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RESUMO 

Neste artigo são apresentados alguns resultados da dissertação “Uma perspectiva pedagógica do 
Realismo  Socialista”  que  realizou  um  estudo  do  movimento  artístico  produzido  na  União 
Soviética, sob uma perspectiva que enfatiza o caráter pedagógico dessas obras de artes. Com a 
pesquisa  chegamos  à  conclusão  de  que  é  possível  deduzirmos  uma  pedagogia  a  partir  da 
sistematização  das  estratégias  adotadas  pelos  artistas  soviéticos  para  intervir  na  conjuntura 
revolucionária.  
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RESUMO: Neste artigo são apresentados alguns resultados da dissertação “Uma 

perspectiva pedagógica do Realismo Socialista” que realizou um estudo do movimento 

artístico produzido na União Soviética, sob uma perspectiva que enfatiza o caráter 

pedagógico dessas obras de artes. Com a pesquisa chegamos à conclusão de que é 

possível deduzirmos uma pedagogia a partir da sistematização das estratégias adotadas 

pelos artistas soviéticos para intervir na conjuntura revolucionária.  
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Introdução 

O objetivo geral da pesquisa que originou este artigo era investigar as estratégias 

pedagógicas adotadas pelos artistas do Realismo Socialista na antiga União Soviética, 

buscando responder à pergunta: é possível falar em uma pedagogia a partir do trabalho 

desses artistas? Com este intuito adotamos como fontes primárias as obras de arte do 

movimento, e também livros escritos pelo governo revolucionário e por pessoas que 

dele participaram, assim como alguns documentos oficiais, correspondências e 

discursos, em especial de Lenin, Stalin, Gorki e Zhdanov, peças centrais no 

desenvolvimento do Realismo Socialista. 

O movimento artístico do Realismo Socialista, que se iniciou no final dos anos 

20 e durou até os anos 80, teve manifestações na literatura, pintura, escultura, fotografia, 

design, música, dança, teatro, arquitetura, animação e cinema e reverberou por diversos 

países do mundo, inclusive o Brasil. No entanto, neste trabalho trataremos 
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especificamente das obras de artes visuais produzidas na URSS, embora o Realismo 

Socialista também tenha sido adotado em outros países, como Cuba, por exemplo. 

Ao buscar trabalhos acadêmicos que tratam do Realismo Socialista, é possível 

perceber que o tema tangencia várias teses, mas que poucas se apropriam exatamente do 

tema. Outra questão que é notória, é que todos os artigos e teses apresentam a visão 

hegemônica sobre o contexto histórico em que se desenvolveu o movimento e com isso 

carregam vários preconceitos, como as ideias de arte “panfletária”, “datada”, “sem 

liberdade” etc. Por isso, apesar, de não tratar diretamente do nosso tema, outra fonte 

preciosa para nós foi Martens (2003) que fez um panorama histórico da revolução 

soviética após a morte de Lenin, o que muito dificilmente é tratado, em especial sob o 

enfoque marxista-leninista no qual se apoia Martens.  

Desenvolver a compreensão dos aspectos pedagógicos do Realismo Socialista, 

além de uma pesquisa inédita, é relevante por se tratar de um estilo pouco estudado na 

academia, mesmo no campo das artes. Dessa forma, este artigo pode também servir de 

subsídio para o repertório de professores que pretendam, em consonância com a LDB e 

os PCN, trabalhar o Realismo Socialista em suas aulas ou mesmo adaptar algumas das 

estratégias dos artistas desse movimento a sua prática pedagógica. 

Estratégias Pedagógicas do Realismo Socialista 

Em outubro de 1917 o povo russo liderado pelos bolcheviques realizou a maior 

Revolução Socialista da história. A partir daquele momento, a Rússia, que até o início 

daquele ano era um país extremamente atrasado, feudal e czarista, se tornou a 

experiência socialista mais duradoura até hoje. Essa experiência eletrificou, 

industrializou, coletivizou, alfabetizou e desenvolveu todo um país, que se tornou uma 

das maiores potências mundiais. Assim, em 1942, Andrei Zhdanov, ou Jdanov, 

presidente da câmara do Soviet Supremo da Rússia, pôde dizer: 

A cada dia se levanta mais e mais o nosso povo. Não somos hoje os mesmos 
de ontem, e amanhã não seremos os mesmos de hoje. Não somos já os russos 
de antes de 1917, a nossa Rússia já não é a mesma, não é o mesmo o nosso 
caráter. Modificamo-nos e crescemos paralelamente com as grandes 
transformações que modificaram radicalmente o aspecto do nosso país 
(ZHDANOV apud AMADO, 1953, p.1). 

Um processo como esse não é rápido e nem é indolor. A revolução popular 

enfrentou opositores do começo ao fim. A oposição não vinha só do capitalismo, 

dominante no mundo, mas também das diferentes forças internas que resistiam ao novo 

sistema ou que souberam penetrar no partido vitorioso. Assim, com o término da guerra 



civil, houveram ainda grandes boicotes, conspirações etc. Entre as formas de combate a 

esses problemas mais polêmicas estavam os expurgos, ou seja, o afastamento de 

militantes do partido que não coincidissem com os estatutos, crenças e práticas 

concernentes ao mesmo. Nos casos em que fosse comprovada traição, conspiração etc. 

as penas variavam de prisão, até o exilio e, em alguns casos, pena de morte. Mas outro 

dos pontos polêmicos do governo Socialista é sem dúvida a adoção do movimento 

artístico do Realismo Socialista. 

