores determinantes, o filme foi citado por um maior número de 

periódicos como se pode comprovar pela pesquisa das fontes. 

 Em 2015, O encouraçado Potiómkin fez noventa anos e ganhou uma 

versão restaurada que inclui, pela primeira vez, cenas censuradas e o discurso 

de abertura de Leon Trótski, suprimido pelo governo de Josef Stálin. O trabalho 

de reconstituição levou dois anos e foi conduzido pelo Instituto de Cinema 

Britânico e por entidades russas e alemãs.  

 Os outros três filmes desse período – A greve, Outubro (Dez dias que 

abalaram o mundo) e A linha geral (O velho e o novo) – também são 

considerados importantes para a história do cinema e para o estudo da 

linguagem cinematográfica. Um dos fatores essenciais a ser levado em 

consideração é a constante pesquisa que Eisenstein fazia ao tomar seus filmes 

como ponto de partida para as análises e comparações a serem estudadas com 

a finalidade de construir suas teorias e de refletir sobre outras áreas e 

linguagens das ciências humanas. É um caminho de duas vias. Ora os filmes 

citam suas teorias ora seus textos citam seus filmes. 

 Os filmes Que viva México! e O prado de Bejin podem ser considerados 

obras intermediárias. O primeiro por ter sido montado por terceiros e o segundo 

por ter permanecido inacabado. No entanto, eles são a ponte entre a 

montagem da atração do cinema mudo e a montagem intelectual do cinema 

sonoro. No Brasil, ambos foram exibidos em salas de cinema de arte, cineclubes 

e cinematecas. 

 O cinema sonoro foi marcado por Aleksander Niévski (Os cavaleiros de 

ferro) e as duas partes de Ivan, o Terrível. Esses filmes foram encomendados por 

Stálin para exaltar e engrandecer o povo russo-soviético e deveriam ter tido a 

ideologia socialista como mote, no entanto, Eisenstein não fazia cinema para o 
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Estado, ele fazia cinema para o povo e se interessava muito mais pela estrutura 

de sua linguagem do que pela narrativa clássica. 

É extremamente curioso o fato de 

determinadas teorias e pontos de 

vista, numa determinada época 

histórica, representarem uma 

expressão de conhecimento 

científico e, na época seguinte, 

declinarem como ciência, mas 

continuarem a existir como 

possíveis e admissíveis não na 

linha da ciência, mas na linha da 

arte e do imaginário. (EISENSTEIN, 

2002, p.123) 

 O impacto dos anos 1920 ecoou ao longo dos anos e encontrou território 

fértil em meados de 1950 e 1960. As obras cinematográficas desse período 

exigiam do espectador sua própria construção lógica em função das indicações 

de seu autor, em um fluxo contínuo de pensamentos, que desconstruía a 

narrativa por uma nova narrativa possível, por isso a retomada de Eisenstein. O 

cinema experimental e de vanguarda, em oposição à indústria cinematográfica 

hollywoodiana, manteve vivo o espírito eisensteiniano e fez com que a 

montagem permanecesse viva. 

 Bordwell (1999) faz um rápido traçado das marcas eisensteinianas 

encontradas na teoria do cinema e na filmografia de alguns cineastas. Segundo 

ele, o cinema de Eisenstein exemplifica a nova forma de leitura exigida pela 

literatura e pela arte contemporânea. Aumont (1996) faz uma pesquisa similar, 

percebendo em Glauber Rocha a mesma organização de sistemas de 

contradições (conflitos), elemento básico da montagem de atrações. 

