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“No verão da comuna 
os anos se aquecerão 

e a felicidade com o doce 
de frutas enormes 

amadurecerá 
nas flores 

vermelhas de Outubro”

Vladimir Maiakovski
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Aos mestres Michel Le Ven, Yonne de Souza Grossi, Vera Casa 
Nova, Lucília de Almeida Neves Delgado, Manoel Salgado, Jayme 
Benchimol, Lúcia Lippi, José Murilo de Carvalho, Lúcia Maria Pas-
choal Guimarães, Antonio Edmilson Martins Rodrigues e Antonio 
Carlos Robert Moraes, que nos ensinaram a não perder a esperança 
em tempos sombrios e a lutar sem medo por um mundo repleto de 
utopias, igualdade social e respeito às diferenças. 

Aos jovens Gabriel, Eduardo, Fábio, Inês, Joana, Pedro e An-
tônio, para que eles possam aprender com a história que ainda é pos-
sível transformar a sociedade e lutar pela justa distribuição de renda!
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Falando de revistas...

Num contexto em que a circulação de ideias e o choque de cultu-
ras impõem-se como chaves de entendimento da contemporaneidade, é 
importante revisitar as revistas como suporte de memórias, fonte e obje-
to da história. Formadoras da opinião pública e das sensibilidades sociais, 
laboratório de ideias e de imaginários, essas publicações tiveram papel de 
ponta na cultura midiática da virada do século XIX, atuando hoje como 
ferramentas de reflexão sobre o processo histórico.

Impondo-se na cultura política, sobretudo em momentos de mu-
danças e fortes tensões sociais, as revistas são poderosas mediadoras de 
sentido. Nunca é demais reforçar que são bem mais do que mera realidade 
textual-editorial, alavancando engajamentos de ordem política e social.

No contexto da Primeira Guerra Mundial, o mundo já vivenciava 
a expansão de uma imprensa de massa. Movimentos migratórios impul-
sionaram o deslocamento de distintas etnias e nacionalidades, aceleran-
do troca de ideias, projetos e utopias. Distintas vanguardas disputavam 
atenção no cenário mundial, expressando o clima conflituoso que estava 
por vir. Em maio de 1913, estreava em Paris o balé russo A sagração da 
primavera, coreografia de Nijinski e música de Igor Stravinski. Simboli-
zando o conflito entre Eros e Tânato, o espetáculo de dança converteu-se 
em metáfora da enorme tensão social. Os acontecimentos subsequentes 
abalariam definitivamente os alicerces da Velha Ordem, reconfigurando 
relações entre países e continentes. A matriz civilizatória francesa dimi-
nuía seus espaços de influência na cartografia mundial em prol de Ingla-
terra, Estados Unidos e Rússia. O declínio da ordem liberal e do próprio 
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Andréa Casa Nova Maia12

eurocentrismo forçaria uma mudança na engenharia das relações socio-
políticas, tendo repercussões expressivas nos países latino-americanos, 
notadamente no Brasil e na Argentina. 

Sem negligenciar o aspecto hierárquico que preside as trocas inter-
nacionais, há mais de duas décadas a produção historiográfica vem cha-
mando a atenção para a existência de “histórias múltiplas” e conectadas, 
tornando necessário rever as condições de circulação das ideias e as várias 
modalidades de recepção, implicando sempre apropriações e releituras. 
Pesquisar a imprensa brasileira do início do século XX envolve deparar 
com esse quadro de questões e indagações críticas.

No Brasil, acontecimentos em países longínquos como a Rússia 
chegavam mais rápido e começavam a fazer parte do cotidiano. A revo-
lução que ocorreu em outubro de 1917 era trazida pelas ondas do rá-
dio e por agências de notícias europeias, como a Havas e a Reuters, e 
norte-americanas, como a United Press e a Associated Press. As revistas 
ilustradas brasileiras tornaram-se poderosas receptoras desse noticiário. 
Desde meados do século XIX, já vinham atraindo a atenção de leitores 
ávidos de atualidade e informações. Dadas a diversidade dos assuntos e 
linguagens, tais impressos conseguiam alcançar os mais variados leitores, 
incluindo crianças, adolescentes, profissionais liberais, operários, donas 
de casa, letrados e semianalfabetos.

As revistas teriam função estratégica ao disponibilizar apreciável 
suporte para que o país integrasse a cultura midiática do novo século. 

Russos em revista: a Revolução Russa nas revistas ilustradas brasileiras 
conversa com esse quadro de referências. Destina-se não só aos estudan-
tes, mas também aos que se interessam por uma leitura atualizada sobre 
o tema. Merecem destaque a escrita didática, a organização cuidadosa das 
notas biográficas e informativas, além dos diálogos com a historiografia 
recente.

Coordenado por Andréa Casa Nova Maia, o livro integra arti-
gos de sua autoria, bem como de Luciene Carris Cardoso e Vicente Saul 
Moreira dos Santos. Inspirando-se em alguns pressupostos clássicos da 
história social e cultural, os três revisitam a Revolução Russa como acon-
tecimento-chave do século XX. Por meio de representações textuais 
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Russos em revista 13

e imagéticas, sobretudo caricaturas e fotografias, os autores enfatizam 
apropriações e releituras de tudo que se passou na Rússia, conferindo 
ênfase ao circuito das informações midiáticas. Careta, Fon-Fon, O Malho, 
Eu Sei Tudo, A Leitura para Todos e Revista da Semana servem de índices para 
mapear as distintas recepções ao “processo revolucionário russo”. A obra 
tem como principal objetivo entender como as revistas ilustradas brasi-
leiras produziram e fizeram circular um imaginário sobre a Revolução 
Russa, acompanhando seus desdobramentos de 1913 até a década de 
1930, quando finaliza entre nós a Primeira República. A ascensão dos 
bolcheviques ao poder é tomada como marco para analisar o protoco-
munismo das revistas brasileiras articuladas aos movimentos do cenário 
internacional.

Como potencializar e estreitar os laços entre pesquisa histórica, 
memória, recursos tecnológicos e bibliotecas virtuais? Além do fácil aces-
so a fontes raras como as revistas ilustradas, a Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional proporcionou aos autores ferramentas que tornaram 
possível mapear a entrada de palavras-chave referentes ao processo re-
volucionário russo, nos distintos periódicos marcando-se a diferença de 
contextos históricos. O tema é tratado no Capítulo 1, “A biblioteca vir-
tual e suas revistas contam a história da Revolução”.

Nos Capítulo 2, os três autores se reúnem para oferecer um pano-
rama histórico detalhado do movimento político que culminaria na Revo-
lução de Outubro de 1917. Mostra-se o espaço significativo do noticiário 
nas nossas revistas, ganhando seções específicas: “Block Notes mundial”, 
“Cousas russas”, “A guerra ilustrada”, “A censura”. O conflito mundial 
(1914-1918) alteraria o fluxo das notícias que chegavam aqui, quando a 
agência Havas, sediada em Paris e Londres, transfere os serviços de in-
formação destinados à América Latina para Nova York. Essas mediações 
mudariam o viés político das notícias – a censura entra em cena.

As influências ocorreriam também em outro quadro matizado 
pelo olhar crítico/ambivalente do humor. A avaliação da situação russa 
frequentemente parece ter servido de leitmotiv para uma reflexão sobre 
os próprios impasses da brasilidade. Em dezembro de 1917, Careta alfine-
tava jornalistas que criticavam a velocidade com que iam se desenrolando 
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Andréa Casa Nova Maia14

os rumos antidemocráticos da Revolução Russa. Em tom irônico, a re-
vista aconselhava a Rússia a seguir a prudência brasileira, cuja República 
conseguiria salvaguardar a democracia e a liberdade de seus cidadãos, 
com exceção dos magnatas e daqueles que faziam parte da classe política.

Esse veio caricatural também inspirou o cruzamento de identida-
des entre “personagens-tipo” do Brasil e da Rússia, associados ao mundo 
da desordem e da bandidagem. A Careta de 14 de julho de 1923 anunciava 
um complô bolchevista no Rio de Janeiro liderado pelo cangaceiro Anto-
nio Silvino sob o comando incendiário de um bolchevique.

Novos atores entram em cena no Capítulo 3, “As mulheres russas 
nas revistas ilustradas”. Para mostrar o processo de apagamento a que 
estas foram submetidas, os autores narram um cotidiano secular de desi-
gualdades, opressão e exclusão civil e jurídica. Entender como a marcha 
de 8 de março de 1917 conseguiu levar às ruas 900 mil operárias têxteis 
ajuda os leitores a desvendar outras faces do processo político, como a 
expressividade do movimento organizacional das mulheres. Nesse capí-
tulo, percebe-se a atenção das revistas brasileiras ao tema, até porque tais 
publicações contavam com crescente público feminino. 

“Amazonas eslavas” e “mulheres guerreiras” foram adjetivações 
atribuídas às russas que substituíram os russos desertores das trincheiras 
da Primeira Guerra. Mesclando narrativas misteriosas, romanceadas, po-
liciais, caricaturais e irônicas, as revistas ilustradas brasileiras ajudaram a 
divulgar o protagonismo feminino na Rússia e no cenário internacional. 
Apontava as mulheres como defensoras heroicas do novo regime sem es-
quecer as opositoras que buscariam asilo nos Estados Unidos. 

Mostrar como tais ideias ganharam voz no Brasil é um dos mé-
ritos deste ensaio. Maria Lacerda de Almeida e Bertha Lutz tornam-
-se foco de atenção na luta pelos direitos civis das mulheres. Outra 
informação interessante: algumas revistas buscavam estabelecer uma 
diferença entre “feminismo” e “feminilismo”. Ao defender posições ex-
tremistas de liberdade, acreditava-se que o feminismo contrariava uma 
suposta natureza feminina, apreciadora da elegância e da moda. Já o 
“feminilismo” defenderia as liberdades civis sem ofender a delicadeza 
atávica dessa mulher.
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O capítulo deixa claro a enorme polêmica suscitada por tais ideias, 
sobretudo quando atribuídas aos ventos da “Rússia vermelha”. Se as revis-
tas contribuíram para divulgar o processo de individuação das mulheres 
na sociedade moderna, ainda pesavam os ranços de uma sociedade pa-
triarcal, oligárquica e de cunho marcadamente autoritário, conservador e 
machista. O humor caricatural, muito frequente nessas publicações, teve 
papel ambivalente. Atento à cumplicidade do riso, buscou reverter o foco 
de atenção dos leitores. O tema do feminismo não fugiria à tal estratégia. 
O texto traz o comentário irônico de um jornalista espanhol às teses de 
feministas russas divulgadas na imprensa brasileira. Ele alertava para o 
perigo das “mulheres liberadas”, argumentando que, ao poderem fazer 
escolhas, incorreriam na infidelidade e no adultério.

Ao reservar um capítulo à temática das mulheres e ao feminismo, 
o livro reforça uma vertente de estudos que vem passando a limpo o van-
guardismo feminino russo na política e nas artes. Entrar em contato com 
a memória cotidiana das revistas, mostrando o envolvimento das mulhe-
res russas com a sociedade do seu tempo, ajuda a perceber sua presença 
autoral moldando traços da cultura.

Consequentemente, o quarto ensaio, “Arte e cultura dos russos 
revolucionários”, tem como proposta rastrear o campo das artes para 
acompanhar expressões e recepções das distintas sensibilidades sociais, 
assim como reforçar a importância que as revistas ilustradas conferiram 
ao tema. Produtoras dos faits divers, essas publicações ajudaram a rela-
cionar entre si os mais distintos temas — mesmo que cada leitor tivesse 
suas preferências, não deixava de correr os olhos pelo conjunto nem de 
se informar sobre o que ia pelo mundo. 

As revistas brasileiras de grande circulação lidaram com um ima-
ginário complexo da Revolução Russa integrando o campo artístico 
literário nas suas mais diversas expressões. Juízos de natureza estética 
perfilavam-se aos de ordem política. Se O encouraçado Potemkin (1925), 
de Eisenstein, era reconhecido pelo aspecto inovador da sua técnica de 
montagem, também era visto como mera propaganda do regime. Filmes 
norte-americanos sobre os acontecimentos russos eram comentados nas 
páginas dessas revistas, revelando-se o entrecruzamento de informações 
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e a filtragem das ideias que nos chegavam. Narrativas de fuga de aristo-
cratas russas para os Estados Unidos mostravam imagens do país como 
espaço da democracia e da liberdade. Filmes russos e sobre a Rússia to-
mavam conta do mundo.

Heroínas de romances, pintoras, escritoras, designers, atrizes, jor-
nalistas e coreógrafas, as russas marcavam presença no cenário artístico 
da modernidade. O capítulo traz informações interessantes sobre as re-
percussões desse fato, reforçando-se a atenção de que eram alvo as mu-
lheres. Podemos pensar no exercício de mediação exercido por algumas 
artistas que se mudaram para países latino-americanos. Além da fulgu-
rante visita de Isadora Duncan ao Brasil, ficamos sabendo da coreógrafa 
Maria Olenewa (1896-1965), que acabou se naturalizando brasileira. A 
criação das escolas de dança do Theatro Municipal de São Paulo e do Rio 
de Janeiro é vinculada à sua presença no país. A bailarina de Moscou con-
seguiria criar no Brasil a própria companhia de dança inspirando-se nos 
trabalhos de Villa-Lobos, Carlos Gomes e Francisco Braga.

No Capítulo 5, os três historiadores retomam o mote inicial do 
livro, aprofundando-se a discussão sobre as repercussões da Revolução 
Russa na imprensa brasileira. Referenciando-se pelos perfis publicados 
nas revistas, os autores reavaliam historicamente a vida de aristocratas 
russos, czares e personalidades, figuras singulares como Rasputin, Lenin, 
Trotski e Kerensky. Um aspecto interessante que perpassa este ensaio é o 
fato de se destacar a natureza relacional das revistas integradas ao circuito 
midiático de uma ordem política globalizada.

A atuação de Careta, Fon-Fon, O Malho, Eu Sei Tudo, A Leitura para 
Todos e Revista da Semana é pensada como parte de um circuito em que se 
produziam e se realimentavam estereótipos da Rússia vermelha. Se Le Pe-
tit Parisien e Times, bem como impressos ingleses, espanhóis, latino-ameri-
canos e brasileiros, partilhavam de uma rede voltada para a criação de um 
imaginário anticomunista, também nessas publicações vazavam outras 
formas de viver a cidadania. O humor tem um papel a ser considerado.

Se as revistas brasileiras ajudaram a construir visões caricaturais 
dos russos, das russas e do processo revolucionário que marcou a presen-
ça do país no cenário internacional, até que ponto esse riso não estaria 
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expressando perplexidade, estranhamento e até certo mal-estar de ser 
brasileiro num momento em que o país estreava como ator de uma mo-
dernidade em conflito? O outro do qual fala-se não é necessariamente o 
outro que pode servir de referência para refletir sobre as próprias lacu-
nas, mazelas e conflitos. Pode valer para a relação tanto entre indivíduos 
quanto entre nacionalidades.

Russos em revista: a Revolução Russa nas revistas ilustradas brasileiras 
pode funcionar como um bom guia nesse cenário de indagações.

Monica Pimenta Velloso
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Sobre os russos nas revistas ilustradas  
do Brasil republicano 

O leitor deve estar se perguntando: o que historiadores do Brasil 
republicano estão a se meter com a Revolução Russa? Trata-se de uma 
boa oportunidade para pensar os impressos e seu papel na circulação 
de ideias no Brasil da Primeira República (1889-1930), para refletir 
sobre quais discursos a respeito dos russos e do grande acontecimen-
to do século XX foram trazidos e reverberados nas páginas das revis-
tas ilustradas. Urge repensar a história contemporânea e os horizontes 
utópicos. Por que não falar sobre as narrativas da Revolução? Afinal, 
vivemos numa democracia liberal; há que se preservar a liberdade de 
pensamento e de escolha de temas. Academicamente, há uma história 
por trás deste projeto.

Pensar a repercussão da Revolução Russa de 1917 na ocasião de 
seu centenário, mais do que uma oportunidade dada pela efeméride em 
2017, surgiu de um longo percurso na história do uso das imagens nas 
revistas ilustradas brasileiras e da orientação de pelo menos duas teses 
sobre a arte e a cultura “comunista”, seja na Rússia, seja no Brasil. Rodri-
go Maia defendeu, em 2011, Morte à arte! O construtivismo e os desafios da 
formação de uma cultura soviética (1917-1932) e Karina Fernandes escreveu 
a dissertação As dores do povo nas ilustrações realistas socialistas: Tribuna Popular 
e Imprensa Popular (1945-1958), além de ter defendido a tese Os tons da 
política: os artistas plásticos e o PCB (1945-1950) – todos trabalhos defendi-
dos no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, sob minha orientação.
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Além disso, uma pesquisa anterior procurou pensar o mundo do 
trabalho nos magazines (MAIA, 2015) sob o âmbito do Grupo de Pesquisa 
do CNPq Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole (IMAM), 
coordenado por mim dentro do Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria Social da UFRJ. Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), teve seus resultados publicados no 
livro O mundo do trabalho nas páginas das revistas ilustradas.

O grupo, que conta com colegas e orientandos de mestrado, 
doutorado e iniciação científica, continuou pesquisando as revistas ilus-
tradas da Primeira República, e outros resultados já foram publicados, 
com destaque para dois capítulos meus em outros livros que trataram 
desse tipo de fonte, em especial as revistas Eu Sei Tudo (MAIA, 2014) e A 
Leitura para Todos (MAIA, 2017). Desde a entrada para o Grupo de Pes-
quisa do CNPq Imprensa e Circulação de Ideias nos Séculos XIX e XX, 
coordenado por Isabel Lustosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, e por 
Tania Regina de Luca, da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), 
passei a me interessar também por alguns fios e rastros da imprensa e 
dos acontecimentos da história global e pelas leituras dos periódicos 
brasileiros sobre esses eventos.

A proposta deste livro parte dos pressupostos dos grupos de 
pesquisa anteriormente citados, em especial o último, cujo objetivo é 
analisar exclusivamente a imprensa de grande circulação e descobrir e 
investigar seu papel nas mudanças culturais, científicas, políticas e sociais 
que vivemos nos séculos XIX e XX, levando em conta suas conexões 
regionais e internacionais. Como se inseriram no debate de seu tempo, 
com base em sua atividade jornalística e artística, vários desenhistas e 
chargistas deixaram seus traços e impressões dos russos. A pesquisa so-
bre esses periódicos é ancorada numa trajetória de pesquisa sobre artes 
e artistas no Brasil republicano, cujos resultados foram apresentados em 
outra publicação nossa (MAIA; CARRIS; SANTOS, 2016) em que tra-
balhamos com a cultura brasileira sem esquecer de destacar a paisagem 
urbana da capital e os impressos que nos serviram de fonte para apoiar 
nossa construção narrativa.

Participando das discussões do grupo em diferentes seminários, 
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convidei Luciene Carris para pesquisar a Revolução Russa nas revistas 
disponíveis para consulta digital na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
Juntas, descobrimos um mundo de imagens e discursos. Depois de escre-
vermos um artigo, resolvemos ampliar para este livro, que, no entanto, 
ainda não esgota o tema nem dá conta de explorar todas as imagens e 
textos que coletamos. Contamos com o apoio de Camila Figueiredo e Fá-
bio Jorge, que ajudaram na transcrição de documentos como bolsistas de 
iniciação científica da UFRJ. Dada a profusão de fontes, convidei também 
o historiador Vicente Saul Moreira dos Santos, que muito contribuiu com 
a leitura das imagens sobre artes e cultura russas em geral, bem como fez 
um excelente trabalho de revisão bibliográfica.

As representações especialmente elaboradas pelas revistas ilustra-
das colaboraram para a formação de diferentes interpretações e pontos 
de vista sobre o ocorrido naqueles meses de guerra e revolução. São ima-
gens e textos que nos permitem analisar a construção de um discurso 
singular sobre a história nas páginas das revistas da República brasileira. 
Como Careta, Fon-Fon, O Malho, Eu Sei Tudo, A Leitura para Todos, Para Todos 
e Revista da Semana apresentaram a Revolução Russa de 1917? Qual era 
o tipo de informação disseminada em tais periódicos? Em que medida a 
qualidade dessas informações se distanciava de outras fontes, como os 
jornais operários ou diários da grande imprensa da época? Qual foi a con-
tribuição das revistas ilustradas no entendimento de como a notícia e os 
fatos sobre a Rússia chegaram ao Brasil e eram difundidos? Quais foram 
os principais tópicos trabalhados pelas revistas ao tratar do assunto da 
Revolução Russa? O que se destaca?

Passado algum tempo, constata-se que o tema ainda suscita leituras 
e releituras, no Brasil e no exterior, dividindo opiniões. Russos em revista 
pretende demonstrar que eram variadas as interpretações nas páginas das 
revistas ilustradas devido ao grau de complexidade do processo revolu-
cionário em 1917. 

Com base na decisão de pensar a Revolução ao longo daquele ano 
e chegando até o fim da Primeira República brasileira (1930), no intuito 
de perceber os discursos sobre os eventos e seus desdobramentos imedia-
tamente posteriores nas páginas das publicações, acabou-se por construir 
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o argumento que corrobora a hipótese de desenvolvimento do que pare-
ceu um “protoanticomunismo” (FERREIRA, 2013) por parte das revistas 
assim que os bolcheviques tomaram a frente do processo, a partir de 
outubro daquele ano.

A imprensa, como registro de sistemas de ideias e projetos, como 
formadora de visões de mundo e consciências históricas, vai se aproxi-
mando cada vez mais do projeto de civilização ocidental capitalista. As 
revistas inicialmente se espelhavam no modelo da belle époque francesa 
para então se pautarem no modelo norte-americano, propagandeando 
o american way of life, que logo deixaria de aceitar a Revolução para 
começar a combatê-la, num viés de crítica, mobilizando opiniões que 
passam a tratar os revolucionários com expressões pejorativas, sarcas-
mo e humor.

Em linhas gerais, as revistas ilustradas, adotando a cartilha das 
agências de notícias europeias e norte-americanas de maior destaque, 
passam a relacionar o “maximalismo” e os sovietes ao caos, ao roubo 
de riquezas dos burgueses, ao fim da família por conta das mudan-
ças em relação ao trato das mulheres. Também difundem o medo da 
ameaça do crescimento do comunismo entre nós, como será visto 
nesta obra, na análise de algumas imagens e textos que se destacaram 
na pesquisa.

A pesquisa e a escrita do livro só foram possíveis graças ao fácil 
acesso às revistas digitalizadas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Na-
cional. As ferramentas de pesquisa virtual nos permitiram, em tempo re-
corde, recolher um rico manancial de imagens e textos sobre a Revolução 
Russa e seus principais personagens.

O primeiro capítulo destaca a importância das novas tecnologias 
de pesquisa histórica e relata a metodologia que utilizamos, bem como 
traz alguns dados quantitativos e alguns pressupostos teóricos que orien-
taram a pesquisa. Aproveitamos o capítulo para apresentar as fontes, com 
referências aos periódicos trabalhados em termos de editores, tiragem, 
formato editorial e outras questões relevantes sobre os impressos que 
corroboram a demonstração das hipóteses relativas às versões e o trata-
mento dado a acontecimentos e personagens da Revolução Russa.
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O segundo capítulo percorre a historiografia da Revolução Russa e 
seus desdobramentos no Brasil, atentando para a cultura política e outros 
usos da Revolução nas páginas das revistas ilustradas.

Uma grande descoberta foi a riqueza de imagens e discursos acerca 
do papel da mulher na Revolução. Descrevemos, no terceiro capítulo, as 
russas e as leituras feitas pelos magazines ilustrados sobre a força de tais 
mulheres.

O quarto capítulo traça um perfil detalhado apresentado por revis-
tas de filmes, livros, peças de teatro, dança e outras manifestações artísti-
cas de russos e sobre a Rússia revolucionária que chegaram até nós e eram 
divulgadas e criticadas nos periódicos, fazendo um imenso panorama das 
contribuições dos artistas para a arte e a cultura do Brasil republicano.

O quinto e último capítulo delineia os perfis e as biografias dos 
principais personagens da Revolução Russa apresentados ao longo dos 
anos, de 1917 até 1930.

Esperamos que a leitura de Russos em revista seja enriquecedora e 
esclareça os caminhos que essas publicações percorreram no sentido de 
moldar determinadas visões de mundo, versões da história e, em espe-
cial, da história da Revolução Russa, assim como esconder do público 
brasileiro aqueles anos de luta por direitos e de construção de um Brasil 
mais democrático e justo. 

Quem sabe o leitor terminará o livro com outra visão de homens 
e mulheres de carne e osso que lutaram para colocar em prática seus so-
nhos de igualdade? Boa leitura! 

Andréa Casa Nova Maia
Rio de Janeiro, outubro de 2017
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Capítulo 1

A biblioteca virtual e suas revistas contam a Revolução

“No corredor há um espelho que fielmente du-
plica as aparências. Os homens costumam in-
ferir desse espelho que a Biblioteca não é 
infinita (se o fosse realmente, para que essa du-
plicação ilusória?); eu prefiro sonhar que as su-
perfícies polidas figuram e prometem o infinito.  
[...] Talvez a velhice e o medo me enganem, mas sus-
peito que a espécie humana – a única – está em vias 
de extinção e que a Biblioteca perdurará: iluminada, 
solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de 
volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta.” 

“A biblioteca de Babel”, Ficções, Jorge Luis Borges 

São infinitas as possibilidades de pesquisa histórica com os novos 
recursos tecnológicos existentes em arquivos e bibliotecas. A ideia de 
uma biblioteca acessível e com um acervo vasto constitui uma antiga ma-
nifestação da humanidade. Um repositório capaz de reunir todas as infor-
mações sobre o conhecimento humano nos remete à célebre biblioteca de 
Alexandria da Antiguidade clássica.

Na ficção, um espaço de saber total foi um sonho idealizado por 
vários escritores, como Jorge Luis Borges, que vislumbrou a possibili-
dade de uma biblioteca infinita em seu conto “A biblioteca de Babel”. 
Esta biblioteca se confundia com o próprio Universo e era composta por 
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diversas galerias hexagonais intermináveis (BORGES, 1998). Também foi 
alvo da pena do italiano Umberto Eco em seu romance O nome da rosa. 
O título da obra se refere a uma biblioteca secreta e restrita, localizada 
num mosteiro medieval, cuja arquitetura tinha a forma de um labirinto 
(ECO, 1986).

O certo é que o desenvolvimento de novas tecnologias vem cola-
borando para a divulgação de obras e documentos raros, bem como para 
sua preservação. A Biblioteca Nacional disponibiliza em sua Hemeroteca 
Digital todas as revistas ilustradas pesquisadas neste livro. A ferramenta 
é um facilitador, pois, depois de escolher quais impressos seriam anali-
sados, bastou realizar a pesquisa na base de dados. A tabela a seguir de-
monstra como a Revolução Russa ocupou espaço nas revistas O Malho 
(1902-1953), Fon-Fon (1907-1958), Careta (1909-1964), A Leitura para 
Todos (1905-1930), Eu Sei Tudo (1917-1957), Para Todos (1919-1958) e 
Revista da Semana (1900-1918). Aliás, as revistas ilustradas escolhidas na 
presente obra configuram-se fontes riquíssimas para a compreensão da 
história do Brasil, pois 

fonte preferencial para pesquisas de teor vário, a 
revista é gênero de impresso valorizado, sobretu-
do por “documentar” o passado através do registro 
múltiplo: do textual ao iconográfico, do extratex-
tual – reclame ou propaganda – à segmentação, do 
perfil de seus proprietários àquele de seus consu-
midores (MARTINS, 2000, p. 21).