Após a revolução o debate artístico se intensificou na Rússia voltando-se, com 

especial destaque, para as vanguardas modernistas. Os artistas acreditavam que a arte 

socialista deveria refletir as grandes transformações sociais que estavam em curso e se 

envolveram muito também nos programas de educação popular implantados pelo 

governo revolucionário. Queriam propor uma forma de arte nova, diferente de tudo que 

já tinha sido feito antes, assim como a Rússia agora era um país novo. Dessa forma, 

Como parceira na luta pela consolidação do socialismo, a arte saiu dos 
estúdios, ateliês e museus e ganhou as ruas e as praças da cidade que a 
Revolução tinha colorido de vermelho.  “We do not need a dead mausoleum 
of art where dead works are worshipped, but a living factory of the human 
spirit – in the streets, in the tramways, in the factories, workshops and 
worker’s homes” (MAIAKOVSKI apud. PELLEGRINI, 2006, p. 6). 

No bojo dos debates, dois movimentos artísticos ganharam maior contorno, o 

Construtivismo e o Suprematismo. Embora muito parecidos na forma e nas 

investigações estéticas, o que gera em muitos textos confusão entre eles, suas 

motivações eram diferentes, sendo o Suprematismo mais baseado na filosofia idealista e 

na investigação da arte como um fim em si mesmo e o Construtivismo mais ligado ao 

materialismo dialético e na arte como forma de expressão e de estar/agir sobre o mundo. 

O Construtivismo englobava aqueles que acreditavam que os artistas deveriam servir às 

massas, deveriam ser compreensíveis em relação às necessidades do proletariado e usar 

técnicas e materiais industriais.  

O Realismo Socialista  surge de todas as preocupações construtivistas acrescidas, 

em especial por Gorki, que vinha debatendo a algum tempo com outros artistas e 

revolucionários, uma importante preocupação: até que ponto as vanguardas realmente 

dialogam com a massa? Em especial no início do séc. XX em que a maior parte da 

população russa era analfabeta e rural? Será que a arte revolucionária não poderia estar 

mais próxima das representações culturais desse público? Da arte que eles reconheciam, 

admiravam? Assim, o Realismo Socialista volta a figuração, mas uma figuração 

estilizada, carregando e desenvolvendo os valores e técnicas construtivistas. 



Em 1934 o já consagrado escritor russo Máximo Gorki abre o I Congresso da 

União dos Escritores em discurso célebre que será considerado por muitos o marco da 

adoção do governo soviético do Realismo Socialista como movimento artístico oficial 

(ANDRADE, 2010; SILVA 2008). Em 1938, Zhdanov, que defendia com muita firmeza 

as ideias de Gorki e o Realismo Socialista, se tornou presidente da câmara do Soviet 

Supremo da Rússia. Ele é muito atacado pelo seu radicalismo que condenava 

veementemente as vanguardas e o formalismo: “Em Leningrado não pode haver refúgio 

para canalhas e vagabundos literários que querem utilizar a cidade de Lenin para seus 

próprios fins” (GORKI & ZHDANOV, 1968, p.93). Talvez nessas falas tenham havido 

exageros que o tempo descobriria, mas não foram de forma nenhuma manifestação 

isolada de uma “ditadura”. Esse debate estava ocorrendo em todo o mundo. Por 

exemplo no Brasil, o pintor Di Cavalcanti: 

Opondo o “humano” ao “resto”, ou seja, “o outro, a sombra, a morte [...] o 
mundo sem os homens”, o pintor afirma a existência de uma única alternativa 
para a arte moderna: “nobilitar o artista na fraternidade dos outros homens”. 
Uma vez que o racionalismo abstracionista, para o qual Di Cavalcanti faz 
confluir “o nada, a angústia, o caos sideral, o abstrato, o telúrico”, impede o 
amor pelos semelhantes, só resta uma conclusão: “Abaixo a 
monstruosidade, genial talvez, mas monstruosidade” (FABRIS, 2010, 
p.321). 

 Apesar, dessas palavras, não muito distintas das de Zhdanov, Di Cavalcanti não 

é visto como um monstro da censura. A riqueza desses debates para a arte é inestimável 

e embora as frases de Zhdanov isoladas nos deem uma ideia de total intolerância é 

importante lembrar alguns fatos que mostram como a realidade era bem mais dialética.  

Um desses fatos é o enorme respeito que o pintor modernista Pablo Picasso 

sempre recebeu na URSS, tendo ganho prêmios como o Lenin da Paz e sido por 

exemplo, o ilustrador de algumas campanhas socialistas, como a campanha pela paz de 

1949. A esse respeito Picasso sempre retribuiu, tendo inclusive dado uma declaração no 

dia 24 de abril de 1951, junto a vários outros artistas de esquerda, reafirmando aos 

comunistas sua crença no Realismo Socialista e realizado um desenho em homenagem à 

Stálin quando este morreu (DAIX, 1989).  

É interessante pensar que na URSS a discussão entre o realismo e a figuração era 

bem mais crítica, pois o inimigo capitalista estava sempre à porta e a disputa pelas 

consciências era constante. Em especial por que devemos nos lembrar que em 1934 

estávamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, é bem provável que 

tenham ocorridos erros e exageros, mas é fundamental compreendê-los em seu processo 

histórico, percebendo esse radicalismo como fruto da consequente vontade de construir.  



O mais interessante do processo soviético e que vale a pena ser reafirmado, foi a 

forma como essas manifestações não foram isoladas, representativas de uma 

individualidade. Foram debatidas exaustivamente, apresentadas, criticadas e depois a 

partir dos problemas da realidade, aceitas, não por todos é claro, mas pela maioria, 

como define a democracia. 

Para abordar o movimento artístico do Realismo Socialista, essa pesquisa, 

amparada no paradigma crítico-dialético, utilizou-se fundamentalmente de livros de 

autores da arte e do marxismo e de teses e artigos contemporâneos que discorrem sobre 

temas relacionados ao Realismo Socialista.  Assim, quanto à metodologia, trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica e exploratória, que busca “proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições” (GIL, 2002, p.41). 