 Sobre os muitos projetos de Eisenstein, A casa de vidro talvez seja o mais 

audacioso para a época e também o mais visionário e premonitório. O projeto 

aparece nas notas de trabalho escritas entre 1927 e 1928 e propõe a realização 

de um filme cuja cenografia fosse composta por uma casa com paredes de 

vidro. A estrutura da casa obedeceria a padrões arquitetônicos normais e seus 

habitantes seriam constantemente vigiados e vigiariam uns aos outros. 
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 Para a execução desse projeto, seria necessário um grande avanço 

tecnológico, o qual acontece nos dias atuais – com, por exemplo, digitalização 

das imagens e softwares de efeitos especiais. Com o nosso aparato tecnológico, 

seria possível colocar em prática a mais complexa estrutura de montagem já 

proposta por Eisenstein. Isso faz com que Eisenstein seja sempre atual, por ter 

imaginado situações e projetos que só poderiam ser realizados muitos anos 

depois, como aconteceu com um de seus mestres e referência constante em seus 

estudos, Leonardo Da Vinci. 

 Em um novo momento histórico e uma nova abordagem estética, na qual 

o cinema ultrapassa seus limites ao associar-se a outras linguagens e outras 

tecnologias e criar diálogos constantes entre arte contemporânea, tecnologia e 

mídias sociais, o resgate às teorias e aos filmes eisensteinianos torna-se 

necessário.  

 Eisenstein deve ser visto, lido e discutido por ser um dos pais da 

montagem cinematográfica, por ter influenciado artistas, cineastas e intelectuais 

com suas imagens, por ter transformado seu cinema em teoria e a sua teoria 

em cinema, por sua postura humana como cineasta, pesquisador, professor e 

artista, por ter deixado projetos inacabados os quais hoje são possíveis de serem 

realizados e por nunca ter desistido de fazer arte quando o momento pedia 

apenas discurso ideológico. 

 O Brasil foi um dos países que recepcionou as obras de Eisenstein, outros 

tantos também o fizeram e ainda o fazem. É possível perceber isso por conta da 

infinidade de eventos acadêmicos e artísticos que discutem e (re)apresentam o 

eterno contemporâneo Serguei M. Eisenstein. 

A Greve (Statchka), a sua 

realização de estreia como diretor 

cinematográfico, estava, até 

então, praticamente desconhecida 

entre nós, e já consiste numa fita 

de extrema importância. Baseada 

num roteiro do próprio Eisenstein, 

juntamente com Valéri Pleinyov e 

já contando com a colaboração do 

grande fotógrafo Edouard Tissé, a 

película foi lançada em 1 de 
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fevereiro de 1925, em Leningrado. 

[...] Positivamente, o exemplo 

,mais característico do que 

entendia Eisenstein por montagem 

de atrações está em A Greve. 

Abarca toda a grande sequência 

final em que, paralelamente ao 

massacre dos operários pelos 

soldados do Tzar, assistimos a 

matança de um boi, sangrado e 

cortado. A montagem se opera, 

evidentemente, mediante um jogo de 

alternância dos planos, submetida 

às solicitações de um esquema 

rítmico. (Correio da Manhã, 

novembro de 1961) 

 Entre intelectuais, artistas, críticos e cineastas consagrados, é possível 

rastrear os pontos de contato com a obra eisenstieniana, pois a sua dimensão 

torna-se palpável ao longo do tempo e do espaço por meio de jornais, 

guardados, digitalizados e acessíveis, livros de sua autoria ou que fale sobre sua 

obra e vida, por meio de entrevistas com pessoas que viveram, conviveram e/ou 

convivem em locais ou com pessoas que podem contar essas histórias, por meio 

de sua obra artística e de possíveis análises com as quais aproximamos a teoria 

e a prática de Eisenstein. Em sua maioria, esse público é frequentador de salas 

de cinema, cineclubes, cinematecas, museus, cursos livres, faculdades, enfim, 

locais onde há uma pulsante troca de informações e certo nível cultural. 

 Infelizmente, do público espontâneo, pouco pôde ser mapeado. Somente 

alguns documentos referentes à VI Bienal de São Paulo e algumas poucas notas 

de jornal com a crítica do público. Outro método foi a conversa informal com 

pessoas de meu convívio, tais como intelectuais universitários - sociólogos, 

artistas, tradutores, e afins - frequentadores de algum núcleo de estudos, no 

qual Eisenstein poderia permear alguma discussão.  No entanto, para finalizar 

esta etapa da pesquisa, pois percebo possíveis continuidades a partir do 

material levantado que aqui tomou determinada forma, apresento uma 

produção artística especial, isto é, a voz daqueles que não encontrei nos 

arquivos, hemerotecas, bibliotecas, cinematecas ou em outros espaços 

assumidamente mais acadêmicos. 
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 Literalmente é a prática da proposta eisensteiniana, cinematismo, 

linguagens artísticas pensadas a partir da linguagem do cinema. 