Não é nossa intenção aqui esgotar a análise sobre a Revolução Rus-
sa nos periódicos escolhidos. Num primeiro momento, a seleção pode 
parecer extensa ou ambiciosa, já que pretendemos traçar um panorama 
sobre a importância daquele acontecimento no Brasil nessas publicações. 
Por isso, selecionamos algumas das terminologias mais conhecidas sobre 
a convulsão que tomou conta da Rússia em 1917 e transformou o mundo 
a partir de então.

A partir dessa seleção, apuramos quantitativamente as incidências 
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das expressões nos periódicos pelo banco de dados da Hemeroteca Digi-
tal. Assim, contabilizamos um surpreendente resultado que nos obrigou 
a filtrar as imagens e as notícias que seriam examinadas ao longo deste 
livro. Inicialmente, utilizamos como entrada principal as palavras “Revo-
lução Russa”, “maximalismo”, “bolchevique” e, depois, também “commu-
nismo” e “sovietes/soviets”. O uso da palavra “communismo” não neces-
sariamente estava vinculado ao tema da Revolução Russa e extrapolava a 
temporalidade pesquisada.

Do ponto de vista das representações, uma pesquisa abrangente 
permitiu apurar como o comunismo russo e acontecimentos e persona-
gens relativos à Revolução foram vinculados ao cotidiano e à cultura po-
lítica brasileira, pois em inúmeros casos as palavras aparecem nas revistas 
problematizando assuntos da política nacional, sem relação direta com a 
Revolução Russa.

Isso corroborou para nossa hipótese de quase imediata mudança de 
tom no discurso dos periódicos para um viés anticomunista com base na 
tomada de poder pelos bolcheviques. Porém, os discursos presentes nas 
revistas são plurais e mais complexos do que parecem à primeira vista. 
Às vezes, numa mesma reportagem, existem críticas e elogios ao proces-
so revolucionário, sobretudo quando os textos comparam a experiência 
russa com a brasileira em termos de direitos sociais, políticos e civis para 
as classes subalternas ou em questões relacionadas à mulher e às crianças.

A tabela a seguir reúne as palavras usadas na pesquisa por revista 
e o total de entradas encontradas. Ao observar os dados apresentados, 
percebe-se que a temática da Revolução Russa e os termos a ela vincula-
dos estiveram presentes de maneira substantiva nos periódicos analisados 
desde os momentos iniciais do processo revolucionário, ainda em 1917. 
Contudo, note-se que o termo “communismo” já aparece anteriormente 
em O Malho, Fon-Fon, Careta e A Leitura para Todos, mas somente a partir da 
Primeira Guerra e, principalmente, após fevereiro de 1917 é que passou 
a ser diretamente associado aos eventos que ocorriam na Rússia. Também 
nos chamou a atenção o número de entradas para a palavra “communis-
mo” (311) e para “soviets”, que optamos por somar a “sovietes” por conta 
da variação da grafia (547).
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REVISTA REVOLUÇÃO 
RUSSA 

MAXIMALISMO COMUNISMO BOLCHEVIQUE SOVIETES - SOVIETS

Número 
de 
matchs

Primeiro 
ano que 
aparece

Número 
de 
matchs

Primeiro 
ano que 
aparece

Número 
de 
matchs

Primeiro 
ano que 
aparece

Número 
de 
matchs

Primeiro 
ano que 
aparece

Número 
de 
matchs

Primeiro 
ano que 
aparece

O MALHO
(1902-1953)

15 1917 19 1918 73 1910 1 1935 2 
(sovietes) 
102 
(soviets)

1923 
(sovietes)
1918 
(soviets) 

CARETA
(1909-1964)

21 1917 24 1918 24 1915 3 1918 9 
(sovietes) 
75 
(soviets) 

1919 
(sovietes) 
1918 
(soviets) 

FON-FON
(1907-1958)

41 1917 18 1917 73 1914 3 1929 11 
(sovietes) 
80 
(soviets) 

1931 
(sovietes) 
1918 
(soviets) 

EU SEI 
TUDO
(1917-1957) 

32 1917 13 1919 44 1921 5 1930 5 
(sovietes)
94 
(soviets) 

1951 
(sovietes)
1922 
(soviets) 

A LEITURA 
PARA 
TODOS
1905-1930)

6 1908 4 1919 17 1908 0 - 31 
(soviets) 

1920

PARA 
TODOS
(1919-1958)

6 1919 11 1919 13 1919 1 1925 10 
(soviets) 

1919

REVISTA 
DA 
SEMANA 
(1900-1962)

38 1918 39 1918 40 1918 41 1918 42 1918

Total de 
entradas 
por 
“matchs”

153 97 311 15 547

Tabela 1 Quadro de entradas por palavras-chave  

na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
Fonte: Elaborado pelos autores

Esse aumento tem a ver com o fato de que matérias, propagan-
das, legendas de imagens e outros textos em que esses termos aparecem 
extrapolam o recorte temporal de nossa pesquisa (1917-1930), dizem 
respeito aos desdobramentos da Revolução e se inserem em discursos 
que podem ter relação com a própria política brasileira ou o comunismo 
em outros países, como na China. Observa-se ainda que, nos textos sobre 
os sovietes, há um aumento substancial depois da ascensão de Stalin e, 
posteriormente, no período da Guerra Fria.

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   28 11/05/18   20:12



Russos em revista 29

Em alguns casos, os termos aparecem juntos numa mesma edição 
da revista pesquisada, falando sobre o mesmo tema da Revolução. Ou 
seja, trata-se, na maioria das vezes, principalmente nos primeiros anos do 
movimento russo, da repetição dos termos numa mesma reportagem. No 
entanto, isso não invalida o fato de que a Revolução Russa e seus desdo-
bramentos continuaram fazendo parte do conteúdo temático das revistas 
até suas últimas edições.

Uma observação preliminar importante diz respeito à Revista da 
Semana, que circulou até 1962: a publicação só foi digitalizada até 1949. 
Ou seja, não temos como avaliar se o volume de termos com essa temáti-
ca aumenta ou diminui nas duas últimas décadas de existência da revista. 
Não há com que nos preocupar, visto que as outras revistas também ten-
dem a acabar por volta do fim dos anos 1950 e nossa análise se estende 
apenas até 1930. 

Os Gráficos 1 e 2 facilitam a demonstração das inúmeras séries 
com as quais o pesquisador dessa temática pode contar em busca de seu 
objeto. 

Gráfico 1 Comparativo para cada termo pesquisado por revistas ilustradas
Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 1, que compara a quantidade de entradas de termos 
por revistas, esclarece que há uma semelhança quantitativa entre elas. 
Sobressaem as palavras “sovietes” e “comunismo”; “bolchevique” quase 
não aparece; e há um equilíbrio quantitativo entre os textos referentes à 
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Revolução Russa e ao “maximalismo”. “Communismo” e “sovietes” con-
tinuam aparecendo nas páginas das revistas ilustradas pesquisadas após o 
fim da Primeira República (1889-1930).

Ao contrário dos demais periódicos, A Leitura para Todos teve um 
tempo de circulação menor. A revista começou a ser impressa em no-
vembro de 1905 e permaneceu muito conhecida até 1930, ao problema-
tizar seu caráter como agenciadora e propagadora de saberes e visões de 
mundo por meio de um discurso universal e democrático de acesso das 
camadas mais populares ao mundo da escrita.

Como pode ser constatado, pouco aparecem as terminologias 
mencionadas para essa análise se compararmos com os periódicos O Ma-
lho, Fon-Fon, Careta e Eu Sei Tudo. Todavia, ocorre uma aproximação estatís-
tica, em menor grau, com relação à quantidade de entradas da revista Para 
Todos, em menor grau. Em estudo anterior, verificou-se que, a despeito 
do discurso original, o periódico A Leitura para Todos não era direcionado 
ao grande público, nem à nova camada social que surgia: o operariado na-
cional.1 Podemos deduzir que a relativa ausência de temas ou expressões 
referentes à Revolução Russa se relaciona com as diretrizes do próprio 
periódico. A leitura de revistas ilustradas era restrita a uma camada letra-
da da sociedade brasileira, que não se identificava com as questões sociais 
em pauta (TEIXEIRA, 2004).

De maneira geral, as revistas ilustradas da Primeira República re-
fletiam os ideais das elites político-econômicas. Não obstante seu público 
leitor pertencesse a um grupo privilegiado, charges, fotografias e ilus-
trações serviam como instrumento ideológico a fim de direcionar ações 
e ideias dos segmentos mais populares, compostos em sua maioria por 
iletrados e analfabetos. Aliás, era muito comum a leitura em voz alta de 
periódicos. 

Diferentemente dos jornais, cuja veiculação era diária, os magazi-
nes reservavam um espaçamento um pouco maior entre as publicações. 

1 MAIA, Andréa Casa Nova. A Leitura para Todos e o mundo do trabalho: História e 
imagem em uma revista literária no início do século XX. In: FERREIRA, Jorge. (Org.). 
O Rio de Janeiro nos jornais: ideologias, culturas políticas e conflitos sociais (1889-
-1930). Rio de Janeiro: Editora 7Letras; FAPERJ, 2017. 
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Os recursos tecnológicos e uso farto de imagens utilizados para deixá-las 
mais atraentes, como ilustrações, as enriqueciam e atraíam também uma 
população iletrada (MARTINS, 2000, p. 40). O papel dos ilustradores 
foi fundamental, uma vez que as imagens causavam mais impacto que os 
próprios textos.

De acordo com a historiadora Ana Maria Mauad (2005), a história 
das publicações ilustradas, na primeira metade do século XX, pode ser 
subdividida em dois períodos. O primeiro se inaugura com o lançamen-
to da Revista da Semana, em 1900. O periódico foi pioneiro no uso de 
fotografias em suas reportagens. Já o segundo período se inicia com O 
Cruzeiro, em 1928, quando as fotos são utilizadas em larga escala. No seu 
entendimento,

é importante enfatizar a diferença entre esses dois 
subperíodos como forma de caracterizar as mu-
danças inscritas na própria transformação da au-
diência das revistas, entre as quais se podem des-
tacar a ampliação dos estratos médios da sociedade 
carioca, o crescimento urbano, a valorização de 
padrões comportamentais associados aos meios de 
comunicação etc. (MAUAD, 2005, p. 154).

A revista Para Todos começou a circular em 1918.2 O diretor gráfico 
era o designer e ilustrador J. Carlos, responsável pela introdução de um 
novo projeto visual, conferindo um ar de modernidade ao design gráfico 
nas revistas ilustradas.3 Assim como A Leitura para Todos, o periódico Para 
Todos publicava um conteúdo diversificado voltado para moda, notícias de 
eventos sociais, música, cinema, passatempos como charadas e palavras 
cruzadas, além de charges. Com o tratamento gráfico em estilo art déco, 
tinha como principal leitor o público feminino. 

Entre 1900 e 1959, a Revista da Semana foi veiculada como um 
periódico de variedades, cujos temas abrangiam arte e cultura em suas 

2 A revista circulou entre 1918 e 1932, depois retornou brevemente entre 1956 e 1958.
3 J. Carlos colaborou em outros periódicos, como O Malho, Careta e Tico-Tico, entre 
outras.
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diversas seções, incluindo crônicas policiais e políticas, além de campa-
nhas políticas e fotorreportagens. Em 1917, passou a abordar, na coluna 
“Jornal das Famílias”, assuntos considerados femininos – desde beleza até 
educação das crianças. Já O Malho, que circulou entre 1902 e 1954, iro-
nizava, por meio de charges e caricaturas, a política nacional. A revista foi 
fundada pelo caricaturista francês Crispim do Amaral. Entre seus cola-
boradores, destacavam-se Olavo Bilac, Guimarães Passos, Pedro Rabelo, 
Renato de Castro, Emílio de Menezes e Bastos Tigre. Além disso, reuniu 
um extenso grupo de desenhistas como colaboradores.4 Ao que tudo in-
dica, apresentava de maneira clara seu posicionamento político, apoiando 
a candidatura de Rui Barbosa em 1910 e se opondo à Aliança Liberal em 
1929, motivo pelo qual foi empastelada pelo golpe de Estado em 1930.

Em 1907, surgiu a revista Fon-Fon, extinta em 1958. De acordo 
com seu editorial, consistia num semanário alegre, político, crítico e es-
fuziante, com uma temática também variada voltada para atualidades, sá-
tira, cinema, cultura, curiosidades, além de trazer aos leitores as últimas 
novidades da moda e do comportamento, bem como fotos de inúmeros 
jornalistas, políticos e artistas, nacionais e estrangeiros, com ilustrações 
criativas de Calixto Cordeiro, Raul Pederneiras, Nair de Teffé e J. Car-
los. Por outro lado, a Careta, que circulou entre 1908 e 1960, teve entre 
seus colaboradores importantes Belmonte, Malagute, Raul Pederneiras 
e Theo. A publicação de cunho satírico e humorístico, em seu aspecto 
textual e iconográfico, tornou-se extremamente popular ao privilegiar a 
crítica política e social.

Já o periódico mensal Eu Sei Tudo circulou entre 1918 e 1958. Du-
rante seus quarenta anos de existência, voltou-se à publicação de conteú-
do científico, literário, artístico e histórico por meio de artigos, contos, 
romances, ilustrações e propagandas, caracterizando-se como uma en-

4 Calixto Cordeiro, Raul Pederneiras, Gil (Carlos Leoni), J. Ramos Lobão, Alfredo 
Storni, Yantok, Cícero Valadares, Ângelo Agostini, Seth, Alfredo Cândido, Vasco Lima, 
Augusto Rocha, Ariosto, Loureiro, Luís Peixoto, Nássara, Téo, Enrique Figueiroa, Del 
Pino, Andres, Guevara, João do Rio, Lindolfo Collor, Batista Jor, Miranda Rosa, Elói 
Pontes, Hildebrando Martins, Claudinei Martins e Raul de Azevedo.
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ciclopédia ilustrada, que tinha como modelo a francesa Je Sais Tout. Em 
que pese um enfoque para o universo feminino por conta da observân-
cia de seus temas, não se deve restringir o público leitor a um único 
gênero, uma vez que a variedade de assuntos sugere uma diversificação 
de leitores. Em relação às peculiaridades dos periódicos, reparando na 
composição do corpo editorial, no formato, no público-alvo, na quanti-
dade de páginas, no tamanho e em outros detalhes, o Gráfico 2 facilita o 
entendimento dos outros gráficos produzidos para melhor entendimento 
da tabela acima apresentada e posterior análise qualitativa de imagens e 
matérias que representaram a Revolução Russa. 

 

Gráfico 2 Entradas para a palavra-chave “Revolução Russa”
Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2 mostra os dados resultantes para a palavra-chave “Re-
volução Russa”. A revista que mais se reportou ao tema foi a Fon-Fon, com 
41 entradas, seguida da Revista da Semana, com 38. Em terceiro lugar está 
Eu Sei Tudo (32 entradas), depois aparece a Careta (21), O Malho (15) e, 
por último, A Leitura para Todos e Para Todos, com seis entradas cada uma. 
Mesmo levando em conta a periodização dos impressos, podemos inferir 
que todas as revistas discutiram e apresentaram um enorme volume de 
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textos e imagens sobre a Revolução, com o intuito de informar ao leitor 
o que estava acontecendo na Rússia no final da Primeira Guerra Mundial 
e ao longo da primeira metade do século XX. 

Por meio da Tabela 1 e do Gráfico 1, podemos concluir que o termo 
“bolchevique” quase não aparece. Ao folhearmos as revistas, percebemos 
claramente uma opção de destacar os eventos da primeira fase da Revolu-
ção e de adotar uma perspectiva que omite o papel dos bolcheviques, tra-
tando-os como sovietes, quase como um sinônimo. Pode ser apenas uma 
questão de padronização, mas também certo desprezo pelo uso do termo. 
Em alguns casos, “bolchevique” aparece na explicação da origem de “so-
viete”, diferindo-o de “menchevique”. Notamos ainda um equilíbrio na 
quantidade de entradas para a palavra “sovietes” (ou “soviets”) nas revistas 
O Malho, Careta, Fon-Fon, Eu Sei Tudo e Revista da Semana. No entanto, Para 
Todos e A Leitura para Todos praticamente não mencionam o termo, talvez 
por uma decisão editorial de não falar sobre o mundo comunista depois 
da Guerra Fria.

Percebemos maior quantidade de entradas para a palavra “sovietes” e 
“communismo” em todas as publicações que foram objeto de investigação. 
No entanto, opta-se aqui por trabalhar a análise qualitativa de textos e ima-
gens em que foram usadas “Revolução Russa” e “maximalismo”, pois são 
essas as entradas que aparecem com mais frequência em 1917 e nos anos se-
guintes. Na tentativa de inferir como os veículos de comunicação estudados 
relacionam o assunto ao caso brasileiro, à cultura política e ao imaginário 
inerente aos primeiros anos da República, observamos que tais termos con-
tribuem para restringir nosso escopo analítico entre 1917 e 1930. 

Com esta breve apresentação quantitativa, explicita-se a riqueza 
das fontes pesquisadas para o tema e contribui-se para a divulgação dessa 
ferramenta contemporânea para os estudos históricos que utilizam im-
pressos e, mais especificamente, para as revistas ilustradas já digitaliza-
das pela Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. No entanto, ainda 
é preciso traduzir esses números com a descrição e a análise de imagens 
e textos que se destacam no sentido de demonstrar a hipótese central da 
nossa pesquisa e que esclarecem a resposta às questões levantadas durante 
a investigação do tema.
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É o que será feito nos próximos capítulos, na descrição e na análise 
de alguns tópicos presentes em todas as publicações, seja porque se repe-
tem, seja à guisa de comparação. De qualquer modo,

na primeira metade do século XX, as revistas 
ilustradas passaram por importantes transforma-
ções, muito mais de forma do que de conteúdo. 
Adaptando-se às mudanças políticas, às influências 
internacionais e ao mercado consumidor que, ao 
longo desse período, cresce e se diversifica, o lei-
tor da Fon-Fon ou da Careta, de 1908, por exemplo, 
poderia ser o mesmo até 1950, porém com certeza 
dividiria as suas páginas com seus filhos e netos, 
frutos de outro tempo, mas pertencentes à mesma 
classe social. Daí a manutenção de determinados 
conteúdos de classe que, simplesmente ao longo 
do tempo, adaptaram-se às novas tendências. Entre 
o dândi e o self-made-man existe uma diferença de 
forma, mas a substância, para a sociedade carioca, 
é a mesma (MAUAD, op. cit.).

Após as considerações e a apresentação de cada periódico pesqui-
sado, é importante delimitar alguns conceitos e referenciais teórico-me-
todológicos que nos possibilitaram pensar imagens e imagens-textos que 
foram publicadas nas páginas das revistas ilustradas e nos permitiram 
adentrar os discursos produzidos sobre a Revolução Russa, seus perso-
nagens e versões do processo histórico narrados no calor da hora e nos 
anos imediatamente posteriores aos acontecimentos. Ao trabalhar com a 
ideia de representação, concordamos com Roger Chartier, quando afir-
ma que “as lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo im-
põe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que 
são seus e o seu domínio” (1990, p. 17).

A partir da análise desses fragmentos da cultura visual do pe-
ríodo, é fundamental deixar claro o referencial teórico-metodoló-
gico inerente à pesquisa com essa fonte de informação. Para tanto, 
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explicitamos o conceito de representação que estamos considerando 
e também a ideia de cultura visual que perseguimos na tentativa de 
constituir uma ampliação do que vem sendo considerado uma fonte 
imagética para o trabalho do historiador. Assim, optamos por abordar 
o conceito de representação de Roger Chartier, para o qual se com-
preende por representação um conjunto de “classificações, divisões e 
delimitações que organizam a apreensão do real, através dos quais o 
presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espa-
ço ser decifrado” (1990, p. 17).

Gostaríamos ainda de justificar aqui, em termos teórico-meto-
dológicos, a decisão de trabalhar com o conceito de cultura visual. Esse 
conceito amplia o leque das tradicionais fontes “iconográficas”. Com base 
nas concepções de Martin Jay, Margaret Dikovistkaya e outros (2006), 
que fazem uma importante contribuição dentro da escola anglo-saxã dos 
visual studies, no que diz respeito à questão da experiência visual, iremos 
problematizar a escolha das fontes e as opções teórico-metodológicas. 
Questionando a universalidade da experiência visual e o olhar universal, 
os autores afirmam que, para melhor compreender as percepções acerca 
dessa experiência, é necessária a intermediação da cultura (JAY, 2002, 
p. 268).

As imagens não têm valores imanentes igualmente perceptíveis 
por diferentes povos em diferentes períodos; o olhar é construído em 
sociedade, daí a importância da cultura em seu estudo.

Seguindo essa direção historiográfica, a cultura visual faz parte 
de um questionamento acerca da própria cultura de forma mais geral. 
Essa perspectiva de história visual não se refere ao estudo das imagens 
em si, mas da sociedade e de suas transformações com base em fontes 
de informação visuais que se constituem instrumentos de pesquisa. É o 
estudo da sociedade pautado de determinado ângulo.

Investigar a visualidade do homem urbano, realizar a análise do 
regime escópico, entendido como “um conjunto de discursos e práticas 
que constituem formas distintas de experiência visual, em circunstâncias 
históricas específicas” que também discute a história visual, tenta dar 
conta da “dimensão visual da sociedade”, não como um novo “nicho” da 
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história, mas como uma vertente que pode dar uma importante con-
tribuição à história cultural no modo como tratar as fontes (CHANEY 
apud MENEZES, 2003, p. 28).

Procuramos justificar aqui a ideia de trabalhar as ilustrações das 
revistas (charges, fotografias) arquivadas como fontes documentais para 
a pesquisa também dentro da perspectiva da nova história, da história 
cultural e da história das mentalidades. De acordo com essas linhas his-
toriográficas contemporâneas, os materiais da memória podem se apre-
sentar sob a forma de monumentos, herança do passado ou documentos 
– fica a cargo do historiador. Essa ampliação das fontes, proposta pela 
École des Annales, deve ser levada em conta ao pensarmos o trabalho 
com imagens. Os documentos escritos continuam a ter importância; po-
rém, quando não existem, o historiador transforma em documento tudo 
que, “pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao homem, 
exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as 
maneiras de ser do homem” (LE GOFF, 1984, p. 95). Trabalhar os tex-
tos e as imagens juntos, atravessando-os dentro dos periódicos, é mais 
frutífero e enriquecedor. 

No caso da fotografia seu uso como documento torna-se mais jus-
tificável. A fotografia deve ser valorizada porque fornece, acima de tudo, 
informações. Abrange o que existe e forma um inventário. A fotografia 
aparece como objeto de conotação política e material de informação não 
só em termos de história da Revolução Russa nas páginas das revistas 
pesquisadas: tem sido um recurso bastante usado pelos historiadores. 
Além do espaço técnico, a fotografia permite uma representação do real 
ao congelar no papel imagens de momentos significativos e uma recons-
tituição temporal dos acontecimentos, provocando recordações de um 
passado remoto.

A pintura e o desenho figurativo, a fotografia e o filme, criam uma 
memória – ou pretendem criar –, mas não recuperam algo do passado. 
Na verdade, instauram uma nova visão sobre ele. Na sua bidimensiona-
lidade, carregam sentidos que se processam no tempo. Não é o passado; 
é uma representação que tem potencial de permanência no tempo. É 
“uma elaboração do vivido” (MAUAD, 1996, p. 76). Quem olha uma fo-
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tografia ou um desenho os lê atravessado por sua temporalidade. Épocas 
diferentes leem de maneira distinta as imagens feitas no passado.

Partindo desse pressuposto, analisaremos fotografias e demais 
manifestações artísticas, como desenhos, charges etc., presentes nos 
periódicos que serão analisados ao longo dos próximos capítulos, sem 
perder, é claro, a perspectiva ensaística e informativa que pretende, da-
qui para a frente, trazer discursos e imagens com a seriedade necessária, 
mas com a leveza de um texto que quer atingir o público especializado 
e também leigos e demais interessados nas versões da Revolução Russa 
trazidas pelos periódicos brasileiros aqui estudados.
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Capítulo 2 
Apontamentos sobre a Revolução Russa  
e sua repercussão no Brasil

“Eu vivo em tempos sombrios. 
Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez, 

uma testa sem rugas é sinal de indiferença. 
Aquele que ainda ri é porque ainda não 

recebeu a terrível notícia.

Que tempos são esses, quando 
falar sobre flores é quase um crime. 

Pois significa silenciar sobre tanta injustiça? 
Aquele que cruza tranquilamente a rua 

já está então inacessível aos amigos 
que se encontram necessitados?

É verdade: eu ainda ganho o bastante para viver. 
Mas acreditem: é por acaso. Nada do que eu faço 

Dá-me o direito de comer quando eu tenho fome. 
Por acaso estou sendo poupado. 

(Se a minha sorte me deixa estou perdido!)

Dizem-me: come e bebe! 
Fica feliz por teres o que tens! 

Mas como é que posso comer e beber, 
se a comida que eu como eu tiro de quem tem fome?

se o copo de água que eu bebo faz falta a 
quem tem sede? 

Mas apesar disso eu continuo comendo e bebendo.” 
 

Aos que virão depois de nós, Bertolt Brecht
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Inicialmente apresentaremos o processo histórico que levou à Re-
volução Russa. Em seguida, indagaremos como a tomada do poder pelo 
operariado repercutiu em outras nações. Então, teceremos considerações 
sobre como os governos e as sociedades interpretaram esse acontecimen-
to, que levou à renúncia e à execução do czar Nicolau II, em 1918. Em 
especial, analisaremos se tais fatos tiveram algum impacto no Brasil.

A Revolução Russa, que teve início em 1917, foi um movimento 
revolucionário que destituiu do poder o terceiro maior império da história. 
Com um breve olhar para a historiografia sobre o tema, podemos perceber 
que o evento não se restringiu ao território europeu. As notícias, que che-
gavam ao Brasil telegrafadas e difundidas pelos jornais internacionais, eram 
reproduzidas pela imprensa da época com o intuito de informar a convulsão 
política, social e econômica no calor dos acontecimentos. Ainda prolifera-
vam narrativas sobre a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, e sobre 
os eventos que marcaram a saída dos aliados russos do conflito.

Ocupando aproximadamente um sexto da superfície terrestre, o 
território da Rússia tem cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, 
o dobro do tamanho do Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadra-
dos. Imagine então uma nação cuja área compreendesse 22,4 milhões de 
quilômetros quadrados? Esse era o tamanho da antiga União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), criada formalmente em 1922. A Rússia 
czarista, além de incluir o território da URSS, chegou a abranger partes 
de países vizinhos e até do Alasca, comprado pelos Estados Unidos em 
1867. A formação histórico-espacial da Rússia remonta às tribos eslavas, 
em aproximadamente 2000 a.C., originalmente espalhada entre os mares 
Báltico e Negro (VISENTINI, 2017).

A grandiosidade territorial reforça nosso imaginário de uma civi-
lização que teve e tem importante atuação na história global. Em 1917, o 
espaço era distribuído entre a Europa e a Ásia; seus domínios se estendiam 
por Finlândia, Polônia e Ucrânia, passando pelo Cáucaso, e alcançavam a 
Sibéria e parte da Manchúria. Eram banhados pelos mares Ártico, Cáspio 
e Báltico. É preciso destacar que 77% do seu território se encontrava em 
terras asiáticas. Atualmente, apenas 25% da população efetivamente habi-
ta tais terras. Esse dado é intrigante, pois mostra como a população local 
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permanece distribuída de modo irregular, com ocupação escassa em várias 
regiões. Embora não abordemos a Rússia contemporânea neste livro, con-
sideramos que, para compreender o tempo presente, deve-se (re)conhecer 
esse passado, que remonta ao processo revolucionário de 1917.