A primeira coisa que chama atenção sobre o Realismo Socialista, percebível 

antes mesmo de conhece-lo, é que se trata de um movimento artístico polêmico. A 

crítica ao Realismo Socialista se apoia em quatro pontos principais: 1. Desqualificar a 

aproximação entre a política e a arte, qualificando o Realismo Socialista de panfletário e 

datado; 2. Desqualificar a relação do Realismo Socialista com o Estado Soviético, em 

especial a figura de Josef Stalin, acusando inclusive de assassinar artistas 3. 

Desqualificar a qualidade técnica do Realismo; 4. Tentar criar uma oposição na arte 

entre figuração, como algo atrasado, e abstração, como algo avançado. 

Todas essas polêmicas e críticas em torno do Realismo Socialista podem ser 

associadas em grande parte, ao fato de que a principal característica do movimento é ser 

acima de tudo Socialista: 

Gorki quem cunhou o termo “realismo socialista” [...] Tal designação se 
refere claramente a uma atitude – e não a um estilo – e enfatiza a perspectiva 
socialista e não o método realista. [...] O “realismo socialista” e, mais 
amplamente, a arte socialista e a literatura socialista como um todo implicam 
uma concordância fundamental com os objetivos da classe trabalhadora e 
com o mundo socialista que está surgindo (FISCHER, 1981, p. 124-125). 

Assim tentam aplicar ao Realismo Socialista e ao dirigente da URSS à época, 

Josef Stálin, os bordões opositores que, por exemplo, Trotsky já jogava contra Lênin em 

1906: “ditador, querendo se substituir ao Comitê Central”, de “ditador querendo 

instaurar a ditadura sobre o proletariado” (MARTENS, 2003, p.58) e que foram 

sabiamente reaproveitados pelos nazistas na Segunda Guerra e pelo capitalismo até 

hoje: 



Toda classe dominante que se sente ameaçada procura ocultar o conteúdo de 
classe de sua dominação e procura apresentar a sua luta como destinada a 
manter não uma determinada forma social, histórica, e sim algo “eterno”, 
concernente a todos os valores humanos. Daí que os atuais defensores do 
mundo burguês não falem do seu conteúdo capitalista e sim da sua forma 
democrática, embora essa forma esteja rachando em todos os lugares; 
procuram desviar a atenção do povo da competição histórica entre o 
capitalismo e o socialismo, transformando a luta em um choque entre a 
“democracia” e a ‘ditadura” (FISCHER, 1981, p.148). 

Assim, opiniões críticas ao Realismo questionam se o relacionamento entre a 

arte e a política, e entre a arte e o Estado, ferem a liberdade e a pureza da arte, partindo 

de uma pureza idealista que pretende que toda arte, produção humana, não seja, apenas 

pela sua relação com o contexto em que se desenvolve, política. 

Os artistas do Realismo Socialista tinham o forte propósito de contribuir com a 

Revolução, especialmente no processo educativo do povo soviético que era formado por 

uma grande maioria de analfabetos. “apenas 21% sabia ler e escrever, ou seja, havia 

mais de 100 milhões de não alfabetizados, que careciam, de saúde, comida, educação e 

dignidade” (PELLEGRINI, 2006, p. 4).  

A formação do homem novo, o homem forjado no socialismo, é uma importante 

bandeira surgida da filosofia marxista. Havia também a necessidade de informação de 

uma população em sua maioria agrária e com costumes medievais e a divulgação de 

informações importantes para o povo e para o Estado Soviético, especialmente durante a 

Segunda Guerra Mundial. Assim, as obras do Realismo Socialista, em especial seus 

cartazes, não só propagandeavam filmes e feitos do governo revolucionário, mas 

também emulavam a população convocando-a para a guerra e para as tarefas 

revolucionárias, além de chamar a atenção para os direitos das mulheres e para cuidados 

com a higiene e saúde, por exemplo. 

Era intencional a divulgação de informações oficiais através do teatro, de 
filmes e das artes gráficas. O caráter nômade e efêmero destas manifestações 
culturais contribuía para sua universalização. A produção deveria ser 
desmontável para que pudesse ser conduzida a diferentes locais, 
disseminando a mensagem do regime soviético. Um cenário que ambientava 
não a ficção, mas a realidade em que havia se tornado o sonho socialista 
(PELLEGRINI, 2006, p.8). 

Por isso, a segunda maior característica do movimento, além do caráter socialista 

é a opção pela figuração e pelo diálogo com as linguagens artísticas populares da URSS, 

incorporando aspectos de composição das vanguardas russas, afinal, como dizia Lênin, 

“A arte deve ser compreensível para as massas” (LENIN, 1979, p.17). 

Ou seja, as duas principais características do movimento já apontam para o 

desejo dos artistas de contribuir na formação do homem novo: “É significativo que em 



sua declaração de 1924, o grupo [realista] tenha afirmado que sua arte “[...] 

revolucionária, terá a honra de formar e organizar a psicologia das gerações 

vindouras”” (SILVA, 2008, p.5). Dessa forma, se contrapunham à uma arte elitizada 

característica do capitalismo: 

o fosso cavado entre a arte e o grande público na sociedade capitalista, em 
função de interesses econômico-sociais excludentes, constitui afronta e crime 
contra o direito do homem de desenvolver ao máximo todas as qualidades 
que lhe garantem o enriquecimento como indivíduo social e histórico, bem 
como contra a capacidade e liberdade humanas de criar e o direito de todos 
de ter acesso livre aos objetos criados (PEIXOTO,2003, p.95).  

 Nesse intento, acreditamos que os artistas soviéticos utilizaram algumas 

estratégias que consideraremos “pedagógicas”. Assim as discussões e manifestações 

estéticas estavam presentes nos espaços políticos e na agitação e propaganda do 

socialismo. O que salta aos olhos também foi o esforço, que foi feito, para levar os 

avanços à toda Rússia: “trens, bem como os barcos de agitação, percorriam diversos 

locais de diferentes regiões levando a mensagem revolucionária a toda a população, 

informando, inclusive, a maioria analfabeta” (PELLEGRINI, 2006, p.8). Dessa forma, o 

primeiro objetivo dos Realistas Socialistas, de serem compreendidos e dialogarem com 

o povo foram alcançados: 

Impressionantes são as fotografias e raras imagens em vídeo capturadas de 
tais eventos. A população participava ativamente das exposições, das 
inaugurações de monumentos, etc. Mesmo sob rigoroso frio, como atestam as 
vestimentas do público em alguns destes registros, a massa proletária e a 
minoria dos artistas e políticos misturava-se em praça pública para exaltar o 
socialismo e sua arte (PELLEGRINI, 2006, p.8). 