 Com direção de David Alves Silva, produção de Alisson da Paz e grafite 

de Beto Silva, em 2012, foi construído o curta-metragem A greve, uma 

referência direta ao primeiro longa-metragem de Eisenstein, exibido pela 

primeira vez 1925. 

 A questão central para esses artistas da periferia da zona sul de São 

Paulo não era apenas reproduzir o filme, e sim interpretá-lo e traduzi-lo. Em 

suma, entre o tempo e o espaço que os separavam de Eisenstein, eles 

dialogaram com o cineasta russo-soviético a partir da linguagem 

cinematográfica – sendo o vídeo o meio escolhido por seus realizadores – e da 

linguagem pictórica, no caso, do grafite, tão característico dos grandes centros 

urbanos e da história em quadrinhos, em que há a possibilidade de 

fragmentação dos planos.  

 O curta-metragem é composto por sequências filmadas e montadas de 

cinco grandes painéis pintado – 2,5 x 5 m cada – das cenas do filme original. 

São imagens em preto e branco, com alguns detalhes em vermelho, remetendo 

ao sangue derramado.  

Os artistas aproximam a obra do 

cineasta soviético a outras 

importantes referências do cinema 

e da pintura presentes na memória 

coletiva. A crítica da produção 

fabril presente em Tempos Modernos 

de Charles Chaplin, a violência 

implícita ao sistema que nos 

remete à obra Pogrom de Lasar 

Segall, os fuzilamentos de 3 de 

maio pintados por Goya, e as 

expressões do desespero humano que 

recordam a Guernica de Picasso. 

Tanto a exposição como o filme se 

excedem em criatividade, 

aproximação e experimentação das 

linguagens do cinema e do 

graffiti. 
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 Após o lançamento do curta-metragem, os realizadores organizaram 

uma exposição, na qual foi possível assistir ao filme e, num momento posterior, 

observar os painéis por meio de um jogo de luzes. Essa experiência de imersão 

ocorreu de 21 de agosto a 02 de setembro de 2012 no SESC Santo Amaro. O 

intuito, além de artístico, também era pedagógico ao mostrar para o grande 

público, o público espontâneo, a estrutura da montagem de atrações por meio 

de uma linguagem contemporânea e acessível, e, com isso, introduzir Eisenstein 

e sua grandeza. 

 Ao citar esse trabalho demonstro que há muitas outras tantas intersecções 

que se perderam no tempo e no espaço desde a primeira exibição dos filmes de 

Eisenstein. É também uma forma de tornar sua obra acessível, pois, como foi 

dito anteriormente, foi para o povo e pelo povo, na época, oprimido e 
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condenado, que Eisenstein fez e pensou seus filmes, logo, não poderia ser 

diferente na realidade brasileira. 

 Assim demonstra-se a dimensão universal da obra de Eisenstein. 
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ANEXO 1 

Tabela de transliteração do russo para o português, retirada da revista Caderno 

de Literatura e Cultura Russa, publicação bienal do Curso de Língua e Literatura 

Russa do DLO/FFLCH da Universidade de São Paulo, n. 1, março 2004. 
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ANEXO 2 

Neste envelope encontra-se um mapa com o diagrama de conjuntos, com o 

qual é possível realizar uma leitura a tese em sua plenitude textual e imagética. 

  



12/07/2018 Tese_fiagrama de conjuntos_Fabiola B. Notari (7049758).jpg

https://drive.google.com/file/d/10cuor_gbiPHqxrVzNs588c1mM5ElwUSu/view 1/2
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