A abordagem de pesquisa sempre parte do momento presente vi-
venciado pelo historiador, pois, “qualquer que seja sua especialidade cro-
nológica, bebe em seu presente, e, longe de pensar que é de nenhum 
tempo e de país nenhum, ele sabe que está ligado por múltiplas fibras a 
seu tempo e à comunidade à qual pertence” (SIRINELLI, 1999, p. 78). 

Poderíamos, assim, considerá-los europeus, asiáticos ou uma mis-
tura dos dois? Esse é um debate que ainda anima as “escolas de pensa-
mento ocidentalistas, eslavófilos e eurasianistas” (SEGRILLO, 2012). A 
expansão do Império Russo, ao longo dos séculos XIX e XX, aumentou 
a disponibilidade de recursos naturais a serem explorados, mas também 
incluiu uma população de coreanos, mongóis, chineses e muçulmanos da 
Ásia Central. O aumento territorial e os novos limites lhes dariam inimi-
gos em potencial. Esse processo veio acompanhado de guerras, conflitos 
e disputas que se sucederam ao longo de sua história: com a China e o 
Japão no Extremo Oriente, com o Império Britânico na Ásia Central e 
outras pelejas na região do Cáucaso. O controle do mar Negro envolveria 
o Império Otomano e outras potências europeias. 

Figura 1 Mapa do Império Russo em 19005

Fonte: Library of Congress Geography and Map Division Washington

5 Disponível em: <https://www.loc.gov/resource/g7000.ct000644/>. Acesso em: 6 
set. 2017.
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Em 1917, a Dinastia Romanov, que havia comemorado seu tricen-
tenário em 1913, foi interrompida com a renúncia do czar Nicolau II. A 
aparente solidez era amparada pela Igreja Católica ortodoxa. A dinastia 
tivera soberanos muito conhecidos, como Pedro, o Grande e sua esposa 
Catarina II, cujo governo foi marcado pela ocidentalização e pela moder-
nização administrativa. Outra personalidade de destaque foi Alexandre II, 
apelidado de Libertador, responsável pela reforma camponesa de 1861 
que extinguiu a servidão no país, logo após o fim da Guerra da Crimeia 
(1853-1856), libertando entre 47 milhões e 52 milhões de servos. Ao 
que parece, a guerra evidenciou o despreparo do Exército e a insatisfação 
popular, possibilitando insurreições (REIS, 2003, p. 65). Com o fim da 
servidão, o Estado propiciou o acesso dos camponeses às terras por meio 
da compra, uma forma de evitar animosidades com a nobreza (SEGRIL-
LO, 2010, p. 156).

O último czar russo, Nicolau II, ascendeu ao trono em 1894, aos 
26 anos, após o falecimento de Alexandre III. Ambos os governos fica-
ram marcados pelas medidas repressivas e por sucessivas crises políticas. 
A isso somava-se o fato de que a Rússia, comparada a potências rivais 
como Alemanha, França e Inglaterra, encontrava-se atrasada no desenvol-
vimento industrial e limitada por dificuldades financeiras. Mesmo assim, 
envolvido nas pretensões de expansão territorial, o governo de Nicolau II 
travou uma disputa com o Japão em torno da Coreia e da Manchúria, oca-
sionando a conhecida Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905. O re-
sultado foi catastrófico, pois as forças militares nipônicas superavam as da 
Rússia, além de ter deixado a economia russa numa situação calamitosa.

O envolvimento nesse conflito teve consequências diretas para a 
eclosão da Revolução de 1905, considerada por muitos estudiosos como 
um ensaio para a revolução que ocorreria em 1917. O episódio assinalou 
a insatisfação da população com a guerra contra o Japão, que teve cerca de 
15 milhões de soldados entre mortos e feridos. Foi entregue ao czar uma 
petição com aproximadamente 130 mil assinaturas. Os trabalhadores rei-
vindicavam melhores condições de vida e trabalho, como salários justos, 
redução da jornada de trabalho, fim da guerra, sufrágio universal, fim da 
censura, tolerância religiosa e reforma agrária. Demandavam ainda o fim 
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dos maus-tratos e da severa disciplina imposta aos soldados camponeses. 
O desenrolar dos acontecimentos tomou um rumo desastroso. A Guarda 
Imperial disparou contra a população desarmada presente às portas do 
Palácio de Inverno, a então residência oficial da família imperial. O slogan 
“Pão, paz e terra” desse movimento seria recuperado em 1917 (HOBS-
BAWM, 1995, p. 68).

O episódio ficaria marcado na história como Domingo Sangrento, 
pois “o sangue dos operários, em contraste com a brancura do inver-
no russo, transforma o domingo 9 de janeiro de 1905” (ACHCAR apud 
LÖWY, 2009, p. 72). Apesar de o evento de 1905 ter sido único, deixou 
marcas significativas no imaginário coletivo do operariado que outrora 
respeitava a figura de Nicolau II. Posteriormente, o acontecimento foi 
interpretado como um “ensaio geral”. 

Segundo Gilbert Achcar (ACHCAR apud LÖWY, 2009, p. 80),
 

a repressão à insurreição de Moscou fez ao todo 
quase 1 milhão de mortos e vários milhares de feri-
dos entre os insurgentes e a população. Os aconte-
cimentos em Moscou vão repercutir nas províncias 
bálticas e em certas regiões industriais do Cáucaso, 
onde a repressão será violenta. 

Para Edward Carr (1981, p. 12), a Revolução de 1905 teve caráter 
duplo. De um lado, liberais e constitucionalistas burgueses contra uma 
autocracia arbitrária e antiquada; de outro, os trabalhadores, impulsiona-
dos pelas atrocidades subsequentes ao Domingo Sangrento, caracterizado 
ainda pela espontaneidade e pela falta de organização da população. Com 
o fracasso da tentativa de derrubar o czarismo, Nicolau II viu-se impelido 
a adotar algumas reformas, pelo menos formalmente.

Com o estabelecimento da Constituição (leis fundamentais) e de 
um Parlamento – chamado de Duma –, a monarquia originalmente auto-
crática e centralizadora transformou-se numa monarquia constitucional. 
Até 1917, foram organizadas quatro Dumas. A primeira, convocada em 
1906, foi dissolvida pelo czar no mesmo ano. Seguiram-se a de 1907, mais 
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conhecida como Duma Vermelha, com predomínio de bolcheviques, e a 
de 1907, a Duma dos Senhores, com os proprietários de terras como 
grupo hegemônico. A última durou entre 1912 e 1917. O czar também 
permitiu a reabertura de partidos políticos antes proibidos, bem como o 
direito à reunião e à liberdade de imprensa e de associação. Além disso, 
outro acontecimento inédito foi a criação e a disseminação de sovietes 
em várias cidades. Os sovietes serviam de conselheiros nas fábricas, exer-
cendo determinadas funções tradicionalmente reservadas ao Estado (SE-
GRILLO, 2012, p. 159-161).

Apesar de alguns avanços aparentes, houve um aumento de gru-
pos armados contrarrevolucionários — as chamadas centúrias negras, 
ou centenas negras. Organizado pela polícia, o movimento defendia o 
retorno da autocracia, o ultranacionalismo russo e o antissemitismo. As 
centúrias negras foram responsáveis por perseguições e assassinatos de 
revolucionários, além de massacres (pogroms) de judeus, como o ocorrido 
em 1908, e contra outros grupos, como armênios e tártaros (GOMES, 
2017, p. 16).

De acordo com Daniel Aarão Reis Filho (2017), o aparato de contro-
le da população na Rússia imperial envolvia a burocracia civil, a polícia polí-
tica, as Forças Armadas e a Igreja Católica ortodoxa, cada qual contribuindo 
para a manutenção do czarismo. A burocracia contava com cerca de 500 
mil funcionários no fim do século XIX, o que revela uma face da tradição 
conservadora daquela sociedade: um aspecto da ambiguidade dentro do 
processo de modernização pela qual atravessava. Cabe ressaltar que o Esta-
do russo não seguia o modelo teórico estatal do Ocidente, isto é, não houve 
a construção de instituições intermediárias que resistiriam ao czarismo. A 
repressão se manifestava por meio da atuação da polícia política, que atuava 
de modo a desarticular, controlar, prender e até executar elementos consi-
derados inimigos do Estado. Desse modo, a breve liberdade de organização, 
expressão e manifestação foi duramente reprimida.

As Forças Armadas eram extremamente temidas por causa de 
suas práticas violentas. Foram determinantes no processo de expansão 
territorial iniciado no século XVII com as guerras de conquista, quando 
da ascensão da Dinastia dos Romanov, contribuindo para transformar o 
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Império Russo numa grande potência em fins do século XIX. Apesar da 
relativa autonomia da Igreja ortodoxa, a instituição era comprometida 
com uma religiosidade cristã conformista e subserviente, supervisionada 
e subordinada ao czar, pois dependia de subsídios que ele concedia.

Por esse conjunto complexo de instituições, a figu-
ra do tsar, com suas dimensões inseparáveis: a do 
pai, sempre severo, às vezes implacável, mas atento 
às demandas dos súditos, um verdadeiro paizinho, 
atencioso e carinhoso com suas crianças (o tsar ba-
tiuchka); e a do terrível e indômito conquistador, o 
tsar imperator, pouco visível mas onipresente, justi-
ceiro, chefe supremo da fé e mensageiro da razão 
(REIS, 2003, p. 18-19).

Até então os povos da nação russa, em especial os russos e os 
eslavos, cultuavam a figura do czar Nicolau II. De maneira geral, em 
momentos de crises e de guerras, culpabilizava-se o aparato estatal (a 
burocracia, os militares, os policiais) pelas mazelas sofridas. No final 
do século XIX, a maior parte do contingente populacional concentra-
va-se nos campos, dedicando-se à agricultura. Vivendo em aldeias, por 
sua vez organizadas em comunas, a base da estrutura tradicional dessa 
sociedade era marcadamente patriarcal. Os chefes locais eram eleitos 
entre os patriarcas das famílias.

Eram constantes as reclamações quanto à baixa qualidade de vida e 
às péssimas condições de trabalho entre camponeses e operários. Marca-
do por uma economia predominantemente rural e atrasada em relação às 
outras potências, o regime czarista convivia com a indústria moderna em 
franca expansão que se concentrava em determinados centros. A indus-
trialização foi possível graças a uma aliança entre o Estado e a entrada de 
capital estrangeiro – a chamada “via prussiana de desenvolvimento do ca-
pitalismo”, apontada por Lenin na obra O desenvolvimento do capitalismo na 
Rússia, publicada em 1899. O proletariado, considerado ainda pequeno, 
era combativo desde o final do século XIX, com o aumento das greves e a 
criação, em 1897, do Partido Operário Social-Democrata Russo.

Na outra ponta da estrutura social, estavam os proprietários rurais 
vinculados à nobreza, que ainda conservavam prestígio e poder político. 
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Apesar da industrialização tardia concentrada em poucas cidades, como 
Moscou, Petrogrado e Kiev, com investimentos internacionais, a maior 
parte do vasto território russo ainda mantinha hábitos e costumes típicos 
de uma sociedade camponesa (REIS FILHO, 2013). De todo modo, o Im-
pério Russo foi o primeiro dos regimes a cair com as pressões e as tensões 
da Grande Guerra, entre 1914 e 1918 (HOBSBAWM, 1995, p. 66). 

Nicolau II pretendia, com a Primeira Guerra Mundial, assegurar 
a hegemonia nos Bálcãs e o domínio dos estreitos que davam acesso ao 
Mediterrâneo, bem como revalorizar o czarismo e o patriotismo russo. 
Presumia-se que a guerra seria breve e que a Rússia sairia vitoriosa. Po-
rém, em 1917, cerca de 5 milhões de soldados tinham morrido, desapa-
recido, sido presos ou feridos. Era comum ocorrer deserções e motins 
nas frentes de batalha. A isso somou-se uma nova reinvindicação popular 
por pão, paz e terra, o que contribuiu para abater o patriotismo do início 
dos combates. Nas cidades, eclodiram rebeliões, greves operárias e levan-
tes contra oficiais.

Em 23 de fevereiro de 1917, uma manifestação em São Peters-
burgo em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres foi o estopim.6 
Pleiteando a saída da guerra e melhores condições de vida, aderiram ao 
movimento os operários em greve de uma fábrica têxtil. Inicialmente, 
as Forças Armadas, com cerca de 200 mil soldados, reprimiram dura-
mente o protesto, matando 1.400 pessoas. No entanto, no quarto dia de 
conflito, os militares mudaram de posição, guiados pela indiferença ou 
pela simpatia à causa dos manifestantes. Desse modo, milhares de pessoas 
tomaram as ruas nos dias seguintes em confraternização. A desagregação 
dos militares foi simbolizada por meio de um documento divulgado pelos 
soldados que se opunham à hierarquia no Exército. Esse texto foi rapida-
mente disseminado por todo o Império Russo e legitimou a organização 
de parte da tropa (REIS FILHO, 2017). 

Assim, a Revolução se espalhou. Sem apoio, o czarismo de Nicolau 
II começou a ruir. A duma então assumiu o poder e elegeu um governo 
provisório. Paralelamente, a experiência do soviete de 1905 foi resgatada 

6 Vale a pena ressaltar que o dia 23 de fevereiro do calendário juliano adotado pela Rússia 
correspondia ao dia 8 de março do calendário gregoriano.
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com a criação de um comitê executivo provisório, que reunia bolchevi-
ques e mencheviques, entre outros membros (REIS FILHO, 2003).

A duma e o soviete representavam uma “dualidade de poderes” do 
governo provisório, que durou até outubro de 1917, quando os bolchevi-
ques tomaram o poder. Trotski tentou desfazer esse mito do duplo poder 
ao reforçar a atuação no debate político de diversos comitês formados 
por soldados e camponeses, além de milícias da Guarda Vermelha e de 
sindicatos com liberdade de ação limitada. 

O soviete que conclamava o povo a criar suas instituições e a 
reunir soldados e deputados seria o representante legítimo da insur-
reição popular. Do outro lado, a duma liderada pelo príncipe Georg 
Lvov entre março e julho refletia os interesses da burguesia liberal que 
vislumbrava o eventual retorno do czarismo. A duma e o soviete reu-
niam-se no Palácio Tauride, em Petrogrado, e caracterizaram-se pela 
mudança constante de dirigentes entre fevereiro e outubro. Em outu-
bro de 1917, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, sob a tese 
“todo o poder aos sovietes”, tomaram o poder com a queda do governo 
provisório (SEGRILLO, 2012).

Múltiplos poderes emergiram com a queda da autocracia no con-
texto dos desdobramentos da Revolução. Os contemporâneos chega-
ram a identificar a Rússia como o”país mais livre do mundo” (REIS FI-
LHO, 2017) – uma percepção disseminada, aliás, nas páginas das revistas 
ilustradas, como veremos mais adiante. Inicialmente, algumas decisões 
atenderam a demandas de setores revolucionários, como o decreto que 
possibilitava a separação das nações não russas – independência nacional 
de algumas regiões –, enquanto outras davam prioridade à Assembleia 
Constituinte, reconhecendo a tradição democrática. Segundo Marc Ferro 
(1984), ao longo dos anos, os sovietes passaram a ser controlados por 
partidos políticos. Somado a isso, os comitês executivos eram formados 
pela classe média, portanto os operários e os camponeses não tinham 
participação expressiva. 

Duas das possíveis explicações para a Revolução Russa são, de 
acordo com muitos autores, a ausência da tradição democrática no país 
e a dimensão golpista da Revolução de Outubro, cuja decisão partiu do 
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comitê central do partido bolchevique, que veio a hegemonizar o go-
verno em detrimento dos outros grupos políticos. Na avaliação de Reis 
Filho (2017), a gênese da ditadura revolucionária encontra-se em alguns 
fatores, como a repressão às guerras civis que eclodiram e se sucederam 
no vasto território, o definhamento radical das estruturas democráticas 
de 1917, o crescente processo de centralização e o crescimento do papel 
da polícia política que atuou na repressão.

Os bolcheviques ainda fecharam a Assembleia Constituinte, 
estatizaram os comitês agrários e os sovietes urbanos, revogaram 
o direito dos povos não russos à independência – com a assinatura 
do Tratado de Brest-Litowski – e se opuseram aos comitês agrários 
com as políticas de requisição forçada de grãos. O rompimento des-
ses “pactos” e o acirramento das diferenças políticas resultaram em 
guerras civis. Um dos efeitos foi a consolidação das tradições auto-
ritárias e patriarcais russas. Ainda na Terceira Internacional (Inter-
nacional Comunista), em 1919, os bolcheviques ocupavam 10% do 
território nacional, ou seja, os desdobramentos da Revolução Russa 
opuseram diversos grupos e marcaram a construção da URSS.

Impactos da Revolução Russa no Brasil:  
algumas considerações

Os acontecimentos de 1917 não passaram despercebidos no Brasil. 
A Revolução ganhou as páginas dos periódicos ligados à imprensa ope-
rária e à grande imprensa,7 assim como as revistas ilustradas. O clima 
geral com a Primeira Guerra Mundial era a de que o velho mundo estava 
condenado. A humanidade buscava uma alternativa. Segundo Hobsbawn 
(1995, p. 62), “a velha sociedade, a velha economia, os velhos sistemas 
políticos tinham, como diz o provérbio chinês, ‘perdido o mandato do 
céu’”. Ainda de acordo com o historiador britânico, a opção seria o socia-

7 A expressão “grande imprensa”, aqui adotada, “designa o conjunto de títulos que, 
num dado contexto, compõe a porção mais significativa dos periódicos em termos de 
circulação, perenidade, aparelhamento técnico, organizacional e financeiro” (LUCA, 
2008, p. 149).
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lismo conhecido desde antes da guerra, pois “os partidos socialistas, com 
o apoio das classes trabalhadoras em expansão de seus países e inspirados 
pela crença na inevitabilidade histórica de sua vitória, representavam essa 
alternativa na maioria dos Estados da Europa” (1995, p. 62).

A difusão internacional das informações sobre a Grande Guerra e 
sobre os últimos acontecimentos na Rússia era realizada pelas agências de 
notícias. Do exterior, por meio do telégrafo, a imprensa brasileira recebia 
informações da Havas, agência francesa que atuava no Brasil desde 1874, 
ano da instalação do cabo interoceânico. Por cerca de meio século ela teve 
o monopólio no Brasil e na América Latina. A partir de 1920, a Havas 
transmitiu notícias por radiotelegrafia para Brasil, Uruguai e Argentina, 
por meio da emissão por ondas curtas de uma estação de rádio localizada 
nos arredores de Paris (MOLINA, 2015, p. 314).

Na década de 1930, além da Havas, a agência inglesa Reuters e as 
norte-americanas United Press Association e Associated Press transmitiam 
notícias internacionais. É digno de nota que nenhum jornal brasileiro enviou 
repórteres para a guerra. Não por acaso a cobertura brasileira era realizada 
pelos despachos internacionais, que, por sua vez, eram impregnados pelo 
viés ideológico e pela censura. Segundo Matias Molina, a Havas passou por 
diversas dificuldades durante a Primeira Guerra, o que a levou a transferir 
o serviço destinado à América Latina para Nova York. Assim, “a transmissão 
dos despachos de Paris a Londres, onde estava o serviço latino-americano, 
demorava de 4 a 72 horas. Os ingleses controlavam também as informações 
que trafegavam pelos submarinos para a América Latina” (MOLINA, 2015, 
p. 314). Os jornais brasileiros preconizavam informar aos seus leitores os 
acontecimentos com certo rigor, apesar da estreita relação com o mundo 
da política e com seus interesses comerciais (LUCA, 2008, p. 153).

A recepção da Revolução Russa em 1917 teve repercussão quase 
instantânea nas páginas das revistas ilustradas. Selecionamos as notícias 
que continham a expressão “Revolução Russa” publicadas ao longo da-
quele ano nos periódicos Fon-Fon, O Malho, Careta, Eu Sei Tudo e Revista da 
Semana. Num primeiro momento pode parecer inoportuno a ausência 
dos títulos A Leitura para Todos e Para Todos. Contudo, constatamos que A 
Leitura para Todos não teve suas edições de 1916 e 1917 digitalizadas e ex-
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postas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Quanto à Para Todos, 
sua publicação iniciou-se somente em 1919.

No início de abril de 1917, cerca de dois meses após a Revolução 
de Fevereiro, a Fon-Fon publicou uma matéria de uma página apresentan-
do os motivos que levaram à eclosão da sublevação popular. Tratava-se, na 
verdade, da análise de uma carta de um suposto correspondente do jornal 
norte-americano Times. Intitulado “Os prodomos da Revolução Russa”, o 
texto procurou contextualizar a história da Rússia daqueles últimos anos 
apresentando fatos e personagens. Na ocasião, o correspondente apontou 
que o assassinato do czar Alexandre II, em 1881, retardou a “regeneração 
da Rússia”. A abolição da servidão e a instauração do zemstvos – siste-
ma administrativo rural local introduzido em 1864 por ocasião da re-
forma do czar Alexandre II – não trouxeram mudanças substanciais. No 
seu entendimento, a educação da população foi ignorada; além disso, as 
assembleias locais criadas não tinham autonomia suficiente por causa da 
autocracia, que tinha na burocracia seu fiel representante.

Contra o inimigo interno se desenvolveu uma luta 
lenta e tenaz que pouco conseguiu debastar as filei-
ras do velho partido reacionário e, hoje, pode di-
zer-se que a Rússia tenha voltado definitivamente as 
costas para as velhas ideias e que o povo se tenha tor-
nado um povo novo, unânime, compacto, conscien-
te e capaz de escolher governos verdadeiramente re-

presentativos da Rússia regenerada (Fon-Fon, 1917).8

Em outro número do mesmo mês, a Fon-Fon afirmou que era cedo 
para compreender os acontecimentos que vinham se desenvolvendo na 
Rússia havia dois meses. A impressão dos jornais europeus era de extraor-
dinária surpresa e incerteza com a revolução de Petrogrado e a abdicação 
do czar. O desconhecimento devia-se a uma suposta censura: 

8 A GUERRA ilustrada. Os prodomos da Revolução Russa. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 7 
abr. 1917, ano XI, n. 14, p. 26.
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Um grande véu isolava dos olhos estrangeiros a cena 
russa; percebia-se vagamente que acontecimentos de 
monta se delineavam por trás daquele mistério, mas 
mesmo as pessoas mais bem informadas não poderiam 
imaginar uma sucessão de fatos tão importantes como 
os que o primeiro raio de luz patenteou aos olhos do 
mundo, atônito. Uma semana antes, ninguém poderia 
prenunciar a abdicação do tzar e ainda menos afirmar 
contra a verossimilhança que a revolução seria favorá-
vel à causa dos aliados (Fon-Fon, 1917).9

O texto, que ocupou três páginas daquele número, apresentou bre-
ves comentários sobre os últimos momentos da atuação do czar Nicolau 
II, a figura do Rasputin, da czarina Alexandra, o grão-duque Miguel, irmão 
caçula do imperador, e a instauração da duma com apoio do Exército. 
Contudo, a eclosão da revolução tinha como justificativa as consequências 
da participação na Grande Guerra e da escassez do trigo, cuja má distribui-
ção ocorria por causa da ineficiente estrutura de transporte férreo.

A Rússia regurgitava de trigo, os seus celeiros con-
tinham a acumulação de três colheitas, no entanto 
era mais difícil obter pão em Petrogrado ou em 
outra qualquer cidade do que nas cidades tudes-
cas. Certamente a causa principal da escassez era 
motivada pela dificuldade de transporte, porque a 
Rússia tem realmente poucas linhas férreas e que 
estão na sua maioria mobilizadas para atender às 
necessidades militares, contribuindo também 
para aumentar a carestia, o egoísmo e a ambição 
dos agricultores que escondiam o trigo (Fon-Fon, 
1917).

Em outra edição, a revista trouxe à baila um perfil das autoridades 
russas.10 Entre eles, destacavam-se o príncipe Lvov, o presidente do con-

9 A GUERRA ilustrada. A Revolução Russa: o seu histórico, figuras e fatos. Fon-Fon, 
Rio de Janeiro, 28 abr. 1917, ano XI, n. 17, p. 24.
10 A Rússia Republicana. Fon-Fon, Perfis Internacionaes, Rio de Janeiro, 21 jul. 1917, 
ano XI, n. 29, p. 14.
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selho, o presidente da Duma, Mikhail Rodzianko, o ministro da Defesa 
Goulchkoff e o ministro do Exterior Pavel Milyukov. Apontava a instabi-
lidade política do regime, devido a ausência de uma Constituição, além 
disso, ressaltava que se cogitava estender o direito ao voto às mulheres. 
Considerava ainda que as reformas a serem adotadas pelo Governo Provi-
sório eram incompatíveis com a nobreza do príncipe Lvov.11

Apesar de a monarquia ter sido colocada à margem, a Rússia optou 
por transcender a monarquia constitucional saltando do “imperialismo 
autocrático” para a democracia. Tal ruptura imposta poderia ser conside-
rada um “golpe contra as mais arraigadas das tradições do povo russo”, 
uma vez que a figura do czar representava duplamente o imperador de 
todas as Rússias e seu grande sacerdote. Portanto, vislumbrava-se que o 
novo governo tivesse homens capazes de conduzir o Governo Provisório 
respeitando as reivindicações populares.12

Aliás, o periódico associava a liberdade e a democracia aos ideais 
da Revolução Russa, contrapondo-os ao militarismo prussiano. Afirmava 
que “povos oprimidos como o russo já quebram as suas algemas e surgem 
consolidados, reunidos”13. Além disso, apontava-se que São Petersburgo 
parecia “um enorme e ininterrupto comício”14.

Em 12 maio de 1917, o periódico Careta trazia na seção “Momen-
to” um panorama sobre a situação política nacional e internacional. En-
tre os aspectos daquela conjuntura, elucubrava que a renúncia do então 
ministro das Relações Exteriores, Lauro Müller, no dia 3 de maio, es-
taria ligada à sua ascendência alemã e a uma hábil maquinação política, 
deixando-o numa posição desconfortável. À frente do Itamaraty entre 
1912 e 1917, logo após o falecimento do Barão do Rio Branco, o político 
catarinense Lauro Müller se encontrava numa situação bem delicada: a 
condução da política externa brasileira durante a Primeira Guerra. Com 
o torpedeamento de navios mercantes, o ministro insistia na posição de 
neutralidade, opondo-se ao rompimento das relações com a Alemanha 

11 Idem.
12 Idem, p. 14.
13 “Block-Notes Mundial”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 21 jul. 1917, ano XI, n. 29, p. 42.
14 “Assuntos da Guerra”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 22 set. 1917, ano XI, n. 38, p. 12.
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então adotado pelos Estados Unidos. Desse modo, acusado de germa-
nófilo, viu-se obrigado a pedir demissão do cargo (CACHAPUZ, 2015).