Os esforços de cultura, estavam ligados aos da educação, que se ligavam aos de 

higiene e saúde, e daí em diante, como relata Graciliano Ramos sobre sua viagem à 

URSS em 1952 (RAMOS, 1985). Mas o que caracterizava a proposta de formação 

desses artistas? O desejo de popularização e democratização significou uma tomada de 

consciência, uma reflexão sobre a prática e o surgimento de uma nova prática, com 

aplicação de diferentes estratégias metodológicas. Buscaremos sintetizar essas 

estratégias em 14 pontos. 

A primeira estratégia é a figuração, que representa o diálogo, respeito e 

valorização da cultura do povo, se contrapondo à preconceituosa visão de povo 

“inculto”. Em seu discurso na sessão inaugural do I Congresso de escritores soviéticos, 

no dia 17 de agosto de 1934, Gorki expõe a ação das massas, em última instância, como 

a organizadora fundamental da cultura, a criadora de todas as ideias que formam a base 

da arte e da ciência e afirma: “o Realismo Socialista, afirma sua existência como 



FIGURA 1 - LONGA VIDA À NOSSA FELIZ 

PÁTRIA SOCIALISTA – GUSTAV KLUSIS, 1935

FIGURA 2 - SERGEI, EISENSTEIN, CENA DO

FILME O ENCOURAÇADO POTEMKIN, 1925. 

atividade, como criação, e seu objetivo primordial consiste em desenvolver as 

habilidades do homem para que triunfe sobre a natureza” (GORKI & ZHDANOV, 

1968, p.7). 

Dessa forma, no socialismo a cultura que o 

povo produz e aprecia não é vista como inferior nem 

os artistas se pretendem salvadores de um povo 

ignorante, “Os artistas do realismo socialista levam 

em conta o grau de formação e a que classe social 

pertence seu público, bem como o estado da luta de 

classes” (BRECHT, 1973, p.424). A busca dos artistas 

é pelo diálogo, para compreender e ser 

compreendidos, por isso sua segunda estratégia é 

utilizar composições dinâmicas em suas obras, 

conferindo grande importância à visualidade, à forma. 

Como podemos perceber nas composições fortemente 

marcadas pelo uso de linhas diagonais em diversas 

pinturas, cartazes [Figura 1] e até no cinema [Figura 

2]. 

Nessa imagem do filme O Encouraçado 

Potemkin [Figura 2], na famosa cena da escadaria de 

Odessa, vemos claramente que as fortes linhas 

diagonais dão dinamicidade e movimento à cena e a montagem favorece a expressão da 

opressão naquela situação. A utilização das composições diagonais chama bastante 

atenção no cinema no geral, mas os 

soviéticos souberam utilizar como 

ninguém. O diretor do filme, Sergei 

Eisenstein, que era também 

marxista, explora a concepção 

materialista dialética do mundo, ao 

elucidar através das diagonais os 

dois fatores chave da constituição 

da natureza e da sociedade: a 

contradição e o movimento.  



FIGURA 3 - DMÍTRI BALTERMANTS, ATAQUE,

NOVEMBRO DE 1941. 

A oposição diagonal e o valor que essa organização confere a qualquer 

movimentação faz com que uma simples cena se transforme em uma imagem completa 

carregada de valores simbólicos, uma grande síntese, como defende Eisenstein que seja 

a arte, próxima dos haicais e dos ideogramas japoneses. Também ajudam a dinamizar as 

composições o uso de cores complementares, especialmente tons de vermelho, cor da 

bandeira comunista, e verde, composições inusitadas [Figuras 1, 3] etc. 

A terceira estratégia adotada 

pelos artistas é o cuidado com o 

conteúdo, para tratar do povo, da 

vida do trabalhador, sem adotar o ar 

de turistas e sim como participantes, 

como constituintes do povo 

soviético. Essa postura demanda 

confiança no povo e na sua 

capacidade criadora e o desejo de 

emancipação dos homens.  

A quarta estratégia é a criação e utilização de símbolos e ícones, o que gera certa 

repetição, o que pode também fazer parte de um processo educativo. Um símbolo óbvio 

é a bandeira vermelha, presente em diversas obras, outro é a figura caricata do burguês, 

ou da burguesia, como um gordo de fraque e chapéu e o robusto trabalhador e 

trabalhadora soviéticos [Figura 4]. Á partir desses ícones o artista realiza a quinta 

estratégia que é a síntese. A realização da síntese social é expressão do poder do artista, 

de seu trabalho consciente: conseguir expressar o subjetivo de forma universal: 

É necessário dominar, controlar e transformar a experiência em memória, a 
memória em expressão, a matéria em forma. A emoção para um artista não é 
tudo; ele precisa também saber trata-la, transmiti-la, precisa conhecer todas 
as regras, técnicas, recursos, formas e convenções com que a natureza – esta 
provocadora – pode ser dominada e sujeitada à concentração da arte. A 
paixão que consome o diletante, serve ao verdadeiro artista; o artista não é 
possuído pela besta-fera, mas doma-a (FISCHER, 1989, p.14) 



FIGURA 4 - MAIAKÓVSKI, CADA 

ABSENTEÍSMO É ALEGRIA PARA O INIMIGO, 
1920. 

FIGURA 5 - SERGEI EISENSTEIN, CENA 

DO FILME O ENCOURAÇADO POTEMKIN,
1925.

Já a utilização de símbolos é 

expressão da sexta estratégia, que é 

trabalhar a expressão em profundidade, 

camadas. Assim, os ícones possibilitam uma 

leitura em primeiridade e os símbolos 

possibilitam uma leitura mais profunda, em 

terceiridade, caso as referências façam parte 

de seu repertório. Dessa forma o 

reconhecimento e familiaridade com os 

símbolos não são pré-requisito para a 

relação com a obra, apenas enriquecem-na. 

Essa é uma forma de montagem bastante 

pedagógica, uma vez que para Marx, a produção humana, 

Determina não só o objeto de consumo, mas também o modo de consumo. 
Logo, a produção cria o consumidor [...] A necessidade que sente do objeto é 
criada pela percepção deste. O objeto de arte – tal como qualquer outro 
produto – cria um público capaz de compreender a arte e de apreciar a beleza. 
Portanto, a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também 
um sujeito para o objeto. Logo, a produção gera o consumo (MARX, 1983, 
p.210). 

 Deste modo, trabalhando em camadas, você está também ampliando o repertório 

social, contribuindo na formação do povo. São exemplos desse trabalho, por exemplo, a 

cena que faz referência à Pietá no filme O Encouraçado Potemkin [Figura 5]. Eisenstein 

inova também do ponto de vista narrativo 

ao utilizar vários recursos, justificados 

teoricamente pelo autor, para tornar a 

narrativa e as cenas mais dramáticas e completas. A ideia de que “um mais um é sempre 

mais que dois”, decorrente do materialismo dialético, e as metáforas visuais que se 

utilizam de símbolos e ícones deram origem a 

algumas das cenas mais belas do cinema. Uma 

delas pode ser vista com a mãe segurando o 

filho nos braços, numa pose referente a 

famosa imagem da Pietá. Outros exemplos 

comuns são a própria representação da 

coletividade que expressa diversos valores da 



FIGURA 6 - ISAAK BRODSKY, DIA DA CONSTITUIÇÃO, 
1930. MUSEU – APARTAMENTO DE ISAAK BRODSKY EM 

SÃO PETERSBURGO. 

sociedade socialista, a composição piramidal [Figura 6], que desde os tempos antigos 

representa o poder e a ascensão, e, também, a ideia de que o futuro chegou, representada 

muitas vezes por um avião [Figura 7]. 

Os símbolos e especialmente os ícones, contribuem com a sétima estratégia que 

é a criação de uma identidade, na diversidade das obras do movimento, pois como 

podemos ver ao longo deste artigo, não existe uma unidade técnica rígida dentro do 

movimento, cada artista tem sua forma específica de expressão. Talvez essa seja a 

estratégia mais difícil de aplicar, mas nos cartazes ela mais perceptível, por exemplo na 

utilização de um padrão de cores: vermelho, branco, preto, cinzas e amarelos, quase 

prioritariamente. 

A oitava estratégia é uma das mais importantes do movimento. É a realização de 

cartazes que buscam ser universais, compreendidos por todos em diferentes contextos. 

Isso se relaciona com o desejo de levar a mensagem socialista a todo o mundo e também 

com a própria formação da URSS que abrigava diversas culturas. Assim são preteridas 

informações e referências muito locais, como também adornamentos excessivos.  

Essa estratégia 

pedagogicamente é um 

investimento na capacidade 

crítica e de observação do 

proletariado. Para alcançar essa 

universalidade, a nona estratégia 

é colocar menos foco na 

individualidade e mais peso na 

coletividade. Dessa forma, se 

optará num geral pela 

representação de coletivos, desde 

os pequenos círculos [Figura 8, 

9], às grandes aglomerações [Figura 6, 10, 11].  

Como vimos, logo após a revolução 

as vanguardas modernistas dominaram o 

cenário cultural russo, no entanto, mesmo 

nessa época os círculos realistas russos já 



FIGURA 7 - ALEKSANDR DENEIKA, NO AR, 
1932. GALERIA DENEIKA DE KURSK. 

FIGURA 8 - EFIM CHEPTSOV, REUNIÃO DE UM COMITÊ DO 

PARTIDO EM UMA ALDEIA, 1924. 

existiam e trabalhavam também em prol da revolução. Um desses círculos era a AKRR, 

Associação de Artistas da Rússia Revolucionária, e várias obras deste grupo são 

exemplos dessa nona estratégia. 

Na obra Reunião de um Comitê do Partido em uma aldeia [Figura 8] de 1924, 

por exemplo: 

Primeiramente, identificamos 
uma explícita preocupação com 
a narrativa coerente e com a 
“reprodução” de minúcias: 
pequenos e secundários objetos, 
como o lampião, por exemplo, 
são pintados com incrível 
naturalismo; o uso de um claro-
escuro tradicional confere nítido 
volume à base circular e 
estratificada do lampião e às 
botas dos trabalhadores que 
aparecem no primeiro plano. 
Além disso, a distribuição das 
áreas de luz e sombra pela 
superfície das diferentes 
unidades imagéticas e os 
diversos contrastes daí 
advindos, é uma maneira de 
traduzir diferenças de matérias 

– borracha, tecido – e de sugerir propriedades físicas como brilhante, fosco 
(SILVA, 2008, p.2). 

 É interessante que nesse trecho Silva se prende mais a apresentação formal da 

obra, reforçando seus aspectos realistas. No entanto, esses aspectos não podem ser 

separados de sua característica socialista, ou mais especificamente do Materialismo 

Dialético. O Materialismo 

Dialético é a filosofia na 

qual se baseavam os revolucionários e artistas da época e que foi desenvolvida por Marx 

e Engels no séc. XIX. Pode ser resumida em duas bases: 1.o materialismo, que coloca o 

material acima do ideal, ou seja, as ideias são determinadas pela materialidade e não o 

contrário, por isso o mundo é conhecível; e 2.a dialética que, reduzindo-a a um de seus 

aspectos, compreende a realidade como algo mutável, sempre em transformação 

causada pela luta entre os opostos que tudo compõem.  