A situação da Rússia também foi objeto de análise desta revista. 
Três meses após a Revolução de Fevereiro de 1917 já se conjecturava 
sobre o momento russo, afirmando-se que “tudo na Rússia é complica-
do”. Em Petrogrado reinava a anarquia, enquanto em Varsóvia imperava 
a paz15. Alguns meses depois da Revolução de Outubro, a Careta narrava 
como a situação política da Rússia fora retomada e como uma Revolução 
havia derrubado a ordem existente. No entanto, no entendimento do 
periódico, a democracia conquistada pelos revolucionários “tomou um 
trambolhão”, restando “a anarquia senhora do terreno”. Para solucionar 
esse problema, ironicamente, recomendava-se aos russos aprender com 
os brasileiros. Lembrava a Proclamação da República em 1889, pois aqui 
o trono foi derrubado com muita prudência, prevalecendo as conquistas 
democráticas. Assim, sugeria a elaboração de uma Constituição seme-
lhante à brasileira, afinal seria “muito fácil de obtê-la, custa dez tostões 
da imprensa nacional”,16 e ainda advertia em tom de ironia que no Brasil

todos são iguais perante a lei, com exceção apenas 
dos magnatas, que podem obrigar seus desafetos a 
mudar residência para o outro mundo, sem nada 
lhes acontecer (a eles, magnatas). O peso dos im-
postos recai sobre todos os cidadãos, com exceção 
apenas dos milionários, por exemplo, os possuido-
res de apólices e dos grandes funcionários, como 
juízes. A liberdade do voto é inteiramente garanti-
da, tão garantida como a liberdade dos políticos de 
os apurarem e de elegerem particularmente entre 
si os representantes do povo. A República extin-
guiu todos os privilégios – salvo os privilégios de 
nascimento. E nem podia deixar de ser assim, pois 
que seria injusto que filhos e genros dos presiden-
tes de Repúblicas, dos poderosos dirigentes da 
política, tivessem de trabalhar, como os cidadãos 

15 “Momento”. Careta, Rio de Janeiro, 12 maio 1917, n. 467, ano X, p. 7.
16 “Cousas russas, etc.” Careta, Rio de Janeiro, 8 dez. 1917, n. 494, ano X, p. 14.
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comuns, para fazerem sua carreira na vida.17

Cabe aqui uma breve reflexão sobre a situação política no Brasil 
em 1917. Será que o golpe que tirou o regime monárquico do poder 
em 1889 trouxe mudanças significativas para todos os segmentos da 
sociedade brasileira? Os ideais de cidadania e democracia foram es-
tendidos a todos os cidadãos com a promulgação da Constituição de 
1891? O fim dos títulos nobiliárquicos implicou a consolidação da 
igualdade social perante a lei? A classe média deixou de ser pressio-
nada pelos altos impostos e de ser alvo da violência social e das crises 
econômicas? A ruptura institucional possibilitou a pobres e ex-escra-
vos um lugar digno na sociedade brasileira de 1917? Não por acaso as 
perguntas correspondem às provocações do autor da coluna “Cousas 
russas, etc.” da Careta. 

Vinte e oito anos depois de a República ser proclamada por Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, a ideia de cidadão ativo, consciente de seus 
direitos e deveres e com capacidade para organização pouco avançara, 
apesar das greves e da mobilização do movimento operário no Brasil. 
Aliás, tal como na Rússia imperial, as manifestações populares em ter-
ritório brasileiro eram duramente reprimidas e consideradas casos de 
polícia, como a Greve Geral de 1917, ocorrida em julho, em São Paulo 
(DEL ROIO, 2017), cujos ecos foram sentidos em Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Uma das consequências da 
Primeira Guerra no Brasil foi a desestabilização econômica.

A inflação encareceu o custo de vida com o aumento dos preços de 
gêneros alimentícios e dos aluguéis, agravando o problema habitacional 
nos centros urbanos. Ao converter os esforços de guerra para a indústria 
bélica, as nações beligerantes passaram a demandar de países periféri-
cos, como o Brasil, produtos primários indispensáveis para alimentar seus 
exércitos e populações. Outro aspecto controverso foi o estímulo dado 
à industrialização por conta da eventual substituição das importações, 
considerada equivocada por alguns estudiosos, uma impressão errada por 
conta do “exame superficial de estatística parcial, e na aceitação, sem es-

17 Idem.
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pírito crítico” (FAUSTO, 2006, p. 310).
O ponto central da Careta, entretanto, se referia ao exercício da 

cidadania no Brasil. Com a descentralização política imposta pela Carta 
Constitucional de 1891, foram garantidos amplos poderes aos estados. 
Os municípios se tornaram objetos da manipulação de oligarquias esta-
duais para as eleições. O cenário político expressava as relações clien-
telistas por meio de práticas coronelistas, que envolviam listas de favo-
res pessoais, como a nomeação para cargos estaduais e federais, além da 
manipulação do sistema eleitoral mediante compra de votos e coerção 
(MAIA; CARDOSO; SANTOS, 2016).

Voltando às páginas das revistas ilustradas, O Malho, em fins de 
1917, reproduziu uma crônica satírica assinada por Max Linder que re-
tratava uma cena cotidiana de um casal. O marido, colaborador de de-
terminado jornal, fora repreendido pela esposa ao retornar tarde da re-
dação. Ele argumentara que havia sido incumbido de escrever um artigo 
sobre os últimos acontecimentos na Rússia, portanto não havia motivo 
para desconfiança: “Ahi está o que faz a prevenção! Como és desconfia-
da... Escrevi sobre as medidas do governo, sim – do governo da Rússia. 
No artigo comentei medidas que o novo governo revolucionário resolveu 
adotar. Ah, filha! Estou da Rússia até aos olhos.”18

Seria um furo de reportagem, já que o homem estaria à frente 
de seus colegas jornalistas. Acreditava que diversos jornais publicariam 
notícias a respeito, pois “o governo que lá estava foi deposto por uma re-
volução, o que subiu foi logo abaixo com outra revolução, mas não tardou 
que nova revolução fizesse com que outro governo fosse constituído para 
em seguida cair por outra revolução”. A conversa continuou na manhã do 
dia seguinte, quando a esposa, com o jornal em mãos, não encontrou a 
suposta matéria escrita pelo marido, que alegou censura. O diálogo não 
parou por aí, e a mulher retrucou, afirmando categoricamente que o es-
paço censurado viria em branco, mas assinado pelo autor. Ele respondeu 
que aprendera com o pai a nunca assinar nada em branco.

Em que pese o tom da chacota do texto sobre o casamento, ao que 

18 “A censura”. O Malho, Rio de Janeiro, 1 dez. 1917, ano XVI, n. 794, p. 13.
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parece a Revolução Russa e a censura eram temas presentes nos escritos 
de muitos autores do outro lado do Atlântico. Entretanto, não seria sur-
presa o cerceamento de informações em virtude do desconhecimento 
acerca daqueles acontecimentos ou por medo da disseminação dos ideais 
revolucionários em outros lugares do mundo.

Figura 2 A crônica satírica de Max Linder
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Há ainda um personagem de destaque que sempre aparece junto a 
palavras como “maximalismo” e “sovietes”. Trata-se de Maurício de Lacer-
da, advogado fluminense que foi eleito deputado federal pelo Rio de Janei-
ro na década de 1910. Desde o início, manteve contato com as organizações 
operárias e se destacou como intelectual simpático à Revolução de 1917. 
Posteriormente, Lacerda apoiou os levantes tenentistas de 1922 e 1924, 
além de integrar a Aliança Nacional Libertadora (ANL) nos anos 1930 .19

Maurício de Lacerda sempre aparecia nas páginas das revistas ilustradas 
defendendo o maximalismo. A Figura 3 é uma charge que chama a atenção 
para o uso do humor como crítica, relacionando o político com o maximalis-
mo e as ações que ocorriam em prol da emancipação da mulher russa. Vê-se 

19 Sobre a trajetória do jornalista e político Maurício Paiva de Lacerda, consultar o Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro organizado pelo CPDOC. 
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Lacerda discursando para mulheres e uma legenda sarcástica, que esclarece 
bastante como os maximalistas e as mulheres revolucionárias eram represen-
tados. No topo, lemos: “Viva o feminismo... na Rússia! As mulheres russas 
vão ocupar nas trincheiras o lugar dos maus patriotas. O general Palsvtzeff 
passou em revista o batalhão de mulheres que já se acha perfeitamente equi-
pado e seguirá para a frente de combate (Dos telegramas de Petrogrado).”

Figura 3 Charge de Storni publicada em O Malho em 1917
Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional 

MAURÍCIO DE LACERDA: – Eu vos saúdo, mu-
lheres da Rússia, que vendes assim em meu auxí-
lio! Se vós podeis morrer pela Pátria e pela Liber-
dade, como é que se vos pode negar o direito de 
viver pela política? Se os vossos generais vos dizem 
“às armas!”, como é que eu não vos posso dizer 
“às urnas!”? Acaso as mulheres brasileiras não são 
como vós? Pois se ellas também podem pegar no 
páu furado, por que não podem, então, votar? Aca-
so a cédula é mais pesada que a carabina?

ZÉ POVO: – E. V. Ex. Sr. General, que diz [ilegível]?

CAETANO DE FARIA: – Digo que as mulheres 
brasileiras deviam fazer como as russas: não tra-
tar de política e virem para as fileiras do Exército 
substituir os homens covardes que estão fugindo à 
lei do sorteio...20

20 STORNI. O Malho, Rio de Janeiro, 1917, n. 772, p. 41.
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Em outros momentos, não só discutindo a questão de gênero, apa-
rece a questão do defensor das ideias maximalistas, Maurício de Lacerda, 
como podemos ver nesta reportagem de O Malho, de 24 de maio de 1919: 

O jovem e ardoroso deputado Sr. Maurício de La-
cerda acaba de fazer, na Câmara, a apologia do ma-
ximalismo da Rússia, preconizando o governo dos 
“soviets” como o ideal para todos os povos. Pela 
argumentação doutrinária, pelos exemplos e no-
mes próprios que citou, e pelos termos “technicos” 
proferidos, parece que S. Ex. teve tempo de estu-
dar o caso lá na Europa, de onde há pouco regres-
sou. O que é certo é que, se as suas idéias não es-
tão ainda bem claras, foram ouvidas com o silêncio 
aprovador, característico do “especial agrado”. E 
o Sr. Maurício foi generoso: prometeu “colaborar 
com o governo nas medidas úteis, mas justas que, 
na legislação socialista, estiverem de acordo com 
o ponto de vista que adoptou”. Depois – concluiu 
S. Ex. – “entregar-se-á à propaganda intensa do 
trabalhismo, sob as inspirações inglesas, doutrina 
que advoga a participação dos operários nos lu-
cros das fábricas”. Muito bem! Pôde contar com a 
alta colaboração do Sr. Vice-presidente do Senado, 
que também já se declarou partidário dessas ins-
pirações inglesas. Desde já enviamos parabéns aos 
laboriosos operarios das fabricas. O Sr. Maurício 
de Lacerda veio “feito” para maximalizar e “sovieti-
zar” o Brasil, e não há como ter mão num homem 
tropical entusiasmado pela Rússia e inspirado pela 
Inglaterra. Que as classes ainda não protegidas de 
forma alguma, nem mesmo com esperanças, bus-
quem no ardoroso deputado o patrono de que pre-
cisam para saírem da “miséria dourada” em que são 
obrigadas a viver!21

21 “Maximalismo legislativo”. O Malho, Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 871, 24 maio 
1919, p. 27.
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Não deixa de causar espanto o fato de que pai e filho fossem sim-
patizantes da ideologia comunista e que, depois, o filho do deputado, 
Carlos Lacerda, tenha se tornado membro da União Democrática Nacio-
nal (UDN) e principal apoiador do golpe civil-militar de 1964, com um 
discurso anticomunista. 

Algumas imagens explicitam a leitura que as revistas ilustradas fi-
zeram da Revolução. A Figura 4 talvez seja a que melhor ilustra o pro-
toanticomunismo, um exemplo de como a visão de distribuição de ri-
quezas se confundia com a ameaça à propriedade privada, no caso, às 
riquezas dos mais ricos.

Figura 4 Capa da revista Careta de 27 de setembro de 1919
Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional
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A Figura 4 representa um assalto à mão armada perpetrado por 
dois maximalistas afrodescendentes a um punguista, um batedor de car-
teira, branco. Rendido e indignado, o “maximalista” questionava o motivo 
daquela situação. A resposta clara e objetiva do “punguista” era que se 
tratava de maximalismo, pois tudo é de todos. Podemos conjecturar que, 
para a Careta, até delitos e contravenções se enquadravam na ideologia 
dos sovietes. Afinal, os pressupostos do comunismo incluíam a distribui-
ção de renda e a igualdade. 

Figura 5 Charge de Leônidas publicada em O Malho, em 15 de dezembro de 1917
Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional

Na Figura 5 vemos uma leitura do chargista Leônidas.22 Um anjo 
parece encarar, surpreso, a Revolução Russa, representada por um “belo 

22 Nascido no Ceará, em 1882, Leônidas Freire foi caricaturista e jornalista, tendo 
participado das principais publicações cariocas na primeira metade do século XX. De 
humor contestador, foi um dos fundadores do semanário O Tico-Tico. Faleceu em 1943. 
Não sabemos ao certo quais suas preferências políticas, a não ser por suas ferrenhas 
críticas humorísticas durante a Revolta da Vacina (1904). No entanto, consideremos que 
as charges produzidas não necessariamente seguiam as orientações do criador, e sim a 
linha editorial da revista. Além das propostas do editor e dos proprietários do periódico, 
desde aquela época já se estabelecia o desejo dos anunciantes, que financiavam parte 
considerável da publicação. Para saber mais sobre Leônidas e outros chargistas, consultar 
o livro Seth: um capítulo singular na caricatura brasileira, de L. P. Muruci, e a reportagem 
“Leônidas Freire: traços da vida desse nosso querido companheiro, ontem falecido”, 
publicado no jornal A Noite, em 12 de novembro de 1943.
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pudim” em estado de putrefação, sendo comido pela anarquia provocada 
pelo governo de Lenin e pelo comitê de soldados e operários represen-
tado por duas centopeias aparentemente adoentadas.23 O caos apontado 
foi causado pela guerra civil iniciada em abril de 1917, logo após a Revo-
lução Russa. Naquela ocasião, exércitos e milícias de diversas correntes 
políticas lutaram para impor seus próprios governos independentes dos 
bolcheviques. Isso levou alguns governos, como o alemão, a não sentirem 
o medo da contaminação do comunismo em seu território, tamanha a 
crise interna.

Figura 6 A epidemia de cólera em charge publicada na edição de  
O Malho de 17 de agosto de 1918

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional

A Figura 6 remete ao período das epidemias, como a cólera, que 
acometeram o território russo logo após a Revolução de 1917. Assolados 
pela fome, pelo frio e pela doença, milhares de indivíduos morreram. A 
charge ironiza a situação da população russa, ao representar a epidemia 
de cólera como um homem de preto. Um assassino, talvez? Ele parece 

23 “O esphacelamento da Rússia”. O Malho, Rio de Janeiro, 15 dez. 1917, ano 16, n. 
796, p. 41.
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enforcar um indivíduo acamado coberto pela manta do maximalismo. 
Debaixo da cama estão os corpos de alguns membros da família imperial, 
como o ex-czar Nicolau II e seu filho caçula e único herdeiro Alexei Cza-
revitch, ambos assassinados em julho de 1917.24

Figura 7 Capa de O Malho de dezembro de 1919
Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional

A capa do periódico O Malho (Figura 7) delineou o que seria um 
Natal maximalista em 1919. O desenho de Mário Pederneiras,25 ao que 

24 “Cólera de Deus”. O Malho, Rio de Janeiro, 1918, n. 831, p. 57.
25 Raul Paranhos Pederneiras (1874-1953), além de renomado caricaturista e 
comediógrafo do teatro de revista, foi professor da antiga Faculdade Livre de Direito do 
Rio de Janeiro (atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) e professor de anatomia e fisiologia artísticas da Escola Nacional de Belas-Artes. 
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parece, reforçava a ideia de que o maximalismo – representado por um 
robusto homem pintado de vermelho, cercado de fogo, como um demô-
nio infernal – lançaria suas chamas no globo terrestre. Estaria a imagem 
retratando o medo de que a Rússia disseminasse os ideais da Revolução 
aos quatros cantos do planeta? Fica clara a associação ao comunismo como 
um mal que ameaçava todo o mundo. Além disso, a Figura 7, mais uma 
vez, denota o nascimento de um imaginário anticomunista, com o qual 
a Igreja Católica brasileira faria coro ao longo de grande parte do século 
XX – basta lembrar os momentos que antecederam o golpe civil-militar 
de 1964 (MOTTA, 2002).

Figura 8 Charge sobre os nove artigos sovietes publicada na Fon-Fon em 1919
Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional

Foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e participou ativamente da 
criação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). Na imprensa, estreou na 
revista O Mercúrio em 1898 e trabalhou em praticamente todas as revistas ilustradas de 
seu período, como em O Malho (1902), Tagarela (1902) e D. Quixote (1917). Politicamente 
pragmático, apoiou a candidatura de Marechal Hermes da Fonseca em 1910 e, em 1919, 
foi defensor de Rui Barbosa. Apesar de um breve fascínio pelo fascismo, foi um pacifista, 
defendendo a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do Eixo 
(TEIXEIRA, 2012). 
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Sob o título “Salada bolshevijcki”, a Figura 8 enumera os supostos 
nove artigos de um decreto criado pelos sovietes.26 De maneira sarcásti-
ca, cada item apresentado revelava a ironia de novos hábitos excêntricos 
impostos pelo governo bolchevique, subestimando a Revolução. Por ou-
tro lado, podemos constatar o desconhecimento por parte da imprensa 
brasileira da realidade do povo russo, em especial essa nova família que 
surgia com a coletivização das atividades domésticas, bem como a rela-
ção com os filhos, a exemplo do item que anunciava as crianças como 
propriedade do Estado. Essa interpretação colaborou para difundir um 
discurso distorcido sobre o imaginário popular da Revolução Russa para 
seus leitores. Outros artigos são mencionados com um tom jocoso, ao in-
dicar o envio das sogras e dos credores ao campo de concentração, assim 
como a prisão e o fuzilamento de rapazes considerados bem-apessoados.

Figura 9 O cangaceiro e o bolchevique representados na  
Careta de 14 de julho de 1923

Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional

26 “Salada bolshevijcki”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 28 jun. 1919, ano XIII, n. 26, p. 14.
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Na Figura 9, o diálogo entre o cangaceiro Antônio Silvino27 e um 
bolchevista demonstra bem nossa hipótese de que a maioria dos revolu-
cionários russos é retratada como personagens relacionados à barbárie. 
Famoso antes de Lampião por suas ações violentas, mas também por ter 
arrancado trilhos, feito funcionários reféns e sequestrado engenheiros da 
Great Western – companhia responsável pela implantação da ferrovia na 
Paraíba e em Pernambuco –, Silvino poderia ser facilmente associado aos 
comunistas, já que se revoltou contra a empresa estrangeira, maior sím-
bolo da entrada do capitalismo e da modernidade no Nordeste, pois teria 
desapropriado parte das terras de sua família sem indenização.

Como os cangaceiros, também considerados bandidos violentos, 
os bolchevistas eram caracterizados como sanguinários, pois nenhuma 
violência perpetrada pelo cangaceiro seria suficiente para torná-lo um 
representante da causa soviética. Percebe-se o nascimento do imaginário 
anticomunista nas páginas das revistas ilustradas do Brasil republicano. 

Ao fim e ao cabo, são os comunistas russos assassinos de crianças, 
mulheres e padres. Eis aí o protoanticomunismo e o que será construído 
em termos de imaginário nas cartilhas anticomunistas produzidas pelo 
Brasil afora ao longo de todo o século XX, divulgando a ideia de que eram 
“comedores de criancinhas”.

27 Para saber mais sobre o cangaceiro e as representações do cangaço na história do 
Brasil, ver DANTAS, S. A. de S. Antonio Silvino: o cangaceiro, o homem, o mito. São 
Paulo: Editora Cartigraf, 2006, e OLIVEIRA JUNIOR, R. J. F. de. Como se consagra 
um mito: representações do cangaceiro Antonio Silvino nos cordéis de José Costa Leite, 
Tempo Histórico, v. 5, n. 1, 2013, p. 1-15. 
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Capítulo 3 
As mulheres russas nas revistas ilustradas28

“Não estás mais entre os vivos. 
Da neve não podes erguer-te. 

Vinte e oito baionetadas. 
Cinco buracos de bala. 

Amarga camisa nova 
cosi para o meu amado. 

Esta terra russa gosta, 
gosta do gosto do sangue.”

“Profecia”, Anno Domini MCMXXI,  
Anna Akhmátovc

Logo nos primeiros anos, a questão da mulher foi um interessante 
e importante tópico de destaque quando os impressos passaram a relatar 
notícias da Revolução Russa. As mulheres eram o principal público-alvo 
da maioria das revistas ilustradas aqui pesquisadas. Vários desses veículos 
de imprensa abordavam a moda e o universo feminino. Muitas reportagens 
discutiram as mudanças de comportamento relativas ao gênero, inclusive 
no que dizia respeito aos novos costumes e ao papel da mulher na Revolu-
ção em curso, ao surgimento de uma nova família e à proteção das crianças.

Quem eram essas mulheres que se envolveram na Revolução? 
Quais eram suas histórias, seus dilemas, suas reivindicações? Que papel 

28 Agradecemos aqui a contribuição da mestranda Camila Figueiredo, orientanda de 
Andréa Casa Nova Maia no PPGHIS-UFRJ.
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tiveram nesse processo? Na história da Revolução Russa, e na do Brasil e 
do mundo, constata-se que os personagens mais citados, procurados e co-
nhecidos são do gênero masculino. Apesar da compreensão de que todos 
somos protagonistas – pois somos seres históricos –, a História, com H 
maiúsculo, se “esqueceu” das mulheres, como bem apontou a historiadora 
francesa Michelle Perrot. É como se elas estivessem fora do tempo ou dos 
acontecimentos. O certo é que a conquista dos direitos sociais, políticos 
e jurídicos das mulheres foi um longo processo, marcado pela opressão e 
pelo preconceito, até como um campo de estudo ignorado por parte dos 
historiadores (PERROT, 2005).29

Durante muito tempo, a participação feminina na esfera pública foi 
considerada um tabu para a sociedade brasileira. No entanto, a realidade 
não era muito diferente do que ocorria na Rússia das décadas de 1910 e 
1920. Lá, como aqui, o autoritarismo e a repressão faziam parte do dia 
a dia de cerca de 132 milhões de pessoas, de acordo com o Censo de 
1897. As mulheres se encontravam entre os segmentos mais oprimidos 
da sociedade russa, pois inexistiam garantias sociais para elas. Além das 
dificuldades e das constantes humilhações, recebiam salários muito mais 
baixos que os dos homens, enfrentavam uma longa jornada de trabalho 
não podiam contar com o apoio do Estado se ficassem doentes, grávidas 
ou desempregadas. 

Para uma compreensão mais adequada da participação feminina no 
processo revolucionário de 1917 e na luta pelos direitos e pela igualdade, 
é necessário retroceder brevemente, a fim de apreender como se confi-
gurava a estrutura da sociedade russa daquele período. Segundo Wendy 
Goldman,

à medida que cada vez mulheres se viam forçadas 
a trabalhar por salários com o advento da indus-
trialização, o conflito entre as demandas da pro-
dução e da reprodução resultou em alto índice de 

29 Coube à terceira geração da Escola dos Annales, a chamada Nova História, o surgimento 
de uma nova dimensão denominada história social com a introdução de estudos originais 
como a história do cotidiano, das classes sociais, dos considerados excluídos da história 
e a “história vista de baixo”.
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mortalidade infantil, lares desfeitos, crianças ne-
gligenciadas e problemas crônicos de saúde. Um 
rápido olhar pelas janelas imundas de qualquer 
dormitório de fábrica na Rússia no final do século 
XIX proporcionava amplo apoio para esse ponto 
de vista. As mulheres haviam ingressado na força 
de trabalho, mas ainda eram responsáveis por criar 
os filhos, cozinhar, limpar, costurar, remendar – o 
trabalho penoso e mecânico essencial para a famí-
lia. As responsabilidades domésticas das mulheres 
impediam-nas de ingressar nos domínios públicos 
do trabalho, da política e de empreitadas criativas 
em pé de igualdade com os homens (2014, p. 11).

Como característica desse patriarcalismo, a transmissão da heran-
ça somente era possível para os filhos ou parentes do gênero masculi-
no. Além disso, era bastante comum o acerto de casamentos arranjados, 
apesar da condenação da Igreja Ortodoxa. Desse modo, o acesso à terra 
se restringia aos homens. O matrimônio também favorecia os homens, 
como um acordo financeiro, em especial a família do noivo. Os campo-
neses acreditavam no casamento como algo necessário para todos, digno 
de respeito. As mulheres que não se casavam eram consideradas párias 
da sociedade – eram excluídas desta categoria as curandeiras ou as que 
tinham vocações religiosas (ENGEL, 1996, p. 16-18). 

Sem acesso à terra, a maioria das mulheres solteiras realizava peque-
nos serviços. Em 1897, de acordo com o primeiro e único recenseamento 
realizado no Império Russo,30 apenas 4% das mulheres entre 45 e 49 anos 
nunca haviam se casado, de modo que o casamento era algo esperado e 
comum na tradicional sociedade russa camponesa. A fertilidade na Rússia 
era maior do que em qualquer outro país da Europa. Era comum que um 
casal tivesse de oito a dez filhos, embora apenas metade chegasse à idade 
adulta. A lei estabelecia que os noivos deveriam ter, no mínimo, 16 anos 
para contrair matrimônio, mas definia que poderiam fazer sexo consen-
tido a partir dos 14 (POKRÓVSKAIA apud SCHNEIDER, 2017, p. 68).

30 O Censo classificou ainda os habitantes em nobres, clero, comerciantes, pequeno-
burgueses e camponeses com deveres e direitos definidos. Ver BYTSENKO (2006).
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Quando o marido recebia o status de chefe de família, as mulhe-
res garantiam autoridade perante suas filhas e noras, gerando inúmeras 
tensões. Não eram incomuns a violência e os castigos impetrados contra 
mulheres solteiras ou casadas. Além disso, as crianças ilegítimas eram ex-
cluídas da sociedade e lhes era negado o acesso às terras comunais (EN-
GEL, 1996, p. 16-18).

De fato, as leis russas concediam poucos direitos às mulheres. 
Elas deviam obediência ilimitada ao marido e deveriam adotar o nome 
dele ao casar. Além disso, não podiam trabalhar, estudar ou receber 
passaporte para trabalho ou residência sem prévia autorização do côn-
juge – apesar das reformas de 1914, que autorizaram a separação e a 
obtenção do passaporte. 

De acordo com a médica e revolucionária Maria I. Pokróvskaia31, 
o estatuto do passaporte estabelecia que as mulheres casadas só podiam 
adquirir um com o consentimento do marido: “Os indivíduos sem pas-
saporte são considerados vagabundos e enviados em comboio de presos 
para um lugar de moradia” (POKRÓVSKAIA apud SCHNEIDER, 2017, 
p. 62). Mais adiante, relata que, segundo o Código Civil, “a esposa tem a 
obrigação de obedecer ao marido enquanto chefe de família, viver com 
ele em amor, respeito e submissão ilimitados, conceder a ele toda com-
placência e afeição como dona de casa” (POKRÓVSKAIA apud SCHNEI-
DER, 2017, p. 62).

Por outro lado, a lei não autorizava a propriedade compartilhada, 
o que significava na prática que a herança e o dote, por exemplo, perten-
ciam exclusivamente às mulheres. Contudo, era praticamente impossível 
obter o divórcio na Rússia pré-revolucionária por conta do posiciona-
mento da Igreja Ortodoxa, que entendia a união como um sacramento 
sagrado e que só poderia ser desfeito em situações de adultério compro-
vado, impotência ou exílio prolongado. As relações de poder maritais se 
estendiam a pais e filhos.