Assim, a utilização de contrastes no Realismo Socialista poderia ser lida apenas 

como uma forma de expressar contrários como no Romantismo, no entanto, sabemos 

que a contradição é fundamental para a perspectiva dialética, apesar de também ser 

inegável a influência do Romantismo “que neste momento era visto como o mais 

eloquente e primoroso modelo de pintura realista e revolucionária já produzida” 



FIGURA 9 - EVGENI KATZMAN, RENDEIRAS DE KALIAZIN,
1928. 

(SILVA, 2008, p.11). Nesse contexto, evidenciar pictoricamente as pequenas 

contradições cotidianas, não só do homem, mas da natureza reforçam a dialética 

marxista e não se reduzem apenas a uma manifestação naturalista.  

Prosseguindo nesta rigidez formal, o artista enquadra todo o grupo em uma 
composição clássica; o palco onde a reunião está acontecendo traz as linhas 
demarcatórias (piso, teto e parede lateral) verticais e horizontais que se 
cruzam perpendicularmente, delimitando a área de ação e talvez apontando 
para a solidez daquele modo de vida camponês. A busca extremada por um 
alto grau de figuração e o desejo de imprimir uma imagem austera aos 
sujeitos, parece ter eliminado de vez o movimento, e as figuras humanas, 
com seus gestos angulares e sua inércia, adquirem uma aparência 
taxidermica, como se pertencessem ao mundo dos objetos (SILVA, 2008, 
p.2-3). 

Fica claro nesse trecho que Silva não é um admirador do Realismo Socialista, 

utilizando os adjetivos “rigidez” e “taxidérmica” que expressam alguns dos preconceitos 

ligados ao movimento de que falamos, como se houvesse uma baixa na qualidade 

artística “imposta” pela situação de estar “submetido” ao Estado e à figuração. 

Propomos então, uma reflexão diversa desta, ancorada no Materialismo Dialético. O 

palco onde ocorre a reunião não é apresentado de forma totalmente frontal e 

centralizada, mas sim como se o expectador estivesse um pouco mais à esquerda, 

direção para a qual está voltado o orador principal, como que dialogando com quem vê 

o quadro. Essa pequena mudança faz com que ao invés de linhas verticais e horizontais 

tenhamos linhas diagonais que conferem maior dinamicidade ao quadro. 

Os personagens de fato não são mostrados com muito detalhe de feições, o que 

será muito usado, a não ser, é claro, no caso de retratos e homenagens, demonstrando 

que ali reúnem-se homens comuns como o expectador. Essa será uma das estratégias 

formais adotadas pelo Realismo 

Socialista em várias pinturas. No 

entanto, isso não significa que não 

haja minucia representação de 

tipos humanos vivos e diversos, 

expresso por exemplo, nas 

posturas distintas dos personagens, 

afinal como dizia Engels: “O 

realismo supõe, a meu ver, além da 

fidelidade aos pormenores, a 



reprodução exata de caracteres típicos em circunstâncias típicas” (MARX & 

ENGELS, 2010, p.). Silva continua: 

Na arte de Evgeni Katzman, um outro integrante do grupo, não há um 
problema formal que prejudique a expressividade e a qualidade estética da 
imagem. Em Rendeiras de Kaliazin (1928) [Figura 9] um aspecto marcante é 
o extremo figurativismo em que a cena é construída. Percebe-se que o artista 
dedicou grande atenção aos detalhes minuciosos das figuras, como se 
pretendesse alcançar uma semelhança quase fotográfica com uma cena “real” 
(SILVA, 2008, p.7).  

Silva afirma que os membros da AKRR acreditavam na “possibilidade de que a 

arte seja um registro ou documentário dos fatos” (SILVA, 2008, p.4). No entanto, ao 

olhar para as obras dos artistas do círculo percebemos que essa ideia se associa mais ao 

registro de impressões em um diário do que efetivamente ao naturalismo formal, ou ao 

registro fotográfico, também muito utilizado, e de forma bastante competente, pelos 

artistas soviéticos [Figura 3]. Dessa forma, nessa obra, assim como em outras, acentua-

se uma tendência do Realismo Russo ao Impressionismo. Não a perfeição realista, mas 

os tipos, a singeleza da realidade, a luz e seus contrastes, e em alguns casos a própria 

pincelada, aparecem como elementos centrais. Ainda sobre as rendeiras ele afirma: 

O desenho destas pessoas e objetos aparentemente resgatados à própria 
dinâmica social é realizado com impressionante virtuosismo: o primoroso 
claro-escuro espalha-se por todo o espaço, plasmando os corpos das mulheres 
rendeiras, conferindo-lhes volume extremamente suave e uma superfície 
matizada, o que dá um tom de naturalidade; a luz, proveniente de um vão à 
esquerda, incide sobre o conjunto, interpolando-se sutilmente entre as figuras 
humanas, delimitando contornos, silhuetas, destacando graciosos 
planejamentos e sugerindo até mesmo uma condição atmosférica, um estado 
temporal (SILVA, 2008, p.7).   

Cada uma das mulheres representadas parece estar imersa em si própria, seja 

olhando para o trabalho, para o livro, para outra, para a janela ou para o nada. Para ele a 

obra “apresenta um estado de harmonia social, não havendo qualquer representação de 

conflitos ou problemas” (SILVA, 2008, p.8), no entanto, um conflito identificável é o 

conflito geracional, apresentando mulheres de diferentes idades. Além disso, as 

mulheres mais velhas estão à frente parecendo mais atentas, e as jovens ao fundo 

parecendo mais distraídas. 



FIGURA 10 - ISAAC BRODSKY, DISCURSO DE LENIN NO ENCONTRO DOS TRABALHADORES 

DA FÁBRICA PUTILOV EM MAIO DE 1917, 1929. GALERIA TRETYAKOV. 