31 Maria Ivánovna Pokróvskaia envolveu-se na criação do Partido Progressista das 
Mulheres. Em 1908, participou da organização do 1º Congresso de Mulheres de Toda a 
Rússia e, em 1917, integrou a delegação que reivindicava o direito feminino ao voto e à 
candidatura em cargos políticos. 
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O pai exercia poder quase incondicional sobre seus 
filhos não somente até a maioridade, mas por toda 
a vida. Somente filhos de um casamento reconhe-
cido eram considerados legítimos; filhos ilegítimos 
não tinham direitos ou recursos legais. Até 1902, 
quando o Estado aprovou reformas ilimitadas, um 
filho ilegítimo somente poderia ser adotado, re-
conhecido ou posteriormente legitimado através 
do consentimento imperial especial, mesmo se o 
pai estivesse disposto a isso (GOLDMAN, 2014, 
p. 31).

Embora as leis e os costumes russos restringissem a atuação das 
mulheres na esfera pública, negando-lhes direitos e melhores condições 
de trabalho, algumas vozes tiveram lugar de destaque na história da Rús-
sia revolucionária. Graziela Schneider (2017) ressaltou a trajetória de al-
gumas dessas personagens revelando sua importância para a história do 
movimento feminino.32 

Além disso, no final do século XIX, surgiram várias associações 
voltadas para as lutas pelos direitos das mulheres, como a Sociedade Rus-
sa de Defesa das Mulheres, o Partido Progressista das Mulheres, a União 
pela Igualdade das Mulheres e a Liga da Igualdade de Direitos das Mulhe-
res, este último considerado o responsável pela promoção da marcha de 
8 de março, que reuniu cerca de 900 mil mulheres e foi fundamental para 
o desenrolar do processo revolucionário de 1917. Não podemos ignorar 
o papel dessa manifestação, pois

considera-se que esse protesto tenha sido o es-
topim das Revoluções Russas de Fevereiro e Ou-
tubro, quando milhares de operárias têxteis inicia-

32 A estudiosa Gabriela Schneider organizou uma antologia de escritos de mulheres 
que se envolveram na Revolução Russa e na luta pela emancipação feminina, como 
Aleksandra M. Kollontai, Anna A. Kalmánovitch, Ariadna V. Tirkóva Williams, Ekaterina 
D. Kuskova, Elena A. Kuvchínskaia, Inessa F. Armand, Konkórdia N. Samóilova, Liubov 
I. Guriévitch, Maria I. Pokróvskaia, Nadiéjda K. Krúpskaia e Olga A. Chapír. Sobre isso, 
consultar: SCHNEIDER, G. A revolução das mulheres: emancipação feminina na 
Rússia soviética. São Paulo: Boitempo, 2017.
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ram uma greve geral e se manifestaram contra a 
fome, o tsarismo e o governo provisório, que havia 
incluído o sufrágio feminino em sua agenda (SCH-
NEIDER, 2017, p. 13).

Algumas dessas revolucionárias tiveram seus nomes estampados nas 
páginas das revistas ilustradas. Aliás, a Revista da Semana em 1917 ressaltou 
o papel das mulheres na história da Rússia. A capacidade de ação dessas 
“amazonas eslavas” ou “guerreiras russas”, amplamente registrada nos livros 
de grandes romancistas daquele país, foi também disseminada no imaginá-
rio ocidental sobre o processo revolucionário, retratadas como “mulheres 
quase inverossímeis para a nossa imaginação e os nossos hábitos”. 

Na coluna “Cartas de Mulher”, assinada pelo pseudônimo de Irace-
ma, divulgou-se uma crônica sobre a Legião Feminina da Morte.33 Publi-
cada semanalmente entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mun-
dial, tencionava provocar leitores de ambos os gêneros sobre os temas 
do mundo feminino. Não se restringia apenas ao universo da família, da 
casa, da moda ou da decoração: o debate se estendia à atuação na esfera 
pública, à emancipação feminina, ao acesso à educação e ao mundo do 
trabalho (COUTO, 2010).

Ao que parece, a Legião Feminina da Morte surgiu num momento 
de deserção ou capitulação dos soldados, incentivando, naquele período 
de crise e de caos inerente, o processo revolucionário, a coragem e o 
amor pela pátria. Segundo “Iracema”, as mulheres foram lideradas pela 
revolucionária Bochkariova, isto é, Maria Bochkareva: a primeira mu-
lher a liderar uma unidade militar, também lembrada como Joana D’Arc 
russa. Assim como a francesa, de origem camponesa com uma trajetória 
trágica, Bochkareva se tornaria um dos símbolos da Rússia revolucionária 
ao lutar na Primeira Guerra Mundial. Sua atuação atraiu a atenção de 
diversos correspondentes e fotógrafos internacionais, que colaboraram 
para a construção do imaginário em torno dela.34 
33 “Cartas de Mulher. A Legião Feminina da Morte”. Revista da Semana, Rio de 
Janeiro, 4 ago. 1917, ano XVII, n. 26, p. 16.
34 Em 1919, Maria Bochkareva publicou sua autobiografia intitulada Yashka, My 
Life as Peasant, Officer, and Exile. Disponível em: <https://archive.org/details/
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É no momento em que os soldados arremessam 
as armas, em que os regimentos maximalistas de-
sertam ou capitulam, que se organiza a Legião Fe-
minina da Morte, destinada a incutir aos homens, 
pelo exemplo, a coragem e o amor da pátria. São 
camponesas quase incultas, professoras, médicas, 
enfermeiras, estenógrafas, mulheres de todas as 
condições que se agrupam sob o comando da já 
célebre Boschkariova, a Joanna D’Arc russa, e pe-
dem ao governo que as mande para os campos de 
batalha, a verter o sangue pela pátria e a preencher 
as vagas deixadas em aberto pela cobardia ou pelo 
desatino dos homens.35 

A crônica da Revista da Semana enaltecia a mulher russa ao lem-
brar que, ao contrário das ocidentais, as eslavas surpreendiam pela força 
e pela coragem. Ressaltava ainda que, entre os exilados em Paris, em 
Londres ou até na Suíça, se destacavam as figuras femininas, volta e meia 
retratadas pelos romancistas russos. Inicialmente, a Revolução defendia 
as reivindicações sociais, porém “o ideal russo era o grosseiro esboço de 
um estado comunista, com a aplicação de muitas das doutrinas pregadas 
pelos apóstolos do anarquismo e divulgados pelos seus discípulos”.36 No 
entanto, com o desenrolar dos acontecimentos, o ideal de paz se perdeu 
quando Lenin tomou o poder. 

O texto revelou como a multidão encarou com preconceito a saída 
daquele batalhão feminino munido de uniformes e armas de Petrogrado 
(atual São Petersburgo), para atuar na ofensiva determinada por Alexan-
der Kerensky contra a Alemanha na Grande Guerra. O sentimento de re-
jeição se estendia aos soldados que tentavam invadir à noite os barracões 
onde estavam alojadas as soldados, que resistiam a investidas e agressões 
verbais. A situação enveredou para outro caminho quando elas sofreram 
um ataque e algumas foram encaminhadas a um hospital em Minsk. Antes 

yashkamylifeasp02levigoog>. Acesso em: 14 set. 2017.
35 “Cartas de Mulher. A Legião Feminina da Morte”. Revista da Semana, Rio de 
Janeiro, 4 ago. 1917, ano XVII, n. 26, p. 16.
36 Idem.
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ridicularizadas, em outra ocasião foram recebidas como heroínas. A po-
pulação local entusiasmada foi ao seu encontro, cercando-as de bandeiras 
e abraçando-as. A admiração foi compartilhada por “Iracema”, que exal-
tou os valores dessa nova mulher do século XX, redimida e engrandecida, 
ao mesmo tempo que questionava a recusa do direito ao voto feminino 
no mundo:

Estas guerreiras russas, que vão para as batalhas, 
em coisa alguma se parecem com a americana miss 
Rankin, que vota contra a guerra no congresso 
americano. Estas amazonas eslavas parecem as lon-
gínquas e bárbaras antepassadas das piedosas enfer-
meiras das Cruz Vermelhas. Não será, certamente, 
com o seu exemplo heróico e com o seu sacrifício 
que a humanidade se aproximará dos ideais pacífi-
cos. Mas não deixa de ser sintomática a concessão 
dada às mulheres russas para se baterem na guerra, 
quando em quasi todas as nações do mundo ainda 
se negam à mulher os direitos pacíficos do voto. 
Quem nos diria que a mulher eleitora seria anteci-
pada pela mulher guerreira?37

Outra revolucionária relembrada nas páginas das revistas ilustradas 
foi Catharine Breshkovsky, considerada a avó da Revolução Russa. A co-
luna “Pelo Mundo Afora”, da Revista da Semana, informava que o Governo 
Provisório havia anistiado vários condenados políticos pela Rússia impe-
rial, entre os quais a octogenária revolucionária, devidamente homena-
geada (Figura 10).38

Em março de 1918, a Fon-Fon publicou que a avó da Revolução fora 
presa pelos líderes bolcheviques. Ao que parece, a revolucionária, vítima 
da tirania libertária, se identificava com a política adotada pelo governo 
de Kerensky, que defendia a permanência da Rússia na Grande Guerra.39 

37 Idem.
38 “A avó da Revolução”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de Janeiro, 5 maio 
1917, ano XVIII, n. 13, p. 25.
39 “Breschkowska”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 2 mar. 1918, ano XII, n. 9, p. 5.
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Figura 10
 A avó da Revolução estampou a 
coluna da Revista da Semana  
de maio de 1917
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Figura 11 
A prisão da avó da Revolução noti-
ciada pela Fon-Fon em 1918
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional
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Com sua prisão, Catherine Breshkovsky tornou-se a mais convicta e fer-
vorosa adversária do programa maximalista. De acordo com a revista, 
em 1919, ela excursionou pelos Estados Unidos, “a fim de iluminar o 
entendimento do povo americano sobre as intenções e as realidades do 
bolchevismo”, e depois se dirigiu para a França como uma representante 
do antibolchevismo, concedendo inúmeras entrevistas.40 

A Careta retomou o tema, em um texto publicado sem autoria41, 
elucidando a identificação correta da mulher que recebeu o afetuoso ape-
lido. Um desencontro de informações originou um equívoco sobre duas 
personagens femininas que receberam a mesma alcunha. Uma delas, Spi-
ridovska, era, na verdade, Maria Alexandrovna Spiridonova. O periódico 
relatou, em tom de suspeita, a suposta atuação de certa mulher, Spiri-
dovska, à qual atribuem grande influência. No entendimento deles, como 
uma senhora que já teria sido presa anteriormente, poderia ter força para 
conspirações, ainda mais sabendo que iria novamente para a prisão por 
ordem de Lenin? A revista questionava quem haveria de ter confundido as 
duas figuras revolucionárias e indagava:

Quem então inventou-a como avó da revolução? 
Dizem que os correspondentes dos jornais estran-
geiros em Petrogrado, pois a Revolução Russa não 
teve avó nem avô, sendo que entre o povo da Rús-
sia, tanto o homem como a mulher, desde sécu-
los, mal firmam os passos na vida, dirigem-se logo 
a um qualquer centro político, onde fazem a sua 
profissão de fé revolucionária.42

Nascida em 1885, de origem nobre, Maria Alexandrovna Spirido-
nova ingressou no Partido Socialista Revolucionário em 1905. No ano se-
guinte, assassinou um militar como represália à brutal repressão aos cam-
poneses envolvidos na Revolução de 1905, o que levou à sua prisão na 
Sibéria (MCCAULEY, 1997, p. 198). As notícias dos maus-tratos sofridos 
40 “Babouchka”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 29 nov. 1919, ano XIII, n. 48, p. 15.
41 Careta, Rio de Janeiro, 10 maio 1918, n. 529, ano XI, p. 4.
42 Careta, Rio de Janeiro, 10 maio 1918, n. 529, ano XI, p. 4.
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no seu longo período no cárcere chegaram ao povo. Com a Revolução de 
Fevereiro, ela emergiu como heroína, tornando-se umas das líderes dos 
socialistas revolucionários.

Já Catherine Breshkovsky, a Baboushka, era de fato a “avó da Revo-
lução”.43 Também de família aristocrática, nascida em 1844, envolveu-se 
com o chamado movimento Narodnik na década de 1870. O grupo era 
composto, em sua maioria, por jovens estudantes e intelectuais que se di-
rigiam a áreas rurais para disseminar os ideais socialistas entre o campesi-
nato. O ativismo político daqueles militantes se defrontou com a repres-
são à liberdade de expressão imposto pelo czarismo russo. Desse modo, a 
atuação de Catherine Breshkovsky lhe valeu a prisão e o exílio na Sibéria 
em 1878. Depois de liberta, participou da criação do Partido Socialista 
Revolucionário, em 1901. Perseguida, voltou a ser presa em 1905. Solta 
em 1917, participou do Governo Provisório de Kerensky. Quando os 
bolcheviques tomaram o poder em outubro daquele ano, decidiu fugir 
para os Estados Unidos e para o Japão, exilando-se, posteriormente, na 
então Tchecoslováquia (RIHA, 1969, p. 344).

Assim como Breshkovsky, Spiridonova não concordou com o rumo 
tomado pelos bolcheviques. Perseguida, voltou a ser presa e foi executada 
em 1941. De todo modo, ambas revolucionárias, reveladas pelas revis-
tas ilustradas, brevemente retratadas nessas linhas, exemplificam o papel 
singular que as mulheres tiveram no processo. Por outro lado, assinalava 
uma visão preconcebida sobre a função e o lugar da mulher, fosse ela 
jovem, fosse uma anciã na sociedade, tanto na Rússia quanto no Brasil. 

Também o periódico A Leitura para Todos, em agosto de 1919, es-
tampou em suas páginas a avó da Revolução Russa, mas retratada como 
uma velhinha, diferente da matéria da Careta, que apontava que não se 
tratava de uma idosa, e sim de uma jovem com outro nome. Haveria mais 
de uma avó da Revolução? 

43 Em 1918, Catherine Breshkovsky publicou seu livro de memórias intitulado de The Little 
Grandmother of the Russian Revolution: Reminiscences and Letters of Catherine Breshkovsky. 
Disponível em: <https://archive.org/details/littlegrandmothe00bres>. Acesso em: 14 set. 
2017.
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Por muito que tenha errado, essa velhinha, lutan-
do por um espírito mais caritativo e um melhor 
entendimento a favor dos seus patrícios, deve ser 
julgada com sympathia. Ela viveu a vida toda den-
tro de um belo sonho: o da igualdade dos homens. 
Esse belo sonho, durante o tempo em que a Rús-
sia vivia escrava dos autocratas, levou-a ao cárcere, 
muitas vezes. Agora, com o povo a governar, estará 
feliz Catherina Breshkovsky? Ou terá saudades do 
tempo de Nicolau II?44

Provavelmente não houve outra avó com tanto peso simbólico 
quanto a figura de Catherine Breshkovsky. O certo é que, no início do 
século XX, o governo do czar Nicolau deparou com um número consi-
derável de mulheres insurgentes e consideradas terroristas, muitas de-
las ligadas ao partido então recém-criado. A participação das mulheres 
na política, envolvidas em atos extremos e confinadas no cárcere, teve 
grande repercussão, uma vez que até as prisões eram espaços de domínio 
masculino. A intrusão feminina em outras esferas representava o desvio 
da regra. De acordo com Nadezda Petrusenko (2014, p. 235), o julga-
mento e a prisão de Maria Aleksandrovna Spiridonova demonstraram a 
dificuldade da justiça em aceitar e compreender sua atuação no atentado 
contra o oficial russo. O discurso variava entre vítima e agente política.

A Revolução Russa trouxe mudanças significativas para as mulheres. 
Em fins de 1917, decretos substituíram o casamento religioso pelo civil, con-
cederam a proteção legal às crianças e autorizavam o divórcio independente 
do cônjuge solicitante. No ano seguinte, um novo Código Civil entrou em 
vigor, abolindo privilégios masculinos e dissipando antigos valores. Qualquer 
criança nascida dentro ou fora do casamento era considerada igual perante a 
lei. Além disso, foi estabelecida a igualdade entre homens e mulheres, incluin-
do a salarial. Porém, mantinha-se o registro de casamento, a pensão alimen-
tícia e o subsídio de menores, que garantia a união familiar. A interrupção da 
gravidez era permitida e gratuita, apesar de não ser encorajada, sendo realiza-
da somente em hospitais públicos, desautorizando a procura pelas tradicionais 

44 “A avó da Revolução Russa”. A Leitura Para Todos, Rio de Janeiro, ago. 1919, n. 1, p. 98.
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parteiras. A prostituição passou a ser considerada crime. Em contrapartida, 
não se penalizava quem a praticasse, mas buscava-se criar melhores condições 
de vida e de trabalho. As mulheres também tiveram garantidos o direito ao 
voto e a se candidatar a cargos públicos. 

Outras medidas bastante modernas faziam referência à ampliação 
do acesso à educação técnica e superior, bem como à criação de jardins 
de infância, escolas, lavanderias, restaurantes e moradias comunitárias, 
que, de acordo com o pensamento socialista, abolia a milenar repressão 
do trabalho doméstico feminino que deveria ser socializado. Em relação 
às crianças, proibia-se a adoção de órfãos, com o intuito de impedir o uso 
de sua mão de obra não remunerada, em especial nas áreas rurais. Desse 
modo, difundia-se a ideia de que os cuidados com as crianças deviam ser 
coletivos, enaltecendo o poder público em detrimento do privado. Con-
tudo, a realidade continuava penosa para a população russa. 

Apesar de as novas leis e de o programa do Partido Comunista russo 
se tornarem uma cartilha a ser seguida pela população, a pedagoga e crítica 
literária Nadiéja Konstantínovna Krüpskaia considerava o peso de tradições e 
costumes centenários arraigados naquela sociedade, uma vez que

a lei é uma coisa, enquanto na vida muito ainda 
continua como antes; os vestígios da antiga desi-
gualdade, dos antigos preconceitos, ainda são pro-
fundos, e é preciso trabalhar incansavelmente para 
eliminá-los da vida cotidiana, familiar e social. Por 
isso, o programa do partido diz que homens e mu-
lheres comunistas não podem esquecer sequer por 
um instante que a libertação das mulheres ainda 
está longe de sua conclusão – ela apenas começou, 
e agora é preciso um grande esforço ideológico 
e educativo (KRÜPSKAIA apud SCHNEIDER, 
2017, p. 103).

Em março de 1919, a revista Careta publicou a coluna “Páginas da 
Cidade”, assinada pelo jovem jornalista e poeta José Garcia Margiocco 
(1889-1923). A matéria criticava um texto de autoria de Maria de Lacer-
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da de Moura,45 que se destacou como militante anarquista e educadora, 
notabilizando-se uma das pioneiras no movimento feminista brasileiro 
(RAGO, 2012). Ao lado da cientista Bertha Lutz, Maria de Lacerda criou 
a Liga pela Emancipação Feminina, em 1919, bem como organizou o 
importante periódico anarquista Renascença (KARAWEJCZYK, 2014).

O texto que mereceu o julgamento de Garcia Margiocco se inti-
tulava “Por que vence o porvir?”. Tratava-se originalmente de uma confe-
rência para os operários realizada por ela na Liga dos Homens do Traba-
lho, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. O tom irônico sutil pôde 
ser notado ao longo da matéria, como se observa no trecho a seguir: 
“Apraz-me constatar o que pensa do futuro uma mulher que, além de 
saber pensar, possui o divino dom de dizer em voz alta a pureza de suas 
convicções.” Ao que parece, chamou-lhe a atenção o inusitado fato de 
uma mulher saber pensar e expor pública e corajosamente suas ideias 
para uma plateia, isto é, uma mulher que atua politicamente.

O jornalista se opôs à vibrante escritora quando esta declarou que 
“o maximalismo rubro será o clarim anunciador da nova aurora”.46 O 
ponto central de sua censura se referia à extensão de direitos às mulheres. 
Seu desconhecimento sobre os eventos que se desenrolavam na Rússia 
ficou evidente quando trouxe à baila o líder revolucionário Lenin e o 
terror que a imagem dele lhe causava. A disseminação do maximalismo 
era vista como uma ameaça à sociedade e à propriedade privada, pois 
antecipava que os bens particulares poderiam ser confiscados. Além dis-
so, procurou relativizar o discurso da ilustre escritora, pois ela buscava 
apenas evidenciar “a tensão do espírito humano para uma era melhor”,47 
menosprezando sua apreciação sobre os acontecimentos em marcha.

No seu entendimento, Lenin pretendia aterrorizar o mundo, e seu 
governo, dizendo-se o regenerador da humanidade, decretava a mulher 
uma propriedade do Estado e mandava distribuir pobres e inocentes vir-
gens pelos acampamentos em substituição a gêneros alimentícios que lhes 
faltavam para que os soldados não desertassem. Como uma resposta à 

45 “Páginas da Cidade”. Careta, Rio de Janeiro, 22 mar. 1919, n. 561, ano XII, p. 24.
46 Idem.
47 Idem.
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ameaça latente da expansão do maximalismo no Brasil, recomendava uma 
união ou /um pacto para que não ocorresse a ruína da família brasileira. 
Desse modo, propôs “demonstrar ao operário, provar ao soldado e ex-
plicar ao campônio que esse clarim que geme na Rússia, longe de ser a 
trombeta redentora da nova aurora, é o cornetim fanhoso que anuncia o 
tropel dos bárbaros em demanda das cidades para destruição”.48

Em outra ocasião, a Careta reafirmou sua posição sobre o impacto 
das transformações sociais ocorridas com a Revolução. A coluna “Esta-
ção Elegante” transcreveu uma entrevista realizada com uma jovem dama 
da alta sociedade.49 A jovem em questão era Hortência Meirelles, filha 
do empresário e comendador Henrique Celestino Meirelles. A pauta se 
concentrou nos modos e nos costumes de outros jovens de seu círculo 
social. Tais informações curiosas revelam interesses e hábitos, as formas 
de sociabilidades, bem como a referência de elegância do rapaz ideal e os 
comportamentos inadequados e inaceitáveis.

Pelo visto, a conversa tomou outro rumo, quando, debaixo da saca-
da, passou uma manifestação operária. O entrevistador indagou se o maxi-
malismo transformaria a elegância da jovem dama. Provavelmente motiva-
da pela falta de conhecimento sobre o episódio, a moça replicou e afirmou 
que “a nós, mulheres elegantes, os operários odeiam”. Para completar, 
garantia que “qualquer uma de nós, quando quiser, conquista um milhar 
deles, dominando-os”. Ao ser questionada sobre a relação com as mulheres 
operárias, respondeu sem hesitar que elas ambicionavam a inversão de ce-
nários, ou seja, “desejariam arrancar os nossos vestidos para meterem nelas, 
mas, desde que os tivessem, nos permitiriam comprar outros e queriam 
viver na nossa companhia”.50 Aliás, a suposta inversão dos papéis sociais na 
tradicional família brasileira foi um tema satírico recorrente em diversas 
revistas ilustradas, por meio das imagens criadas pelos desenhistas. A isso 
somava-se a possível ruptura da ordem hierárquica enraizada na estrutura 
social brasileira, que inibia uma eventual mobilidade social dos indivíduos.

48 Idem.
49 “Entrevista com uma jovem dama da sociedade”. Careta, Estação Elegante, Rio de 
Janeiro, 17 maio 1919, n. 569, ano XII, p. 1.
50 Idem.
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Apesar dos chistes e das piadas retratadas ao longo da conversa, o 
repórter arrematou a entrevista com uma reflexão sobre as opiniões emi-
tidas pela descendente de rica família. Para ele, a jovem “conhece muito 
bem o seu alto meio mundonario, mas não conhece nem bem nem mal o 
laborioso meio trabalhador, por isso julga com tão precipitada injustiça as 
admiráveis damas proletárias” .51. Em que pese a coerente crítica aos co-
mentários da jovem dama, não devemos esquecer que muitos desses jor-
nalistas trabalhavam concomitantemente em diversos impressos, a exem-
plo dos periódicos operários, daí podemos presumir tal ponderação.

Já a edição de 5 de março de 1927 de O Malho imprimia com bom 
humor, ironia e sarcasmo um texto que complementava as críticas em 
relação às mudanças que estavam ocorrendo na Rússia pós-Revolução de 
Outubro. A crônica “Os sexos e a sciencia” fora retirada de um texto ori-
ginalmente publicado pela United Press.52 Retomando a ideia da inversão 
de papéis, o texto se reportava às supostas cirurgias de mudança de sexo 
realizadas no Hospital Dostoievski.

O médico e chefe do departamento cirúrgico, I. A. Golanietsky, 
relatou à sociedade de cirurgia de Moscou os resultados dessas operações 
realizadas para transformar homens em mulheres, e vice-versa, salientan-
do que não operava a mudança de sexo à vontade; pelo contrário, preferia 
a determinação dominante das características femininas ou masculinas.

Para comprovar seus argumentos, descreveu as cirurgias e listou os 
nomes dos pacientes. Segundo o noticiário, 

parece, mas não é blague carnavalesca! Aos que ti-
verem dúvidas, recomendamos a leitura do final do 
sensacional comunicado da United Press, uma vez 
que [...] Dr. Golanietsky é um médico de consi-
derável importância na cirurgia e na medicina da 
Rússia, sendo figura das mais salientes de um dos 
grandes hospitais moscovitas.53

51 Idem.
52 “Os sexos e a sciencia”. O Malho, Rio de Janeiro, 5 mar. 1927, ano XXVI, n. 1277, 
p. 14.
53 Idem.
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Em 1931, a revista Fon-Fon publicou a reportagem “O feminismo 
e o problema econômico”. O texto apontava para os progressos dos 
direitos das mulheres e o movimento feminista em curso. Revelou a 
existência de grupos evolucionistas e extremistas, aqueles partidários 
dos avanços dentro dos limites das tradições religiosas e sociais, e ou-
tros de extrema esquerda, que vislumbravam concorrer pari passu com 
os homens. Esse último grupo era identificado com o maximalismo 
feminista. Encarado como um obstáculo ao movimento, retirava o di-
reito de culto à elegância e à moda inerente à personalidade feminina. 
Porém, afirmava que o feminismo não excluía o feminilismo, pois uma 
mulher moderna e independente não desconhecia a qualidade e o preço 
de bons tecidos. Afinal,

querem os direitos que lhes têm sido negados, de 
intervir na administração pública, votando e sendo 
votado; querem a possibilidade de merecer cargos 
públicos, querem a igualdade civil e política; mas 
não desejam, de forma alguma, abdicar das prerro-
gativas do seu sexo, masculinizando-se nas toilet-
tes, nas atitudes, nos hábitos sociais.54

No entanto, a reportagem que talvez suscite maior interesse nessa 
disputa pelo imaginário sobre a mulher da Revolução Russa e as mu-
danças ocorridas é a que foi publicada na revista Para Todos. Intitulado 
“Viajando na Rússia Vermelha”55, o texto se reportava à transcrição de um 
suposto encontro de Maria Pauvlona Gonta com o espanhol residente em 
Moscou Antonio Jesús Ibáñez que se dera na casa da escritora russa Saphia 
Ilgestrom, apelidada de Sonia Petrovena. 

A escritora defendia que a Revolução despertara uma consciência 
na mulher, dera-lhe uma personalidade, fizera da antiga besta uma mu-
lher, igualara-a ao homem em todos os direitos, nutrira-lhe a inteligência, 

54 “O feminismo e o problema econômico”, Fon-Fon, Rio de Janeiro, 4 jul. 1931, ano 
XXV, n. 27, p. 12.
55 “Viajando na Rússia Vermelha”, Para Todos, Rio de Janeiro, 9 jan. 1932, ano XIV, n. 
682, p. 18.
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iluminara-lhe o espírito e embelezara-lhe a vida com a posse do ideal e 
a noção de seu valor. Se, durante o regime czarista, operárias e campo-
nesas eram burras de carga ignorantes e submissas, que sofriam com a 
difícil tarefa no campo e na cidade, atendendo a atividades domésticas, 
suportando a brutalidade de seus maridos ou pais, agora surgia uma nova 
mulher despertada pela Revolução. Segundo Petrovena, coube ao Estado 
a introdução na luta pela nova vida, que garantiu a proteção do trabalho 
feminino, a igualdade de salários quando os trabalhos eram iguais aos dos 
homens e o respeito à condição inerente ao seu gênero.

A Revolução triunfou na criação das reuniões de delegadas operá-
rias e camponesas, eleitas em seu povoado ou distrito, com o intuito de 
cuidar da educação, mas fiscalizadas pelo Partido Comunista. Petrove-
na salientava que “nenhum país do mundo ganha a Rússia nas liberdades 
concedidas à mulher, que agora é dona e senhora absoluta de sua vida, 
de seu ser, de seus sentimentos, de suas ideias, dona para sempre de sua 
personalidade”.56 

Ibáñez, jornalista que colabora em revistas na Espanha e na França, 
além de tradutor de russo para espanhol e francês, replicou os comentá-
rios de Sonia. No seu entendimento, nenhum homem latino, espanhol ou 
sul-americano, toleraria a liberdade feminina, que levaria à infidelidade, 
uma vez que as mulheres poderiam enganar os maridos. Tais comentários 
despertaram surpresa em Maria Pauvlovna Gonta, enquanto Ibáñez ria do 
assombro que causara. O certo é que a abolição da propriedade privada, 
sua transferência para o Estado e a mudança nas relações matrimoniais 
causavam um misto de curiosidade e desconfiança. 

Sonia Petrovena aproveitou para esclarecer que a união de um casal 
poderia ser ou não registrada em cartório, mas a poligamia era conside-
rada crime. Desse modo, o casamento deixava de ser uma imposição e 
se convertia numa união livre entre dois seres que se amavam e se es-
timavam, de modo que, a partir do momento que desapareciam esses 
sentimentos, o casamento perdia a essência. Em relação aos filhos, “a lei 
soviética não estabelece nenhuma diferença entre os filhos de matrimô-

56 Idem, p. 19.
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nios legais, registrados ou não registrados”57 Petrovena considerava que o 
casamento oriundo de uma união livre levava à consideração, ao respeito 
e ao fortalecimento dos sentimentos. Contudo, a narrativa das impres-
sões desta Rússia revolucionária ganhou um novo contorno quando se 
discorreu sobre o divórcio.

Tempo necessário para requerer o divórcio: o que 
fazem esperar no escritório para anotar a declara-
ção. Gastos: as passagens do bonde. Um amigo de 
Ibáñez andava um dia, às dez da manhã, procuran-
do desesperado a mulher para dizer-lhe, por sim-
ples cortesia, que às nove se divorciaria dela e que 
às onze ia se casar com outra 58

Para completar o panorama dessa Rússia, o artigo trouxe à baila 
as impressões de uma visita ao estúdio da prestigiada atriz e diretora de 
cinema Olga Preobrayenskaya, que “faz umas fitas que honrariam o nome 
dos maiores diretores europeus e americanos quanto à audácia e ao vigor” 
(Id.).59 Apesar do talento, chamou-lhe a atenção sua indumentária, pois 
se vestia como uma operária de classe baixa. Naquele ambiente, repleto 
de outros funcionários, entre eles eletricistas, ajudantes e atores, destaca-
vam-se duas atrizes favoritas: Olga Tzezarskaya e Tabarich Puschkinaya. A 
primeira, “cheia de corpo, cara de boa moça, olhos negros, pele morena”, 
“um tipo arrogante de camponesa como são os dois papéis de sua especia-
lidade”; a segunda, “loura, delicada, olhos azuis, um tipo completamente 
oposto ao da companheira”. A entrevista chegou ao seu clímax quando as 
artistas optaram por serem retratadas coletivamente. 

Uni-vos, proletários de todas as nações etc., canta-
va mirando-me, um tipo de cara impertinente que 
servia como extra, mas que, com certeza, abrigava 
a esperança de que o comunismo igualasse em mé-

57 Idem, p. 39.
58 Idem.
59 Idem.
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ritos é Olga Preobrayenskaya. Uns por esta razão, 
outros por aquela agruparam-se uns quarenta na 
fotografia. E por causa desse coletivismo, fiquei 
sem uma reportagem completa do studium de 
Olga Preobrayenskaya 60.

De todo modo, pudemos constatar que as novas leis adotadas 
pelos bolcheviques asseguravam proteção a mulheres e crianças. Po-
rém, as informações, as imagens e as notícias reproduzidas nas revistas 
ilustradas colaboraram para difundir um discurso distorcido e fortuito 
sobre o imaginário popular das Revoluções Russas de fevereiro e de 
outubro de 1917 no Brasil. O envolvimento das mulheres no proces-
so revolucionário e o surgimento do protagonismo feminino com a 
promulgação das novas leis, ao lado de um suposto novo modelo de 
família, bem como a proteção à infância, ganharam as páginas dos pe-
riódicos ilustrados.

Em que pese o tom de humor característico, não podemos ignorar 
que as consequências da Primeira Guerra Mundial foram devastadoras 
para a Rússia. Além disso, ao lado das epidemias (tifo, escarlatina, cólera), 
da guerra civil e, posteriormente, da fome de 1921, cerca de 16 milhões 
de pessoas morreram. Os primeiros anos da Revolução foram de muita 
privação para a população, em especial aqueles que necessitavam da efe-
tiva proteção do Estado.

Com isso, crianças ficaram órfãs ou foram abandonadas, acarretan-
do o aumento substancial da criminalidade juvenil, bem como a prosti-
tuição infantil. Era comum encontrar crianças e adolescentes vivendo em 
grupos nas ruas, dormindo sob pontes ou em prédios abandonados. Com 
a introdução da Nova Política Econômica (NEP) – adotada pelo governo 
de Lenin em 1921 e dedicada a solucionar a escassez de comida –, os 
serviços e os recursos financeiros destinados a mulheres e crianças foram 
reduzidos e transferidos para outras áreas. O problema diminuiu após a 
Grande Fome, mas preocupou as autoridades até o início dos anos 1930 
(GOLDMAN, 2014, p. 98). 

60 Idem, p. 40.
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Não podemos deixar de mencionar que, paralelamente aos avanços 
alcançados naquele momento, a repressão e a perseguição eram uma dura 
realidade para os adversários do regime. A epígrafe escolhida para abrir 
este capítulo sintetiza a fala daqueles que tiveram a voz abafada. Fora 
escrita pela poetisa ucraniana Anna Akhmátova, que a dedicara a seu es-
poso, o também poeta Nikolai Gumilev, executado em 1921 pela polícia 
secreta russa.
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Capítulo 4 
Arte e cultura dos russos revolucionários

“Surgem diante de nós dois tipos populares 
que, de modo extraordinário, retratam o povo 
russo como um todo. Antes de mais nada, é 
o esquecimento de qualquer medida, em tudo 
(e, notem, é algo quase sempre temporário e 
transitório, uma espécie de delírio). É o desejo 
de passar dos limites, o desejo de, com o co-
ração desfalecido, ir até a beira de um precipí-
cio, de debruçar-se sobre ele, de olhar o fundo 
e, em determinados casos, mas nada raros, de 
atirar-se nele de cabeça feito um atordoado. É 
o desejo de negação num homem, às vezes jus-
tamente no menos propenso a isso e no mais 
respeitoso, o desejo de negar tudo: o que lhe 
é mais sagrado, seu ideal mais pleno, as coisas 
sagradas do povo em sua plenitude – tudo o 
que antes ele respeitava tornou-se de repente 
um fardo insuportável.”

Diários de um escritor: Meia carta de um sujeito, 
Dostoievski

Como compreender as representações artísticas e intelectuais pro-
duzidas acerca de um evento e seus desdobramentos? O que é fazer parte 
de um povo? As linhas que se seguem serão poucas para responder satis-
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fatoriamente a essas perguntas. No entanto, compreendendo as palavras 
de Fiodor Dostoievski, um dos maiores escritores e intérpretes da Rússia, 
jogamo-nos à beira do abismo para trazer alguma reflexão acerca da Re-
volução Russa contida nas revistas da Primeira República (1889-1930).

Muitas obras de escritores, poetas e cineastas, ao lado de bailari-
nos, atores e musicistas, colaboraram para a divulgação da Revolução fora 
de seu território. Os textos, ficcionais ou não, as canções e as imagens são 
formas de representar o mundo e de incutir significados aos discursos. 
Literatura, poesia, dança, cinema e música são expressões artísticas que 
tiveram lugar de destaque nas páginas das revistas ilustradas selecionadas. 

Marc Ferro analisou que o cinema, tanto no Ocidente quanto no 
Leste Europeu, foi submetido aos interesses do capital e de dirigentes, 
fossem eles sovietes ou meros burocratas. Não por acaso, “desde que o 
cinema se tornou uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na história 
com filmes, documentários ou de ficção, que, desde sua origem, sob a 
aparência de representação, doutrinam e glorificam” (FERRO, 1992, p. 
13). Desse modo, líderes revolucionários, como Trotski e Lenin, consi-
deravam o cinema o melhor instrumento de propaganda e educação das 
massas. Ao longo do século XX, outros governos e líderes apoiaram e 
impulsionaram a produção cinematográfica como parte da estratégia de 
poder nacional e internacional.

Nações como França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Estados Unidos 
utilizaram esse recurso, ao lado do rádio e da imprensa periódica, como 
plataforma político-ideológica. Tais governos não mediram esforços para 
organizar leis ou departamentos de censura para regulamentar a exibição 
de películas. O certo é que o cinema pode ser abordado ao mesmo tempo 
como produto e testemunho, uma imagem-objeto, integrado a determi-
nado contexto. A análise cinematográfica envolve o estudo da narrativa, 
do cenário, do público, da crítica e do regime político e suas formas de 
repressão, entre outros aspectos (FERRO, 1995, p. 203).

Se o cinema era uma novidade em expansão, não podemos ignorar 
aqui o papel do teatro. No caso brasileiro, o teatro de revista foi o gênero 
mais carioca. Durante a Primeira República, a influência cultural francesa 
era evidente – basta constatar o destaque que artistas e companhias dra-
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máticas tinham no maior palco do país: o Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro. Por outro lado, o teatro de revista lotava os teatros do Centro da 
capital federal. Os autores estavam sintonizados com a cultura urbana de 
massas, a importância das tradições africanas, a crônica política e de costu-
mes. Dessa forma, as revistas eram populares e faziam sucesso por serem 
acessíveis a um vasto público, que queria ver aspectos jocosos do jogo 
social, sempre carregados de sensualidade e picardia. Melhor dizendo, o 
conservadorismo e o politicamente correto não tinham vez no início do 
século XX. Quem quisesse encontrar os tradicionais valores religiosos e 
da família não deveria frequentar a Praça Tiradentes e arredores.

Com estas breves considerações acerca do meio teatral carioca, deba-
teremos aqui se o teatro de revista abordou os desdobramentos do processo 
revolucionário russo. Embora não seja nosso objetivo, é comum afirmar que 
muitos jovens artistas russos contribuíram para trazer novas expressões es-
téticas e artísticas que questionavam os parâmetros convencionais. 

Mesmo antes da Revolução de Outubro de 1917, nomes como 
Konstantin Stanislávski (1863-1938) – um dos fundadores do Teatro Po-
pular de Arte de Moscou e principal expoente da tendência realista e 
psicológica do teatro russo – e Vsévolod Meyerhold (1874-1940) – pre-
cursor da vanguarda teatral russa e defensor do teatro do espetáculo – re-
dimensionaram as formas de pensar e fazer teatro ao longo do século XX. 
Também em se tratando da história das artes cênicas na Rússia, não po-
demos deixar de lado o poeta e dramaturgo Vladimir Maiakovski (1893-
1930), considerado um dos principais nomes da vanguarda e conhecido 
como o poeta da Revolução.

No Brasil, os mecanismos de censura às atividades artísticas na 
Primeira República já tinham sido delineados na Constituição de 1891. 
Em 1900, com o reordenamento do serviço policial do Distrito Federal, 
transferiu-se aos delegados de circunscrição a inspeção de instituições, 
teatro e espetáculos voltados para a diversão e o lazer públicos (KUSH-
NIR, 2012, p. 85). Em 1920, o Decreto nº 14.529 instituiu a censura às 
peças teatrais e aos filmes com o intuito de estabelecer a ordem, a segu-
rança e a moralidade pública. Em 1924 foi instaurada a figura do censor, 
um funcionário público escolhido dentro da polícia. Ao crescimento de 
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organizações de trabalhadores, principalmente após a Revolução Russa, 
seguiram-se a repressão, a censura e o controle do movimento social, 
bem como a intervenção em todas as atividades culturais (FIGARO, 
2008). Segundo Marcos Luiz Bretas: 

A maior parte do trabalho censório nesse momen-
to diz respeito a proteger o público de manifesta-
ções indesejáveis, buscando construir uma sensibi-
lidade. Nisso se proibia uma série de comentários 
de duplo sentido, alusões vulgares que fariam a fes-
ta de um estilo de representar considerado popular 

(2009, p. 108).

A fim de trazer as impressões do estado da arte pelo mundo, as 
revistas reproduziam em suas colunas críticas sobre as últimas pelícu-
las recém-lançadas no cinema, em especial no Rio de Janeiro, sobretudo 
pelo fato de a capital federal concentrar as principais salas de projeção do 
país e ser sede da maioria dos principais veículos da imprensa nacional 
durante a Primeira República. Ao estudar um filme do ponto de vista 
histórico, devemos lembrar que

O cinema, assim como o teatro e a ficção, inspira e 
diverte. Frequentemente, ensina verdades impor-
tantes sobre a condição humana. Mas não substi-
tui a história que tenha sido escrita penosamente 
a partir das melhores análises e evidências dispo-
níveis. Às vezes os cineastas totalmente imbuídos 
de seus produtos proclamam-nos historicamente 
“precisos” ou “fiéis”, e muitos espectadores os su-
põem assim. Os espectadores não deveriam endos-
sar tais pretensões nem descartá-las de todo, e sim 
encará-las como um convite a um aprofundamento 
posterior (CARNES, 1997, p. 10). 

Retomando as críticas publicadas nas revistas, destacamos que 
descrever a sinopse de alguns dos principais filmes e classificar a qualida-
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de de tais obras implicava uma escolha valorativa e critérios de seleção 
da equipe desses periódicos. Voltados para o entretenimento, o cinema 
mudo mesclava letreiros explicativos e a música ambiente orquestrada 
com uma atuação que realçava as expressões faciais e corporais. Não por 
acaso, o contexto subsequente à Revolução Russa de fevereiro ou de 
outubro de 1917, bem como a Guerra Civil que lá se instalara, serviu de 
inspiração a diversas películas. Embora caracterizada pelo viés ideológi-
co, essas tramas retratavam fatos e personagens inseridos num contexto 
específico. A narrativa cinematográfica revelava os últimos acontecimen-
tos daquele processo que tomou a Rússia revolucionária, fossem eles 
ligados a Hollywood ou à Europa, a exemplo da Universum Film AG 
(UFA), da Alemanha. 

As revistas, contudo, não ignoraram o cinema produzido pelos 
bolcheviques. Originalmente, obras de Tolstoi e Dostoievski foram adap-
tadas para o cinema durante a Rússia czarista. A partir de 1917, o papel 
ideológico do cinema ganhou expressividade por meio da propaganda da 
utopia comunista realçando determinados valores, como igualdade e jus-
tiça. Em 1928, a magazine Para Todos trouxe para o conhecimento de seus 
leitores um curto perfil do célebre cineasta russo Sergei Eisenstein.61 A 
matéria, assinada por L. X., ressaltou sua trajetória, bem como o impacto 
do filme O encouraçado Potemkin (1925) no cinema mundial. Na ocasião, o 
crítico enalteceu a originalidade de sua narrativa cinematográfica, que in-
tensificava a expressão da realidade de como foi narrado o sopro épico da 
Revolução daquele episódio ocorrido em 1905, que antecedia e explicava 
os acontecimentos de 1917.

De acordo com Michael Schull, os filmes mudos produzidos en-
tre 1920 e 1929 nos Estados Unidos concentravam temas recorrentes 
como uso da violência, desvio sexual, violação da família, ataques contra 
a religião, abuso de substâncias, defeitos físicos e antiamericanismo. Os 
bolcheviques eram retratados cometendo atrocidades sob a influência do 
álcool. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a eclosão da Revolução 
Russa, o perigo da ameaça vermelha em solo norte-americano levou à 
radicalização criativa de muitas de suas películas (SHULL, 2000, p. 5-10).
61 “Eisenstein”. Para Todos, Rio de Janeiro, 1928, n. 523, p. 88.
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A revista Para Todos indicou o filme As mãos de Nara (1922), dirigi-
do por Harry Garson e protagonizado pela atriz norte-americana Clara 
Kimball Young. Conta a história da jovem Nara Alexieff, filha do conde 
Alexieff, ex-membro da embaixada russa em Washington, que, persegui-
da pelos bolcheviques, fugiu para a Manchúria e de lá emigrou para os 
Estados Unidos, uma nação enaltecida como uma terra livre.62 A men-
sagem política veiculada disseminava ideologicamente a representação 
de uma democracia liberal no Ocidente em detrimento da ditadura do 
socialismo bolchevique na Rússia. A produção cinematográfica ocidental 
– sobretudo a dos Estados Unidos – priorizou a polarização narrativa: de 
um lado, os americanos como defensores da liberdade e da democracia, 
valores que justificavam a deflagração de guerras; de outro, os inimigos 
que personificavam a ditadura, a repressão, a censura e o extremismo re-
ligioso, ou seja, os russos (soviéticos), os chineses, os vietnamitas, alguns 
grupos do Oriente Médio, os ditadores latino-americanos ou africanos, 
por exemplo. Podemos apontar outros clichês narrativos, como a heroi-
ficação do personagem americano, a esperteza dos protagonistas frente à 
ingenuidade e à falta de inteligência dos antagonistas.

Figura 12 Crítica do filme As mãos de Nara publicada na revista Para Todos em 1923
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

62 “Cinema Para Todos”. Para Todos, Rio de Janeiro, 1923, ano V, n. 233, p. 35.
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Em 28 de abril de 1923, a Fon-Fon reproduzia um telegrama que 
informava o interesse dos russos de entrar na indústria cinematográfica 
por meio de uma Cooperativa Proletária Cinematográfica voltada para a 
produção de filmes para o proletariado e para exportação.63 A Revolução 
de 1917 impôs uma reinvenção do universo cultural russo e o surgimento 
do cinema revolucionário soviético. Muitos empresários e técnicos do 
ramo fugiram após a nacionalização das empresas, levando consigo equi-
pamentos e materiais necessários para a produção. Apesar do bloqueio 
econômico internacional e da crise decorrente da Guerra Civil interna, 
foi criada uma comissão oficial de cinema, que, em 1919, instituiu a pri-
meira escola de cinema do mundo, a VGIK (The Russian State University 
of Cinematography, em inglês), em Moscou. As artes, de uma maneira 
geral, renasciam na Rússia soviética com o intuito de transformar toda a 
sociedade. Segundo João Luiz Vieira,

as diversas artes, tais como a pintura, escultura, 
arquitetura, teatro, desenho industrial e cinema, 
possuíam um idioma comum que refletia a neces-
sidade de reconstrução do todo do organismo so-
cial, estabelecendo um forte equilíbrio entre arte 
e sociedade, que fez dos anos 20 na União Soviética 
um momento privilegiado da história da cultura do 
século XX (2004, p. 19).

A plateia norte-americana também se manifestou durante a exe-
cução de um filme na Broadway, como publicou a revista Eu Sei Tudo em 
maio de 1927. Na ocasião, O encouraçado Potemkin (1925), de Serguei Ei-
senstein, que conta a história da triunfante fogueira revolucionária na 
Rússia, foi vaiado pelo público. Segundo a notícia, os espectadores ridi-
cularizaram as cenas que mostravam a rebelião dos marinheiros no navio 
de guerra, em especial o arremesso de oficiais ao mar. Além disso, a nota 
informava que muitos se retiraram da sala quando a população russa se 
revoltou contra a repressão. Com alguma ironia, o texto da revista alfine-

63 “Os soviets russos querem mostrar-se”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 28 abr. 1923, ano 
XVII, n. 17, p. 59. 
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tou os norte-americanos, pois consideravam um sacrilégio as reivindica-
ções populares em pleno coração de Nova York.

Ao que parece, não houve empatia quando os marinheiros se recu-
saram a comer alimentos podres, quando os superiores os submeteram a 
crueldades ou quando o capitão decidiu fuzilar parte da tripulação para 
restabelecer a ordem.64

Eisenstein é um cineasta considerado revolucionário por inovar na 
montagem e na composição de imagens com apelo visual. Aliás, em mea-
dos de 1919, o momento era propício para a renovação das artes com 
o surgimento, na Rússia, de um movimento de vanguarda denominado 
construtivismo, que se estendeu até 1934. Para o socialismo russo, a arte 
tinha como função primordial atender às “necessidades do povo”. Foi nes-
se contexto que Eisenstein emergiu, transformando-se num importante 
personagem para o cinema mundial.

Nascido em 1898 em Riga, a capital da Letônia, Sergei Eisens-
tein, de origem alemã e judaica, estudou engenharia civil entre 1916 e 
1918. Os acontecimentos na Rússia o levaram a se alistar no Exército 
Vermelho durante a Guerra Civil. Durante esse período, envolveu-se em 
montagens teatrais para o entretenimento das tropas. Com o surgimento 
do movimento Ploletkult, ele passou a trabalhar no teatro, inicialmente 
na elaboração de cenários. A intenção era servir à ideologia dessa nova 
Rússia que surgia com a criação de uma arte idealizada por e para prole-
tários, excluindo os vestígios de uma cultura burguesa. Para Eisenstein, a 
transição do teatro para o cinema não foi aleatória. 

A nacionalização da incipiente indústria cinematográfica, em 1919, to-
davia, causou a evasão de capital estrangeiro, sobretudo alemão, francês e di-
namarquês, além da mão de obra técnica qualificada que emigrou para outros 
países. Como a conjuntura era desfavorável à produção, o governo soviético 
decidiu criar um instituto que formasse diretores e técnicos. Com pouco ou 
quase nenhum suporte, seu início se caracterizou pela improvisação criativa. 
Não por acaso, Sergei Eisenstein ingressaria na VGIK, tornando-se um dos 
grandes mestres da escola. As primeiras obras dirigidas pelo cineasta tiveram 

64 “Mentalidade norte-americana”. Eu Sei Tudo, Rio de Janeiro, maio 1927, ano 10, n. 
12, p. 28.
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como colaboradores os integrantes do movimento Ploletkult. O encouraçado 
Potemkim (1925), Outubro (1928) e fragmentos de Ivan, o Terrível (1944) e de 
Que viva México! (1979) são considerados obras-primas do cinema. Eisenstein 
“foi o primeiro a usar no cinema coletividades não individualizadas como he-
róis principais (alguns personagens são destacados, mas como tipos, e não 
como indivíduos). A concepção era extremamente corrente na literatura e no 
teatro soviético durante os primeiros anos da Revolução” (GOMES, 2015, p. 
154). Essa premissa foi aventada pela Careta em 26 de julho de 1930:

O filme russo, declarou Eisenstein, não é filme 
para todos os públicos. São trabalhos de propagan-
da do novo regime. O seu filme Antigo e moderno, 
feito naquele estilo de sugestões incisivas, consis-
tentes, talhado a pinceladas de Rembrandt, é bem 
típico para explicar o que Eisenstein chama de 
“propaganda”, mostrando que era a agricultura do 
peão russo antes da revolução, e o que ela é hoje, 
sobre a proteção direta dos sovietes.65

 
O realismo da obra era ressaltado por imagens fortes, violentas e ex-

pressivas, ressaltadas por Eisenstein devido à sua experiência no teatro. Essa 
era uma marca de sua produção cinematográfica, pois o cinema era a síntese de 
todas a artes (NOWEL-SMITH, 1997, p. 168). Segundo Pedro Lapera,

 

ao propor uma história multifacetada, dotada de 
vários ritmos, tonalidades e inversões, O encoura-
çado Potemkin e Outubro expõem ao espectador a 
saga de um povo russo sofrido, constantemente 
humilhado, enganado pelos antigos detentores do 
poder e arraigados a um simbolismo que remete 
a esse poder czarista (a presença da Igreja Cristã 
Ortodoxa, os progroms, a ostentação opressora dos 
monumentos e dos objetos sacros – cruz, ovos de 
ouro, joias, brasões, medalhas, estátuas, coroas – 
da realeza) (LAPERA. 2017, p. 110).

65 “O Cine Soviético”. Careta, Rio de Janeiro, 26 jul. 1930, ano XXIII, n. 1.153, p. 9.
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A força do cinema de Eisenstein tinha origem justamente na com-
preensão de que o discurso textual do filme era algo secundário, pois o 
que privilegiava em sua produção era o caráter imagético. O encouraçado 
Potemkin foi inovador ao mesclar narrativas tradicionais e experimentais, 
e marcou a história do cinema com os planos nos rostos do povo sofrido e 
nas botas dos soldados, durante a clássica sequência da escadaria de Odes-
sa. O realismo motivou protestos fora da Rússia, pois parte do público 
acreditava que era um cinejornal.

A revista Para Todos trouxe em suas páginas outra notícia sobre o 
cinema russo. A nota relatava que a França e a Inglaterra vinham exibindo 
as películas produzidas pelos russos Joseph Ermolieff e Yakov Protazo-
noff. Considerado pioneiro do cinema no país, Ermolieff produziu uma 
centena de longas e, durante a Revolução de 1917, exilou-se na França 
(ROLLBERG, 2016). Já Protazonoff notabilizou-se pela produção de fil-
mes memoráveis – Pikovaya dama (A rainha de espadas, em tradução livre, 
1916), Andrey Kozhukhov (1917) e Otets Sergiy (O padre Sérgio, 1918), por 
exemplo –, que reuniram grandes estrelas, como a bailarina e atriz Vera 
Karalli e o ator Ivan Mosjoukine.66 Em outra nota, a revista informava que 
o ex-capitão do Exército Imperial Russo Michael Kustoff trabalhou com 
o cineasta americano Sam Wood na produção de O grande momento (1921). 
Além de consultor, Kustoff desenhou o figurino e emprestou as armas 
usadas pelo exército russo.67 

Outro filme que mereceu destaque foi Le Retour (O retorno), pro-
tagonizado pela atriz Mme. Yanova. Conta a história de uma jovem noviça 
do interior da Rússia imperial que se apaixona por um pintor de São Pe-
tersburgo.68 Já o ator russo Ivan Mosjoukine foi o protagonista do filme 
Casanova (1927). Nessa película, dirigida pelo cineasta Aleksandr Volkov, 
o personagem italiano aparecia seduzindo a imperatriz Catarina II. No 
século XVIII, Casanova morou em diversos lugares da Europa e ao longo 
da vida se envolveu com mais de cem mulheres. A força do arquétipo 

66 “Artistas russos de cinema”. Para Todos, Rio de Janeiro, 24 jul. 1920, n. 84, p. 14.
67 “Um capitão do Exército russo toma parte do filme O grande momento”. Para Todos, 
Rio de Janeiro, 1921, n. 131, p. 21.
68 “Cinema Para Todos”. Para Todos, Rio de Janeiro, 30 jul. 1921, n. 137, p. 20.
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impulsionou um mito que se tornou objeto de vários produtos culturais, 
tanto na literatura e no teatro quanto no cinema e na televisão. 