Entretanto, devemos frisar que o mais importante aqui não é a perícia do 
artista ou sua técnica excepcional, mas o êxito que ele obtém ao combinar 
realismo e expressão convincente de um tipo social e, ao mesmo tempo, 
imprimir diferentes expressões fisionômicas a cada uma das personagens, 
que, embora pertençam a uma mesma classe social e compartilhem o mesmo 
o ofício, ainda são indivíduos (SILVA, 2008, p.7). 



FIGURA 11 - ALEKSANDR GERASSIMOV, HINO À OUTUBRO, 1942. MUSEU 

ESTATAL RUSSO. 

FIGURA 12 - DENEIKA, A MÃE, 1932.
GALERIA TRETYAKOV. 

No caso da 

obra da Reunião o 

conflito parece mais 

presente, com um 

personagem numa 

fala enérgica, outros 

sentados, e outro que 

parece estar quase se 

levantando para falar. 

Todas essas obras 

apresentam uma 

importante 

característica do 

Realismo Socialista, a coletividade. Mas essa característica alcançará seu auge em obras 

como o Discurso de Lenin no Encontro dos Trabalhadores da Fábrica Putilov em Maio 

de 1917 feita por Isaac Brodsky [Figura 10] e Hino à outubro de Aleksnadr Gerassimov 

[Figura 11]. Na primeira “não há aquela individuação dos seres humanos [...] a figura de 

Lenin é extremamente diminuta – tem as mesmas dimensões das figuras dos 

trabalhadores – e quase não é notada à primeira vista” (SILVA, 2008, p.9) e na segunda 

o mesmo acontece com a figura de Stálin que discursa. Mesmo assim Silva ainda trata 

Lenin como protagonista do quadro, quando parece que a intenção era justamente 

mostrar o proletariado como protagonista, ao colocá-lo em primeiro plano. 

A décima estratégia é a valorização do homem, sua força e capacidade criativa, 

expressa na própria valorização da figura humana, e das silhuetas como vemos em 

praticamente todas as obras. Um artista que trabalha muito a pujança da figura humana 

é Deneika, como vemos em quase todas suas obras [Figura 12], pois mesmo as 

paisagens [Figura 7] apresentam testemunhos da 

ocupação, força e criatividade humana. 

A décima primeira estratégia é a busca de 

novos estímulos para impulsos individuais. No 

capitalismo, é sempre marcado que devemos fazer 

algo para nos darmos bem no futuro, para nos 

sairmos melhor, para não correr o risco de ficarmos 



FIGURA 13 - GERASSIMOV, ALMOÇO COLETIVO NA FAZENDA, 
1936. GALERIA TRETYAKOV. 

FIGURA 13 - KUZMA VASIL'EVICH 

VLADIMIROV, OLÁ AMIZADE DOS 

POVOS, O FESTIVAL DA JUVENTUDE E 

DOS ESTUDANTES,1956 

para trás etc. E quais os novos estímulos que o socialismo apresenta para os novos 

homens? O fortalecimento do pertencimento ao coletivo [Figura 13], o cuidado com o 

outro [Figura 12] e a responsabilidade do indivíduo com o todo. Assim até mesmo a 

liberdade ganha novos significados: “É na comunidade [com outros que cada] 

indivíduo possui os meios de desenvolver suas faculdades em todos os sentidos; é 

somente na comunidade 

que a liberdade pessoal é 

possível” (MARX & 

ENGELS,2007, p. 92). 

A décima segunda 

estratégia é a 

simplicidade, trazer a 

vida para a arte. Algumas 

obras trazem a 

simplicidade de forma 

muito bonita [Figura 11], aproximando-nos delas. A décima terceira estratégia é a 

pluralidade, a utilização de vários tipos humanos: mulheres e homens de diferentes 

etnias [Figura 13].  

E a décima quarta 

estratégia é não fazer 

distinção entre ensinar e educar. Os cartazes 

soviéticos não se restringem a determinada área 

da vida humana, eles abordam os mais diversos 

conteúdos, sob as mais diversas formas, desde 

coisas como a guerra, até questões de higiene e 

comportamento [Figura 14], não se furtando a 

ocupação de nenhum espaço. 

Assim, aquele novo conteúdo, 

revolucionário, criou uma nova forma de arte, o 

Realismo Socialista. E será que essas questões e 

estratégias que os artistas desse movimento se 

colocaram ainda são válidas nos dias de hoje? 

Como podemos ver muitas das contradições 

daquele período, ainda permeiam nossa sociedade, como a discussão entre figuração e 



FIGURA 22 - ALEXEI KOMAROV, TODA MULHER DEVE 

SABER COMO CRIAR UMA CRIANÇA CORRETAMENTE, 
1925. 

abstração, cultura popular e ‘alta’ cultura, engajado e não engajado, socialismo e 

capitalismo, entre outras. Mas ao 

pensarmos nessas estratégias adotadas 

pelos artistas soviéticos em resposta a 

essas contradições, cabe perguntar: se 

eles queriam formar o homem novo, 

quem pretendemos formar hoje? 

Acreditamos que responder essa questão 

seja crucial para podermos aproveitar 

melhor os debates aqui travados, afinal 

como diz Miguel Arroyo, dirigindo-se aos 

professores “sim, somos nós, nós 

mesmos, tal qual resultamos de tudo. Mas 

é pouco ver-nos como resultado das 

tensões intraescola e intracurriculares” 

(ARROYO, 2011, p.11). É preciso nos 

colocarmos política e historicamente, 

como resultado de todas essas 

experiências e debates anteriores, e 

perceber que nossas questões pedagógicas 

não podem ser analisadas e resolvidas 

apenas olhando dentro das escolas, a 

escola é apenas uma parte da sociedade, 

inseparável de seu todo. 