Figura 13 Cartaz do filme Casanova estampado na edição da Fon-Fon  
de 31 de março de 1928 

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Também foi alvo de censura, na França, o filme norte-americano 
O apóstolo (The Christian), de Thomas H. Ince. A película mostrava uma 
tentativa de rebelião bolchevista nos Estados Unidos apoiada por um ci-
dadão americano. A trama representou uma das primeiras abordagens do 
cinema sobre um dos maiores medos de governos e sociedades capita-
listas: a exportação do terror vermelho da Revolução Russa para outras 
nações. A censura francesa não permitia que fossem exibidas a nacionali-
zação das mulheres e a violência nas cenas de revolta.69

69 “Os setes dias de Fon-Fon no cinema”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 19 jan. 1924, ano 
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Em outubro de 1917 foi lançado Rasputin, o monge negro. O longa-
-metragem chegou ao Brasil com dois anos de atraso, como observamos 
neste número da Fon-fon de 4 de janeiro de 1919 (Figura 14). O filme 
que discute a Rússia sangrenta foi dirigido por Arthur Ashley e protago-
nizado pelo célebre ator Montagu Love. Utilizava nomes fictícios para os 
membros da Família Imperial, artifício repetidamente usado pelos filmes 
norte-americanos. O argumento central depreciava a relação dos Roma-
noff com Grigori Rasputin. Este era apresentado como clérigo charlatão, 
responsável pela corrupção e pelo descontentamento popular com o re-
gime imperial (SHULL, 2000, p. 219).

Figura 14 Fotos do filme Rasputin, o monge negro  
publicadas na Fon-Fon  

de janeiro de 1919
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Aliás, muitos filmes recorreram à temática da Revolução Russa, 
o que parece ter incitado certa surpresa pelos colaboradores da Fon-Fon.

XVIII, n. 3, p. 61.
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Nunca os magnatas da Rússia czarista poderiam ter 
compreendido, ter adivinhado, que o seu país e as 
suas figuras viriam um dia a dar tema para a arte 
do écran. Se fossemos a apontar aqui o nome dos 
filmes que sob tal assunto e em tal ambiente já se 
exibiram e ainda virão a exibir-se, não nos chegaria 
esta página.70

Em outra ocasião, a coluna “Nos Cinemas da Avenida”, da  
Fon-Fon de 13 de junho de 1925, avaliou a película Corações famintos (Hun-
gry Hearts, 1922), de E. Mason Hopper. Inspirada nas memórias da es-
critora judia de origem polonesa Anzia Yazierska, a história narrava o so-
frimento de alguns habitantes de uma aldeia no interior da Rússia, bem 
como a emigração de uma família judia para os Estados Unidos, reiterada 
como a terra da liberdade.71

Figura 15 Crítica de Corações famintos publicada na edição 
de 13 de junho de 1925 da Fon-Fon

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

70 “Nos Cinemas da Avenida”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 11 maio 1929, ano XXIII, n. 
19, p. 68.
71 “Nos Cinemas da Avenida”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 13 jun. 1925, ano XIX, n. 24, 
p. 66.
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Embora o texto da revista (Figura 15) critique a direção e a qua-
lidade da orquestra que acompanhava a projeção, a trama de Corações fa-
mintos nos remete a um tema muito importante da história da Rússia: a 
miséria e os pogroms que motivaram a imigração de cerca de 2 milhões 
de judeus para os Estados Unidos entre 1881 e 1917 (SIMON, 1997). A 
utopia da busca por um “novo mundo” simbolizada pela icônica Estátua 
da Liberdade, em Nova York, contrastava com as enormes dificuldades 
vividas por aqueles que buscavam melhores oportunidades na vida. Ape-
sar dos muitos percalços, como a barreira linguística, as péssimas condi-
ções de moradia, a dura jornada de trabalho, além de doenças e fome, a 
comunidade judaica se organizou em confrarias, clubes e sindicatos que 
ajudaram a integrar seus membros à sociedade norte-americana.

A Figura 16 apresenta outro filme comentado nas páginas da Fon-
-Fon: O amor de Jeanne Ney (The Love of Jeanne Ney, 1927). Dirigido pelo 
alemão Georg Wilhem Pabst e inspirado no romance do escritor russo 
Ilya Ehrenburg, o longa retrata o relacionamento amoroso entre a jovem 
francesa Jeanne e um revolucionário russo durante a Guerra Civil. No 
fim da década de 1920, tramas amorosas em contextos bélicos não eram 
exatamente um tema inovador nas narrativas cinematográficas, muito 
menos em outros campos da arte. No entanto, entre a multiplicidade 
de poderes e guerras civis, os roteiristas decidiram que a jovem francesa 
deveria viver uma história de amor com um russo vermelho e a trama ser 
ambientada no sul da Rússia. A dificuldade de o casal ficar junto residia 
no fato de a protagonista ter nascido na Europa capitalista, ao passo que 
o rapaz era um revolucionário bolchevique. Lembrando que os russos 
brancos eram apoiados pelas nações não russas, a dificuldade de o casal 
permanecer junto deveria ser menor. Por fim, as guerras civis que se se-
guiram à Revolução de 1917 tiveram efeito fundamental para a derrocada 
da democracia radical do início da Revolução e o avanço do autoritarismo 
que marcou o período soviético (REIS FILHO, 2017). 
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Figura 16 Crítica de O amor de Jeanne Ney publicada na Fon-Fon de agosto de 1929
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Outra censura foi publicada no periódico O Malho. O responsável 
pela coluna dedicada à sétima arte criticou uma restrição policial à ence-
nação de La Passante no Palácio Theatro, inspirado no livro do romancista 
belga naturalizado francês Henry Kistemaeckers. Comentava-se nas rodas 
cinematográficas que a perseguição policial mutilava filmes e peças con-
sideradas verdadeiras obras de arte. A restrição era desnecessária, pois a 
imoralidade não estava na imagem, e sim na intenção, e afirmava que

enquanto essa função for exercida por autoridades 
policiais que podem entender muito bem de po-
lícia, mas que de arte e literatura e suas relações 
com a moral percebem tanto como de grego, as 
cousas hão de correr assim. Pois há poucos dias não 
quis um desses censor proibir a representação, no 
Palácio Theatro, de La passante, de Kistemaeckers, 
só porque nela se fala da Rússia bolchevista, que, 
aliás, parece até caluniada, tão mal trata o autor?72

72 “Cinema”. O Malho, Rio de Janeiro, 22 jul. 1922, ano XXI, n. 1.036, p. 16.
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Julgamentos errôneos sobre produções artísticas e culturais não 
são um privilégio da contemporaneidade. O desconhecimento de censo-
res que agem guiados por noções equivocadas foi uma realidade em vários 
momentos da história do Brasil, seja por valores políticos conservadores, 
por padrões sexuais em harmonia com o status quo, por ensinamentos 
dogmáticos religiosos ou apenas por preconceito moral e de costumes. 

Além de filmes, as revistas ilustradas também comentavam sobre 
literatura. Em 16 de outubro de 1920, O Malho publicou uma notícia 
sobre o livro A última tzarina, de Charles e Henry Omessa, originalmente 
intitulado de La dernière Tsarine: révélations d’Alexis Dobrowitz, courrier secret 
de l’Impératrice e publicado em Paris no mesmo ano (SMELE, 2003, p. 
1.105). Nascidos na Argélia, os dois irmãos eram jornalistas: Charles era 
redator-chefe do Liberté, ao passo que Henry era diretor do L’Eveil.73 De 
acordo com o texto, ambos estavam de passagem pela Rússia, quando 
encontraram Alexis Dobrowitz, “o correio secreto da imperatriz”, que 
lhes narrou “cenas horríveis” sobre o assassinato da família dos Romanov. 
Dobrowitz, supostamente em posse de um nome falso de um tenente da 
Guarda Vermelha, teria assistido à execução e afirmado:

O que então se passou é verdadeiramente indes-
critível! Soldados e marinheiros, toda a turba de 
Ekaterinenburg, mulheres também, mais violentas 
e mais cruéis que os homens, lançaram as vítimas 
na fogueira! Quando alguma recuava, para escapar 
às chamas, vinte baionetas a picavam e faziam avan-
çar para o lume! A grã-duquesa Tatiana fugiu três 
vezes do fogo e outras foi ela empurrada violen-
tamente.74

A violência cometida pelos revolucionários provinha do fato de 
que, por muitas décadas, a classe menos favorecida da população russa so-

73 Sobre a trajetória dos dois irmãos, consultar “Chronique Locale”, L’Avenir de L’Est. Ga-
zette Algérienne, 14 fev. 1931, p. 1. Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k56024436>. Acesso em: 7 maio 2018.
74 “A última tzarina”. O Malho, Por Esse Mundo, Rio de Janeiro,16 out. 1920, ano 
XIX, n. 944, p. 5.
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frera um enorme processo de exclusão econômica durante a vigência do 
czarismo. Essa conjuntura de ação/reação extrema nos faz pensar numa 
questão inquietante e atual sobre como eventos e conjunturas podem di-
vidir a sociedade por aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. 
Para argumentar sobre tal dimensão, recorremos ao sociólogo alemão 
Norbert Elias:

Como consequência não premeditada da Revolu-
ção Russa e da chegada ao poder do Partido Co-
munista na Rússia, a classe trabalhadora organiza-
da na Europa dividiu-se em dois campos, que se 
hostilizavam acerbamente um ao outro: o campo 
daqueles que procuravam um modo de organizar 
a sociedade que servisse aos interesses dos traba-
lhadores sem recurso à violência; e aqueles que 
desejavam realizar isso pelo uso, em última instân-
cia, da violência, seguindo o exemplo russo. Essa 
divisão da classe trabalhadora, e de seus simpati-
zantes na intelligentsia da classe média, num gru-
po nacionalista e num russófilo, teve importantes 
consequências (ELIAS, 1997, p. 196).

Tais efeitos foram sentidos em escala internacional, e é claro que 
o Brasil não ficaria de fora. Podemos ampliar a indagação de Elias na ten-
tativa de compreender a polarização de opiniões que a Revolução Russa 
suscitou e ainda suscita ao longo desses cem anos e que, aqui, abordamos 
por meio das revistas ilustradas da Primeira República. Mais especifica-
mente neste capítulo, podemos pensar as mudanças de opinião e, mui-
tas vezes, o caráter ora negativo, ora positivo, da conjuntura russa. Por 
outro lado, acima de qualquer dúvida, este foi um dos eventos-chave do 
século XX (BERSTEIN, 1998). Seguindo tal premissa, foram publicados 
também em suas páginas alguns poemas. Ode à Rússia (Figura 17), por 
exemplo, retrata a perseguição dos bolcheviques.75

75 “Colaboração Versos”. O Malho, Rio de Janeiro, 23 jul. 1923, ano XXII, n. 1.084, 
p. 07.
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Figura 17 Poema publicado em O Malho, na edição de 23 de julho de 1923
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
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Tendo em vista as revistas que selecionamos para este livro, “deve-
mos distinguir as de caráter essencialmente literário das que, possuindo 
interesses geral e cunho mundano, davam também um espaço maior ou 
menor à literatura” (BROCA, 1960, p. 216). A Revista da Semana repro-
duziu um excerto do artigo de Halina Izdebska, com uma análise sobre 
a poesia russa. Ela classificou os poetas em três grupos distintos: os que 
precedem a Revolução, como Achmatova e Ehrenbourg; os simbolistas, 
como Alexandre Blok e Maiakovski, que representariam o movimento 
futurista russo; e aqueles cujas obras podem ser consideradas “manifes-
tações espontâneas do actual estado de coisas”, como os “poetas proletá-
rios” e os “poetas imaginistas” – Kasine, Gnezassimoff, Essenine, Cherne-
vitsck, por exemplo.76 Ainda trouxe à baila escritoras russas do porte de 
Sophia Romanoff, regente da Rússia entre 1682 e 1689, irmã de Pedro, 
o Grande. Ela escreveu e traduziu várias obras, bem como representou O 
médico à força, além de Catharina II, que, em colaboração com a princesa 
Daschkoff, escreveu óperas e provérbios.77 

O Malho promoveu ainda a venda em fascículos da obra Brutos, ho-
mens e deuses, do sociólogo polonês Fernando Ossendowski, que teria tes-
temunhado os acontecimentos na Rússia. Editado pela Revista-Romance 
da Sociedade Anonyma O Malho, o texto da propaganda apresentava o livro 
como “a descrição por um observador sereno e honesto do estado atual 
da sociedade russa, tiranizada até a selvageria pela política, que assola 
com seus morticínios, com os seus roubos à mão armada e com toda 
sorte de tirania o antigo império dos Czares”.78 Ferdynand Antoni Ossen-
dowski (1876-1945) era um escritor e professor polonês que se envolveu 
na Guerra Civil, tornando-se um ativista anticomunista.

76 “A poesia russa na era bolchevista”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 6 maio 
1922, ano XXIII, n. 19, p. 9.
77 “Mulheres… de letras”. O Malho, Rio Janeiro, 31 maio 1924, ano XXIII, n. 1.133, 
p. 51.
78 “Brutos, homens e deuses”. O Malho, Rio de Janeiro, 3 dez. 1927, ano XXIX, n. 
1.316, p. 54.
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Figura 18 Propaganda do livro do sociólogo Fernando Ossendowski  
(O Malho, 10/12/1927)

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Em outra oportunidade, a revista Careta reproduziu o excerto de 
uma notícia publicada pelo jornalista espanhol Ricardo de Baeza sobre 
o célebre tenor russo Feodor Chaliapin, que realizava uma turnê pela 
Europa e pelos Estados Unidos. O roteiro de espetáculos havia sido idea-
lizado com o intuito de angariar recursos para socorrer a fome da po-
pulação russa. Na matéria, Baeza recuperou a origem humilde do tenor, 
nascido na cidade de Kazán, e sua ascensão ao estrelato. Ressaltou ainda 
que, apesar da crise financeira russa, o tenor vivia confortavelmente, em 
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detrimento da triste realidade de seus compatriotas. O jornalista realçou 
que Chaliapin era admirado tanto pela Rússia czarista quanto pela Rússia 
bolchevista. Segundo o periódico,

ninguém ignora que Chaliapin é um dos mais puros 
patriotas que têm nascido, um verdadeiro mártir e 
sacerdote do patriotismo. Podendo viver opulen-
ta e gloriosamente longe do seu país, admirado e 
querido por todos os públicos do mundo, prefere 
permanecer em meio da atual miséria de Kazán, 
palpitando e sofrendo com a sua terra-berço e aju-
dando-a a suportar heroicamente a vida.79

O país, que ignorava outros artistas e que parecia viver sem ciência 
e sem arte, não rejeitou Chaliapin. Apesar de não ignorar publicamente 
o novo regime de governo, o tenor criticava a censura e, ao que pare-
ce, desaprovava a falta de diversidade de alimentos. Uma nota na revista 
reproduziu uma suposta exigência para a realização de um recital numa 
ópera em Níjni Novgorod, na Rússia. Chaliapin havia solicitado “um saco 
de farinha, quarenta carretéis de açúcar e vinte de doce de calda”.80 Des-
gostoso com as dificuldades enfrentadas, o músico, após a turnê mundial, 
não retornou à terra natal (JAFFÉ, 2012, p. 84).

Ao enaltecer a trajetória do famoso tenor que poderia residir 
em qualquer país capitalista, o repórter espanhol demonstrou sua vi-
são negativa acerca das condições sociais e econômicas da Rússia bol-
chevique. Tal perspectiva entrava em consonância com a maioria dos 
jornalistas e colaboradores da imprensa brasileira que estranhava a ati-
tude do músico de residir na sua terra natal, mesmo sem ter qualquer 
identidade pátria. Seguindo essa linha de raciocínio, como destacou 
Jaffé (2012), o artista nunca mais retornou, assim como muitos ou-
tros, que emigraram e se exilaram em condições bem menos favorá-
veis que as de Chaliapin.

79 “Chaliapin de Kazán”. Careta, Rio de Janeiro, 18 fev. 1922, n. 713, ano XV, p. 4.
80 “As exigências do cantor”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 8 jan. 1921, ano 
XXII, n. 2, p. 6.
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Em 1926, a Careta retomou a importância da música e da dança 
para o povo russo. Os chamados “cossacos”, com seus trajes típicos, dan-
çavam suas esquisitas dumkas, as canções populares, formavam uma “ raça 
eslava, que é famosa pelas suas aptidões musicais, vive sempre a cantar, 
que é o seu divertimento predileto”.81 Não só a música e o cinema russos 
eram citados nas páginas da Careta. Em uma crônica sobre o romancista 
Leon Tolstoi, foi retratado um episódio de sua vida, quando um grupo 
de norte-americanos insistiu em vê-lo, apesar de sua recusa. A tal visita 
ocorreu na famosa residência de Yasnaia Poyana, antes da Revolução de 
1917 (o escritor faleceu em 1910). Tendo atraído admiradores de todo o 
mundo, atualmente a casa funciona como um museu.

A revista Eu Sei Tudo apontou uma relação entre o movimento 
maximalista e os textos de Tolstoi, afirmando que o maximalismo é a 
caricatura das ideias do literato russo, pois “é apenas na aparência que 
os maximalistas se inspiram no ideal do grande escritor. Na prática, são 
materialistas ferozes e procuram impor pela força suas doutrinas”.82 Ao 
que parece, com a eclosão da Revolução, houve uma peregrinação de 
maximalistas à casa de Tolstoi. A reportagem relembrava ainda que “pro-
meteram tudo ao camponês, tão caro a Tolstoi: a paz, a terra e a igualda-
de. Até hoje, nada lhe deram de tudo isso: a guerra, a servidão e a ruína 
reinam nos campos da Rússia. Tolstoi, se fosse vivo, choraria perante este 
espetáculo”.83

No teatro, os russos inovaram com uma nova encenação da ópera 
Turandot, do compositor italiano Giacomo Puccini. A originalidade en-
volveu “desde os cenários até a representação, tudo foi novo e inédito”.84 
Aliás, o novo teatro russo seria novamente citado em outra edição. Na 
ocasião, foi examinado um dos livros do diplomata e escritor francês Paul 
Morand sobre o teatro na Rússia, país que, para o autor, sempre fora “um 
fecundo laboratório de criação artística”.

81 “A dança dos cossacos”. Careta, Rio de Janeiro, 23 maio 1926, n. 935, ano XIX, p. 23.
82 “Espírito de Tolstoi”. Careta, 31 jul. 1926, n. 945, ano XIX, p. 48.
83 Idem.
84 “Actualidades”. Careta, Rio de Janeiro, 2 abr. 1927, n. 980, ano XX, p. 34.
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Até aqui, que nos conste, a Rússia do Soviet não 
tinha dado ainda ao mundo o milagre de uma gran-
de revelação artística. É verdade que vagamente se 
falava na Europa, das corajosas inovações que os 
russos modernos haviam introduzido na pintura, 
na escultura, na arquitetura, na poesia, na música 
e no teatro. Mas tudo isso não passava de informa-
ções imprecisas e remotas, que nenhum documen-
to idôneo confirmava.85

Muitos artistas russos continuaram a realizar seus espetáculos ao 
redor do mundo, até mesmo no Brasil. O violinista russo Michel Liv-
chitz, por exemplo, apresentou um concerto no Theatro Municipal. So-
bre a carreira do artista, a revista considerou que, apesar dos “sucessivos 
triunfos”, sua trajetória transformou-se com o “desmoronar da aristo-
cracia moscovita em [uma] romântica odisseia através do velho mundo, 
onde o jovem artista procurou desdobrar a sua encantadora atividade”.86 
Aliás, Livchitz gozou de tanto prestígio que foi convidado para ir à casa 
do jornalista e poeta Filinto de Almeida, membro da Academia Brasileira 
de Letras, e de sua esposa, Julia Lopes de Almeida.87 

Outro violinista russo a visitar o Brasil foi Ivan Tcherkassoff, que 
veio ao Instituto Nacional de Música.88 Atenção especial também foi de-
dicada ao pianista Arthur Rubinstein, de origem polonesa, no Theatro 
Municipal.89 Em fevereiro de 1926, a Para Todos publicou suas observações 
sobre uma audição particular oferecida pela cantora lírica russa Riva Pos-
ternak, que imigrou para terras brasileiras em 1920. De acordo com o 
periódico, a talentosa musicista era formada pelo Conservatório de Músi-

85 “O moderno theatro russo”. Careta, Block-notes, Rio de Janeiro, 5 jul. 1930, n. 
1.150, ano XXIII, p. 34.
86 “Um violinista russo”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 11 jun. 1921, ano XXII, 
n. 24, p. 21.
87 “Meu caro amigo”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 11 jun. 1921, ano XXII, n. 
24, p. 26.
88 “Noticiário elegante. Música”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, dez. 1923, ano 
XXIV, n. 52, p. 27.
89 “Noticiário elegante. Música”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 26 maio 1928, 
ano XXIX, n. 23, p. 24.
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ca de Ekatherinoslav e fugiu para a Polônia, então seguindo para o Brasil. 
Noventa por cento de seu repertório era russo, desconhecido do grande 
público nacional.90

Hedda Nova também foi bastante lembrada pelas revistas ilustra-
das. Ela era uma ex-bailarina e atriz que fugiu do movimento maximalis-
ta. De acordo com a revista Eu Sei Tudo, “o monge Rasputin estava louca-
mente enamorado por essa beleza russa, que conheceu como artista da 
corte russa”.91 

As revistas costumavam dedicar algum espaço para a divulgação 
de livros sobre o país eslavo. A Leitura para Todos, em 1920, comentou a 
obra O maximalismo na Rússia por meio da transcrição de trechos de uma 
matéria publicada num jornal de Paris, assinada pelo advogado e político 
judeu Genrikh Borisovich Sliozberg. Como testemunha ocular daqueles 
acontecimentos, Sliozberg apresentou um quadro inquietante da Rússia 
Vermelha e antecipava que “o futuro não é nada duvidoso. Consumido 
por si próprio, o poder dos Soviets cairá, e toda a variedade de circuns-
tâncias favoráveis ao bolchevismo somente retardará a sua queda. Nem 
os próprios comunistas têm dúvida acerca desse resultado inevitável”.92

Em outra oportunidade, a Careta reproduziu uma matéria do cor-
respondente de guerra italiano Roberto Vaucher, do periódico francês Il-
lustration. O texto descrevia o retorno de 2 milhões de poloneses e russos 
que haviam sido enviados para a Sibéria. Logo após o fim da Guerra Pola-
co-Soviética (1919-1921) e a derrota do Exército Vermelho em Varsóvia, 
foi assinado o Tratado de Viga.93 

Apesar dos problemas da Rússia soviética, lembrava a Para Todos, o 
teatro de Moscou estreou a peça O amor é um livro de ouro, de Tolstoi, e, 
em São Petersburgo, O parricida, de Boonen.94 Já a Revista da Semana pu-

90 “De música”. Para Todos, Rio de Janeiro, 27 fev. 1926, n. 376, p. 12.
91 “Uma celebridade russa no cinema”. Eu Sei Tudo, Rio de Janeiro, abr. 1920, n. 35, 
p. 86.
92 “O maximalismo na Rússia”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, nov. 1920, n. 
16, p. 91.
93 “Regresso da Rússia”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, ano IV, n. 40, 1922, 
p. 21.
94 “Comédias e comediantes. Lá Por Fora”. Para Todos, Rio de Janeiro, 1923, ano V, n. 
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blicou uma crítica do jornalista Ricardo Baera sobre o novo teatro russo. 
Para ele, até a Revolução, o teatro era marcadamente europeu; depois de 
1917, tomou os ideais bolchevistas e voltou-se para a “produção prole-
tária – a dos operários, mais política e complicada, e a dos camponeses, 
mais simples e moral”.95 

Em fins da década de 1920, aumentara a quantidade de espetáculos 
do teatro vermelho ou de propaganda revolucionária. Ainda atraíam o 
grande público as peças inspiradas nas obras de Tolstoi, Gorki e Tchekhov. 
Contudo, previa-se a exclusão de problemas individuais em prol da nova 
arte da Revolução e todas as aspirações do povo russo, ou seja, recusava-
-se a questão individual em favor da coletividade. 

Não por acaso foi encenada uma versão do conto A gata borralheira, 
do escritor e poeta francês Charles Perrault. Nessa releitura, a heroína, a 
pobre Cendrillon, maltratada pelas irmãs burguesas, desejava participar 
de um baile no palácio do príncipe encantado. Então, por sugestão de um 
camarada, ela se apossa de um vestido de uma de suas irmãs. O clímax 
ocorre quando o salão é tomado por “uma invasão de revolucionários que 
escorraçam aquele horrendo tirano”. Ao fim do ato, a orquestra executou 
o Hino da Internacional Comunista, encerrando animadamente a peça 
teatral.96

As páginas da Revista da Semana lembraram os 100 anos de Fiodor 
Dostoievski.97 Em outra oportunidade, publicou um necrológico sobre o 
escritor e ativista dos direitos humanos ucraniano Wladimir Korolenko 
falecido em 1922 na Ucrânia, sua terra natal. Segundo o periódico, de-
pois de Tolstoi, Korolenko era o escritor mais venerado no antigo Impé-
rio Russo. De acordo com a matéria, ele ficou ressentido e abalado pelos 
últimos acontecimentos da Rússia Vermelha.

214, p. 16.
95 “O novo theatro russo”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de Janeiro, 20 
set. 1924, ano XXV, n. 39, p. 6.
96 “Gata Borralheira Bolchevista”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de 
Janeiro, 12 fev. 1927, ano XXVIII, n. 8, p. 6.
97 “Dostoievski”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 3 dez. 1921, ano XXII, n. 49, 
p. 9.
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Os acontecimentos que se seguiram à revolução 
bolchevista abalaram profundamente a sua saúde. 
Os horrores da guerra civil causaram-lhe inúmeros 
sofrimentos. Chegou a miséria tal que não podia 
obter os medicamentos exigidos pelo seu estado. E 
assim, torturado moral e fisicamente, desapareceu, 
sem ter podido concluir a sua obra História dos 
Costumes Contemporâneos, cuja primeira parte 
fora publicada antes da revolução.98

Não podemos deixar de mencionar a contribuição da Rússia para 
o desenvolvimento do balé internacional. Surgido no século XV, na Itália, 
o estilo foi incorporado à cultura do país em fins do século XVII. Em 
1740, foi fundada a Escola Imperial de Balé de São Petersburgo. Acessível 
à maior parte da população, os ingressos eram muito baratos. Os bailari-
nos, bem-remunerados, eram considerados servos do Império.