  Quando falamos da URSS, pode-se pensar que estamos falando em uma 

hegemonia socialista, mas mesmo um país deve ser analisado em seu contexto maior: a 

hegemonia mundial na época do Realismo Socialista era, e continua sendo, das ideias 

capitalistas. Dessa forma, os artistas soviéticos batalhavam ainda contra ideias antigas e 

dominantes, pois “É extremamente difícil desenvolver uma consciência de classe 

contrária às convenções e pontos de vista dominantes, uma consciência de classe com 

uma visão política e econômica de oposição revolucionária à ordem vigente”. 

(FISCHER, 1989, p.148). Por isso a complexidade de tratar um tema como o Realismo 

Socialista, pois quando falamos dos preconceitos em relação ao Realismo na verdade 



estamos falando de algo mais amplo, pois a crítica ao Realismo Socialista, à URSS, à 

Stalin “ela pensa mais no futuro do que no passado. A burguesia quer fazer crer que o 

marxismo-leninismo está definitivamente enterrado, porque ela se dá conta 

perfeitamente da atualidade e da vitalidade da análise comunista” (MARTENS, 2003, 

p.22). 

 

Considerações Finais 

Apresentamos aqui algumas características e polêmicas do Realismo Socialista, 

e em especial as estratégias utilizadas pelos artistas soviéticos poderiam ser 

consideradas pedagógicas. Por isso, nossa primeira conclusão é simples: é possível sim 

pensarmos que esses artistas elaboraram um certo tipo de pedagogia a partir das 

imagens, e que as principais bases dessa pedagogia são os ideais socialistas da 

Revolução Soviética e a filosofia Materialista Dialética.  

A partir daqui gostaríamos então de propor algumas reflexões acerca de como as 

estratégias utilizadas pelos artistas soviéticos poderiam ser aproveitadas por nós 

professores em nossa cultura escolar tão fundamentada na prática letrada e inserida no 

contexto capitalista. Acreditamos que a busca de formas de escrita mais limpas e o uso 

mais constante e inteligente das imagens como fizeram esses artistas pode contribuir 

muito nesse cenário. Este trabalho, portanto, contribui no fecundo debate sobre as 

possíveis relações entre a arte e a educação no sentido de estabelecer uma educação 

mais humana, prazerosa, inclusiva e democrática. 

Mas não se trata só disso. As estratégias do Realismo Socialista podem nos fazer 

refletir sobre importantes dilemas de nossa realidade, pensando uma educação 

multicultural e assim universal ao invés de uma educação que privilegia apenas um tipo 

de conhecimento, letrado e elitista, e que é preconceituosa em relação às manifestações 

da cultura e do viver populares. Percebendo dessa forma, que uma educação pública, 

gratuita e para todos é possível e pode ser sinônimo de educação de qualidade em um 

contexto que não seja neoliberal. É possível, uma educação que respeite e valorize a 

nossa criativa e perseverante produção docente, criando condições para o 

desenvolvimento de toda nossa potencialidade ao invés de uma educação baseada na 

responsabilização dos professores; uma escola que trabalhe no sentido da mudança 

social e não apenas uma escola redentora que promove a ascensão social de poucos em 

um sistema injusto. 



 Em tempos de Escola sem Partido, poderíamos apenas retomar a discussão feita 

em relação à posição “apolítica” nas artes, que se aplicaria bem à posição dos 

educadores também: na discussão sobre o Realismo Socialista não existe posição 

apolítica. Muitas obras consideradas não-engajadas foram engajadas em seu tempo, mas 

especialmente, quando um professor/artista se diz apolítico ele está conivente com a 

situação atual. Acreditamos que pensar que a arte de hoje não é ideológica ou política é 

muita ingenuidade. Da mesma forma que pensar que hoje há liberdade artística. Afinal, 

hoje não é mais fácil para um cineasta “apolítico” encher a indústria cultural de ‘arte” 

para simples divertimento, do que para um cineasta engajando produzir, lançar e 

especialmente distribuir seus filmes? É estranho pensar que era um crime o Estado 

Soviético intervir na arte, como se a classe burguesa não fizesse isso todo o tempo na 

sociedade capitalista. 

No entanto, quanto ao engajamento, ressaltamos em relação à educação a 

importância de ela estar referenciada em um campo da luta de classes. Pois a educação 

não se dá em terreno social neutro ou alheio a realidade econômica e social. A educação 

se dá em determinada sociedade, sob determinadas condições econômicas, a educação é, 

portanto, também terreno da luta de classes. 

Dessa forma nosso campo de batalha pela educação não é a escola, mas sim a 

sociedade como um todo e as relações sociais e econômicas que nela se desenvolvem, 

assim como estava colocado para os artistas soviéticos durante o processo 

revolucionário. Afinal é nesse contexto mais amplo que são conformados o injusto viver 

da classe pobre e a desqualificação dos professores. Devemos permanecer em guarda e 

resistindo para que nossas conquistas se façam cumprir e para que haja avanços e não 

retrocessos.  

A escola é um espaço de construção cultural que reflete as desigualdades e 

progressos da sociedade. E nesse espaço também se enfrenta o esforço das velhas ideias 

em permanecerem estáveis, apresentando-se como imutáveis, na forma da ideologia 

dominante que representa os interesses da burguesia e está presente nos currículos e 

práticas escolares.  

Assim, acreditamos que a arte é política, não só a arte engajada, não só porque a 

arte necessariamente se relaciona com seu contexto, seja ele temático ou formal. Mas sim 

pela própria maneira como a arte se organiza dentro de si e na sociedade. Por isso 

acreditamos que a arte não serve de apoio a outros saberes. A educação em artes é política: 

no conteúdo, na forma e no contexto, como não poderia deixar de ser.  



 

ABSTRACT: This article presents some results of the dissertation "A pedagogical 

perspective of Socialist Realism" which conducted a study of the artistic movement held 

in the Soviet Union, from a perspective that emphasizes the pedagogical nature of these 

works of art. With the research we came to the conclusion that it is possible to deduce a 

pedagogy from the systematization of strategies adopted by Soviet artists to intervene in 

the revolutionary situation. 

Keywords: Socialist Realism; Pedagogy; Art. 
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