Nas primeiras décadas do século XX, muitos desses profissionais 
alcançaram o estrelato internacional. Um deles foi Anna Pavlova, que 
nasceu em São Petersburgo, em 1881. Formou-se na Escola Imperial 
de Ballet e passou a integrar o corpo de baile da instituição no Teatro  
Mariinsky, tornando-se primeira bailarina em 1906. Três anos depois, em 
Paris, entrou para a companhia dos Ballets Russes, fundada pelo empre-
sário Sergei Diaghilev. Considerada a principal companhia de balé entre 
1909 e 1929, revolucionou a dança, a música e a arte envolvendo coreó-
grafos, compositores, bailarinos e artistas visuais. Em 1913, Pavlova criou 
a sua própria realizando inúmeros espetáculos pelo mundo: visitou Egi-
to, China, Austrália, Índia, México, Canadá, Peru, Argentina e Leste da 
Ásia. No Brasil, apresentou-se no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
no Theatro Municipal de São Paulo e no Theatro da Paz no Pará. Passou 
por aqui em 1918, 1919 e 1928 e continuou dançando até sua morte, em 
1931. A reportagem publicada na Revista da Semana no ano de sua mor-
te, assinada pelo crítico Pierre Michailowsky, ressaltava suas virtudes ao 
afirmar que

98 “Wladimir Korolenko”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 4 mar. 1922, ano XXIII, 
n. 10, p. 9.
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a dançarina, segundo o novo conceito da coreogra-
fia russa, não é a mulher que se esforça em fazer 
pirouettes ou fouettées sobre as pontas dos pés etc., 
mas um símbolo da euritmia estética, da harmo-
nia silenciosa dançantes, uma expressão suprema 
da forma da arte plástica, uma metáfora poética, 
evocação plástica da ideia da beleza.99

 
Aliás, durou pouco a tolerância do governo soviético com suas an-

danças pelos países considerados inimigos. A revista Eu Sei Tudo noticiava 
a proibição do envio de 100 libras anuais, com que Pavlova auxiliava o 
sindicato de dançarinos e dançarinas de Moscou, em represália aos seus 
“espetáculos capitalistas” realizados em Nova York e na Europa.100

Figura 19 Fotografia da bailarina Anna Pavlova  
na Fon-Fon de junho de 1928

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

99 “A lenda do cisne. À memória da genial Anna Pavlowa pelo professor Pierre Michailowsky”. 
Revista da Semana, Rio de Janeiro, 18 jul. 1931, ano XXXII, n. 31, p. 26.
100 “As dansarinas pobres da Rússia não receberão o auxílio generoso de Anna Pawlowa”. Eu Sei 
Tudo, Rio de Janeiro, jul. 1929, ano 13o, n. 2, p. 81.
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Ainda sobre os Ballets Russes, Diaghilev reuniu, em torno de si, 
após a Revolução de 1917, uma constelação de artistas russos, como os 
coreógrafos Michel Fokine e Vaslav Nijinsky, o compositor Igor Stra-
vinsky, o pintor Leon Bakst e o historiador Aleksandr Benois. Pablo Pi-
casso, Henri Matisse, Giorgio de Chirico, Jean Cocteau e Coco Chanel 
contribuíram para a elaboração de cenários e figurinos, traduzindo a lin-
guagem dos movimentos de vanguarda, como cubismo, futurismo e sur-
realismo, para os espetáculos.

Nas páginas das revistas ilustradas multiplicavam-se entrevistas e 
notícias sobre bailarinos e espetáculos no Brasil e no exterior. Com o 
intuito de traçar um quadro geral do período 1917-1930, selecionamos 
alguns recortes que podem contribuir para a compreensão do estado da 
arte da dança, bem como para refletir sobre a recepção da Revolução 
Russa no imaginário da sociedade e da imprensa brasileira. 

Apesar da origem aristocrática, o balé foi protegido pelo novo re-
gime e por membros do Partido Comunista (BALLERINI, 2017) e man-
teve o status de participar da construção da identidade nacional e difundir 
a cultura russa no exterior. Porém, não foram poupados os antigos repre-
sentantes do poder russo que tinham ligação com a dança. Considerados 
responsáveis pela pobreza e pela fome da população, muitos desses indi-
víduos foram perseguidos, mortos, presos ou exilados (WERTH, 2008).

Não por acaso, a Para Todos publicou uma matéria sobre uma baila-
rina de origem nobre (Figura 20). A princesa Drubekkoff, de sangue azul, 
decidiu abraçar a carreira para “não morrer de fome” depois que seus pais 
foram assassinados. Em 1923, visitou o Brasil, depois de cursar as aulas 
da bailarina Anna Pavlova. A princesa Mourariewa era outra nobre que 
se transformou em bailarina. Aos 16 anos, integrou o corpo de baile da 
Ópera de Paris.

Em 1927, a mesma revista estampou uma matéria com outra bai-
larina russa (Figura 21). Nascida em Moscou, Maria Olenewa (1896- 
-1965) iniciou, ainda criança, na Academia de Dança Nelidowa. Com a 
Revolução Russa de 1917, transferiu-se com a família para a França. Lá, 
ingressou na companhia de Maria Kournezoff, no Teatro dos Champs

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   116 11/05/18   20:12



Russos em revista 117

Figura 20 Reportagem sobre a princesa que virou bailarina  
na Para Todos de 6 de outubro de 1923

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Elysées. Tempos depois, integrou a companhia de balé de Pavlova e tam-
bém a companhia de Leonide Massine como primeira bailarina, entre 
1918 e 1921. Viajou pela Europa, pela América Latina e pelos Estados 
Unidos, onde se apresentou em 96 cidades.101 Na Argentina, dirigiu a 
Escola de Dança do Teatro Colón entre 1922 e 1924. 

Antes de fixar residência no Brasil, Olenewa veio ao país em duas 
ocasiões. A primeira, como parte do corpo de baile da companhia de 
Anna Pavlova, depois como membro da companhia de Leonide Massine. 
Na segunda vez, durante a década de 1920, atuou no teatro de revista ao 
lado do ator Pinto Filho. Segundo o crítico teatral Mário Nunes, o Brasil 

101 Sobre a trajetória da bailaria, consultar o necrológico “Sapatilhas de Olenewa no Museu 
Municipal atraem grande número de pessoas”, publicado no Jornal do Brasil, em 18 de maio de 
1965.
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era carente de bailarinas com a experiência de Maria Olenewa. Em suas 
palavras, “são poucas as que existem, todas estrangeiras e de uma defi-
ciência que impressiona quanto à idade, à harmonia e à beleza”.102 

Figura 21 Matéria da Para Todos sobre Maria Olenewa, 
bailarina russa que se estabeleceu no Brasil

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Em 1927, com o apoio de Mário Nunes e a autorização de Raul 
Lopes de Sousa, o então diretor do Patrimônio e Estatístico da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, Maria Olenewa criou a Escola de Dança do Theatro 
Municipal. Sem o auxílio financeiro inicial para a realização das aulas e dos 
espetáculos, foi obrigada a arcar pessoalmente com os custos. Em 1935, 
fez sua última aparição pública como bailarina no espetáculo Salomé, no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mesmo ano em que foi naturalizada 
brasileira (PEREIRA, 2003, p. 118). Em 1943, foi convidada para orga-
102 “De Theatro por Mário Nunes”. Para Todos, Rio de Janeiro, 9 abr. 1927, ano IX, n. 
434, p. 27.
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nizar a Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo. Cinco anos 
depois, a bailarina decidiu criar sua companhia particular de dança.

Em 1949, convidada pela Secretaria de Educação e Cultura de São 
Paulo, percorreu o território brasileiro com um grupo de trinta bailari-
nos, apresentando-se em cidades onde até então se desconhecia o balé.103 
Nos festejos no IV Centenário da Cidade de São Paulo (1954), Olenewa 
participou de uma apresentação em três atos sobre a história da cidade. 
Em 1959, durante as comemorações do cinquentenário do Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, participou de dois espetáculos. 

Considerada a pioneira na dança clássica, Olenewa foi bailarina, 
professora e coreógrafa. Passou a se dedicar ao magistério, valorizando 
também temas e trabalhos de brasileiros como Villa-Lobos, Francisco 
Braga, Carlos Gomes, entre outros. Seu empenho e dedicação compro-
meteram sua saúde, forçando-a a se ausentar por dois anos na Suíça para 
tratamento. Em 1965, depois de receber um diagnóstico – que mais tarde 
foi considerado equivocado – que a impossibilitaria de dançar ou de dar 
aulas, Olenewa suicidou-se em São Paulo.

Ao que parece, a realidade era mesmo muito dura na Rússia, se-
gundo a bailarina Isadora Duncan, considerada a precursora da dança mo-
derna. Em 1920, ela viajou para Moscou, onde decidiu fundar uma escola 
de balé. De acordo com o periódico Eu Sei Tudo, a artista confessou a um 
jornalista belga que

mantive-me sempre, lá na Rússia, longe, bem lon-
ge da política. Vivia entre os artistas. Mau grado as 
dificuldades materiais da hora presente, eles traba-
lham. Ganham uma média de 60.000 rublos por 
dia, mas como são necessários três milhões de ru-
blos para viver e ainda assim sem luxo! O teatro não 
é mais gratuito, de resto o comunismo vai se trans-
formando na arte como em todos os domínios.104 

103 Projeto de Lei nº 206, de 26 de maio de 1965, da Câmara Municipal de São 
Paulo. Disponível em: <www.camara.sp.gov.br/wp-content/uploads/projetos_
digitalizados/1965/00/00/08/G1/000008G15.PDF>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
104 “As rainhas do cinematrographo”. Eu Sei Tudo, Rio de Janeiro, nov. 1922, n. 666, 
p. 28.

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   119 11/05/18   20:12



Andréa Casa Nova Maia120

Sobre os russos pós-Revolução, uma notícia assinalou a perseguição 
que o marido de Duncan sofreu ao visitar a Inglaterra. O poeta Sérgio 
Yessenine (Sergei Essenin) fora acusado de fazer propaganda bolchevista e 
teve o visto negado pelas autoridades britânicas. Ao justificar sua passagem 
pelo país ao cônsul, revelou que “qualquer política lhe é absolutamente 
indiferente. Só a arte lhe interessa, e o único título de que faz questão é o 
de chefe duma nova escola literária: o imagismo”.105 O imagismo se trata-
va de uma corrente poética do princípio do século XX que preconizava a 
simplicidade de expressão por meio de uma linguagem concisa. 

Um artigo da Revista da Semana apresentou o inusitado casamento 
entre Isadora Duncan e o poeta russo. Ao que parece, os dois se comuni-
cavam por meio de mímica, pois ele não entendia francês nem inglês, e 
ela não compreendia absolutamente nada de russo. O ponto dessa maté-
ria foi a visita da bailarina à Rússia vermelha. As impressões da artista são 
fundamentais para entender a realidade dos anos subsequentes à Revolu-
ção. Num evento oficial realizado na antiga residência do rei da Suécia, 
Duncan se surpreendeu com o cenário que encontrou. Segundo ela, os 
presentes se vestiam de acordo com a estética burguesa: os homens de 
smoking e as mulheres de vestido. Afirmara: “Perdi a cabeça e, subindo ao 
estrado, gritei àquela gente: ‘Vejo que os senhores herdaram os gostos 
burgueses e não fazem mais do que imitá-los. É preciso correr com tudo 
isso.’” Tal discurso originou certo escândalo, sendo o primeiro e o único 
contato do célebre nome da dança com o mundo oficial russo.106

Talvez Duncan concordasse com a mesma provocação sobre o 
povo russo feita por um dos maiores escritores da Rússia e da literatura 
mundial, Fiodor Dostoievski, ainda em 1873:

105 “A dansarina e o poeta”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 29 jul. 1922, ano 
XXIII, n. 31, p. 2.
106 “Isadora Duncan na Rússia Vermelha”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 28 out. 
1922, ano XXIII, n. 44, p. 21.
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Figura 22 Reportagem sobre a bailarina Isabela Duncan, que escandalizou 
na casa do rei da Suécia (Revista da Semana, 28/10/1922)

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

O que em particular me surpreende é a urgência, 
o ímpeto com que o homem russo se apressa às 
vezes a manifesta-se, em determinados momentos 
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de sua vida ou da vida do povo, no que é bom ou no 
que é sórdido. Às vezes simplesmente ele não tem 
como se conter. A um amor, ao vinho, à orgia, ao 
amor-próprio, à qualquer coisa o russo se entrega 
quase como um abnegado, pronto a romper com 
tudo, a renunciar a tudo, à família, aos costumes, a 
Deus. Um homem bom pode de repente se trans-
formar num desordeiro e num delinquente repul-
sivo - basta que ele seja atingido por este turbilhão, 
por este torvelinho falta de súbita e desenfreada 
autonegação e autodestruição, como é peculiar 
ao caráter do povo russo nos momentos decisivos 
de sua existência. Mas, em compensação, com a 
mesma força, com o mesmo ímpeto, com a mesma 
sede de autopreservação e arrependimento, o ho-
mem russo, assim como o povo em conjunto, sal-
va-se sozinho, e geralmente quando está no fundo 
do abismo, isto é, quando não tem mais para onde 
ir. Mas particularmente característico é o fato de o 
impulso de volta, o impulso de regeneração e sal-
vação de si, apresenta-se sempre com mais serieda-
de do que o assomo anterior, o assomo de negação 
e destruição de si. Quer dizer, este sempre acon-
tece devido a uma espécie de covardia mesquinha; 
assim, para sua regeneração, o homem russo parte 
munido de um esforço enorme e sério, ao passo 
que o movimento de negação anterior o faz olhar si 
mesmo com desprezo (DOSTOIÉVSKI , 2016). 

“Autonegação”, “autodestruição”, “autopreservação”, “regenera-
ção”, “salvação de si”, talvez até “arrependimento”. Sentimentos e sensibi-
lidades daqueles russos revelados nas entrelinhas dos magazines brasilei-
ros, cujos ecos nos chegam até o presente. Por falar em perfis biográficos 
e personagens, escolhemos outros sujeitos que serão os protagonistas do 
próximo capítulo.
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Capítulo 5 
Perfis e personagens: a Rússia em revista 
da derrocada da aristocracia russa aos grandes  

nomes da revolução

“Ei, russos! 
Pescadores do universo, 

Na rede da aurora colhendo o céu –  
Troai as trompas!

Sob a charrua do raio 
Ruge a terra. 

Rompe os penhascos a auridente 
Relha.

Novo semeador 
Erra pelos campos 

Novas sementes 
Arroja aos sulcos.

Um hóspede-luz 
Vem num coche. 

Corre entre as nuvens 
Uma égua

Sela da égua –  
Azul. 

Sinos da sela –  
Estrelas 

 
Transfiguração, Sergei Iessienin

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   123 11/05/18   20:12



Andréa Casa Nova Maia124

Antes de nos atermos aos perfis biográficos de alguns personagens 
que transitam neste livro, devemos tecer algumas considerações sobre a 
importância da história de cada um, especialmente com relação ao fato 
de os historiadores restaurarem “o papel dos indivíduos na construção 
dos laços sociais” (CHARTIER, 1994, p. 101-102). No Brasil, uma das 
obras inaugurais no campo das ciências sociais foi o alentado projeto que 
resultou no Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, sob coordenação de 
Israel Beloch e Alzira Alves de Abreu, publicado originalmente em 1984 e 
depois reeditado e atualizado. Ainda coube a Alzira Alves de Abreu (2015) 
a coordenação de outros dicionários que muito contribuíram para com-
preender a Primeira República e a história do estado do Rio de Janeiro.

Longe de fazer extensas biografias ou aprofundar a importância 
desses indivíduos para os primeiros anos do século XX, priorizamos o 
diálogo com as fontes pesquisadas, isto é, a imprensa, complementando 
com informações acerca dos muitos sujeitos históricos que figuravam nas 
páginas das revistas. Se considerarmos que “o contexto não é algo homo-
gêneo e estático, mas sim composto por múltiplas e dinâmicas relações 
sociais entabuladas por indivíduos” (SCHMIDT, 2012, p. 196), devemos 
lembrar que a vida desses atores são carregadas de nuances e aspectos que 
em muitos casos precisamos optar por uma das interpretações ou não 
adentrar todas as variantes possíveis a que, por exemplo, a vida de Lenin, 
Trotski ou Stalin poderia nos conduzir. Seguindo a ideia da variação, con-
cordamos com o antropólogo Gilberto Velho, que destacou: “Os projetos, 
como as pessoas, mudam. Ou as pessoas mudam por meio de seus pro-
jetos. A transformação individual se dá ao longo do tempo e contextual-
mente” (VELHO, 1999, p. 48). As próprias versões que construímos sobre 
nossas vidas, as autobiografias, e as versões sobre os indivíduos históricos 
que produzimos como cientistas sociais mudam no correr do tempo.

Imaginamos que muitos dos personagens apresentados pelas re-
vistas ilustradas tampouco são do conhecimento do público contempo-
râneo, com quem pretendemos dialogar. Os dados biográficos ajudam o 
leitor a compreender os acontecimentos, a repercussão e a narrativa que 
mostramos ao longo das páginas deste livro. Conhecer a biografia des-
ses russos é mais uma forma de demonstrar como a imprensa brasileira 
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contribuiu para revelar os conflitos, as contradições, as incoerências, as 
dualidades, as surpresas e as pluralidades de caminhos que se apresen-
tavam aos muitos opositores e apoiadores do movimento desencadeado 
pela Revolução Russa e em seus desdobramentos. Por fim, lembramos 
que, ao escrever uma biografia, por menor que seja, devemos considerar 
que nenhuma vida é lógica (BOURDIEU, 1996) e que os resultados das 
escolhas podem ser ou são de fato imprevisíveis. 

A coluna “Perfis Internacionaes” da revista Fon-Fon costumava pu-
blicar notas biográficas sobre personagens estrangeiros considerados ex-
pressivos no contexto político internacional. Não por acaso descreveu 
algumas figuras de destaque que se envolveram na Revolução Russa. A 
escolha editorial e a elaboração desses perfis demonstram como o perió-
dico estava atento aos acontecimentos do outro lado do Atlântico.

Um exemplo disso foi o perfil do Príncipe Lvov. Primeiro líder do 
Governo Provisório russo estabelecido em fevereiro de 1917 e conside-
rado um estadista menchevique, Georgy Yevgenievich Lvov (1861-1925) 
era um aristocrata que assumiu o poder após a queda do czar Nicolau II. 
Defendia a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, quando 
preparava uma ofensiva contra o Império Austro-Húngaro. Porém, a cres-
cente deserção dos soldados, a crise econômica que se instalou no país e 
a atuação de muitos revolucionários nas cidades levaram à sua queda em 
julho de 1917. Depois da Revolução de Outubro, ele acabou se exilando 
em Paris.

A Fon-Fon publicou na mesma edição duas imagens do príncipe que 
representam dois momentos distintos da Revolução (Figuras 23 e 24). A 
primeira é de quando ele assumiu a liderança como presidente do conselho 
em 1917. O texto, aliás, assinala a incoerência da escolha de um líder de 
origem nobre, que conduziria o país rumo a um regime democrático com 
representatividade popular. A segunda revela a outra fase do processo revo-
lucionário, quando Lvov fora exilado, em 1919, depois de ter sido expulso 
da Rússia e ainda perseguido pelos bolcheviques. Ao que parece, a radica-
lização do regime não abriu caminho para a democracia nem para a paz.

Em Paris, o príncipe integrava um comitê contrarrevolucionário que 
pressionava as potências mundiais para o restabelecimento da ordem em 
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seu país natal por meio de uma intervenção armada. Além disso, existia o 
temor de que a Alemanha tomasse as riquezas naturais do território russo. 

Não é demais registrar que, nessa época, a Alemanha via-se envol-
vida em sua própria Revolução (1918-1919). Com a derrota na Grande 
Guerra (1914-1918), o país atravessava grave crise política, econômica e 
social. Nesse contexto, ocorreram várias tentativas de grupos de esquer-
da de tomar o poder e de promover uma revolução socialista. Entre 1919 
e 1933, a República de Weimar foi um importante período de experi-
mentações culturais, artísticas e liberdade política que,

contrastando com sua história cultural, a história 
política da República de Weimar é um assunto de-
primente, que é um El Dorado quando comparada 
como o que se seguiu, uma história de degradação, 
corrupção, a supressão de todas as forças culturais 
vivas, mentira sistemática, intimidação, assassinato 
político seguido por um assassinato em massa or-
ganizado. À luz dessa história, não é uma hipérbo-
le, mas um realismo sóbrio dizer-se que a morte de 
Weimar viu o nascimento de uma era negra (GAY, 
1978, p. 184). 

O impacto da Revolução de 1917, alimentado pelos ideais da In-
ternacional Comunista, teve forte influência no surgimento da Liga Es-
partaquista, liderada por Rosa Luxemburgo. A disseminação da “praga 
bolshewikista”, de acordo com a Fon-Fon, era real e o temor das gran-
des potências fortaleceriam o chamado “cordão sanitário”, como bem 
expressou o presidente francês George Clemenceau. Uma das medidas 
adotadas pelos países capitalistas contra a difusão dos ideais da revolução 
socialista foi o isolamento da Rússia.

Prisões, perseguições e execuções de representantes da nobreza 
russa tomavam as páginas das revistas ilustradas. Em março de 1917, cer-
ca de um mês após a Revolução de Fevereiro, O Malho trouxe para o co-
nhecimento de seus leitores três personagens da aristocracia russa: 
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Figura 23 A imagem do Príncipe 
Lvov em 1917, antes da Revolução 
de Outubro (Fon-Fon, 21/07/1917)
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Figura 24 Perfil do Príncipe Lvov 
em 1919, já exilado em Paris 
(Fon-Fon, 19/04/1919)
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional
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Figura 25 Os perfis do grão-duque Michel Alexandrovitch, do czar Nicolau II 
e do grão-duque Nicolau Nikolaevitch na edição de março de 1917 de O Malho

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

o grão-duque Michel Alexandrovich, o czar Nicolau II e o grão-duque 
Nicolau Nikolaevich (Figura 25). Além da foto, a seção fornecia algumas 
informações sobre cada personagem. 

O primeiro, por exemplo, era irmão do czar e foi designado como 
seu sucessor. Michel renunciou, optando por convocar uma Assembleia 
Geral para que o povo pudesse se pronunciar a respeito da forma de go-
verno e das novas leis fundamentais da Rússia. O czar destronado pelos 
bolcheviques, Nicolau II, adotou o nome de Nicolau Romanoff e passou 
a viver numa fazenda. Já o último, Nicolau Nikolaevitch, era o então 
comandante em chefe do Exército russo. Vale acrescentar que, com os 
rumos tomados pela Revolução, o grão-duque e outros membros da fa-
mília imperial buscaram refúgio na Crimeia. Com a ajuda do primo, o 
rei Jorge V da Grã-Bretanha, Nikolaevitch conseguiu fugir, estabelecen-
do-se depois na França, onde liderou um grupo de imigrantes russos 
anticomunistas. 
 Na edição de 26 de maio de 1917, o periódico definiu a Revolução como 
um movimento que transformou a Rússia imperial, representada por 
uma ferrenha monarquia despótica, numa sociedade baseada numa de-
mocracia ultraliberal, com tendências vertiginosas ao mais franco socia-
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lismo. Desse modo, foram retratados os dois nomes fundamentais para 
essa ousada reforma: o Príncipe Lvov, então presidente do Governo Pro-
visório revolucionário, e o político Mikhail Rodzianko, presidente da 
duma, considerado a alma civil da grande Revolução (Figura 26).

Figura 26 Os perfis de Lvov e Rodzianko nas páginas da revista O Malho
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Em outra ocasião, a Fon-Fon revelou a prisão de dois nobres russos, 
os grão-duques Miguel Alexandrovich, irmão do czar Nicolau II, e Di-
mitri Pavlovich, filho de Paulo Alexandrovich, neto do czar Alexandre II 
(Figura 27). O texto também ressaltava que a Revolução se concentrava 
nas mãos dos judeus, apesar de predominar no país uma tradição antisse-
mita. Vale recordar que o antissemitismo era presente na Rússia czarista. 
Embora, com a Revolução de 1917, tenham sido canceladas as restrições 
legais aos judeus, uma onda de violência se espalhou contra esse grupo 
durante a Guerra Civil (1918-1921). Difundiu-se amplamente o mito 
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de uma conspiração judaico-comunista, e, ao que parece, as revistas ilus-
tradas contribuíram para a disseminação dessa interpretação, publicando 
repetidamente essas notícias em suas páginas. Assim, o antissemitismo e o 
anticomunismo foram reavivados em resposta a uma suposta conspiração 
judaica em prol de uma ditadura comunista (MOTTA, 2002). De acordo 
com Brendan McGeever, 

O antissemitismo atravessava as divisões políticas 
da Rússia revolucionária, encontrando adesão em 
praticamente todos os grupos sociais e lealdade 
políticas. Dentro do marxismo, o racismo e o ra-
dicalismo político geralmente são colocados em 
polos opostos; em 1917, contudo, antissemitis-
mo e ressentimento de classe poderiam ser tanto 
visões de mundo concomitantes ou conflitantes  

(MCGEEVER, 2017).

Figura 27 
A Fon-Fon noticia a prisão de dois 
nobres russos na seção 
“Perfis Internacionaes”  
de 29 de dezembro de 1917
Fonte: Hemeroteca Digital  
da Biblioteca Nacional
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As mulheres também tiveram seu lugar de destaque, como a grã-
-duquesa Vladimiro (Figura 28), que morreu em 1921, e a ex-czarina e 
esposa do czar Alexandre III, Maria Feodorovna (Figura 29), desaparecida 
em 1922 e considerada a única sobrevivente da Família Romanov, que foi 
toda executada. 

Figura 28 
O perfil da grã-duquesa Vladimiro 
publicado na Fon-Fon  
de 29 de janeiro de 1921
Fonte: Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional

Figura 29 
Breve biografia da ex-czarina que 
sobreviveu à execução dos 
Romanov (Fon-Fon, 10/06/1922)
Fonte: Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional
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Outro personagem divulgado pelas revistas foi Grigori Rasputin. 
Em 1921, a Fon-Fon reproduziu uma notícia publicada no periódico ale-
mão Neue Zürcher Zeitung sobre o tenebroso assassinato do monge, em 
1916. Os detalhes grotescos do banquete supostamente envenenado ali-
mentaram tanto o imaginário sobre o enigmático personagem da Rússia 
imperial que, em outro número, a Fon-Fon divulgou a obra Memórias do 
monge Heliodoro, publicada nos Estados Unidos, em 1924, e inspirada na 
vida de Rasputin.

Figura 30
Reportagem da seção “De hontem 
e de hoje”, da Fon-Fon de novembro 
de 1920, sobre a morte do monge 
Rasputin
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional
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Figura 31 A biografia de Rasputin, o “monge sinistro”,  
publicada na Fon-Fon (31/05/1924)

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Em outra ocasião, o periódico Eu Sei Tudo apresentou ao leitor uma 
pequena síntese sobre a origem da dinastia do czar Nicolau II. De acordo 
com a matéria, a linhagem dos Romanov mantinha vínculos familiares 
com as casas alemãs. A notícia ressaltava que o último soberano e sua 
família são de raça germânica quase pura.107 De acordo com a nota, a 
família imperial remonta ao ano de 1613 com o czar Miguel I da Rússia. 

Causou também surpresa o fato de Nicolau II ter solicitado au-
torização à duma para utilizar o nome de Nicolau Romanoff. A revista 
traçou uma comparação com a Revolução Francesa, quando Luís XVI, 
destronado, passou a ser chamado de Luís Capeto. Aliás, era recorrente 
tal comparação com a França de 1789, principalmente após o assassinato 

107 “O ex-tzar Nicolau representava no trono da Rússia uma dinastia alemã”. Eu Sei 
Tudo, As neblinas da História, Rio de Janeiro, jul. 1917, n. 2, ano 1, p. 123.

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   133 11/05/18   20:12



Andréa Casa Nova Maia134

do czar e de sua família.108 Até a Comuna de Paris de 1871 foi conside-
rada, em outro número da Eu Sei Tudo, uma expressão radical do maxi-
malismo, uma “consequência de uma série de sofrimentos, provocações, 
injustiças”.109 Sobre o novo nome do czar, a revista indagava:

Como? – perguntará a maioria dos leitores. – Mas 
para isso não precisa de pedir licença. Pois não é 
esse seu verdadeiro nome? Pois não se dizia cons-
tantemente, não se escrevia nos anuários que a di-
nastia reinante na Rússia era a dos Romanoff? Per-
dendo o trono, Nicolau II passa a ser simplesmente 
Nicolau Romanoff como Luiz XVI, destronado 
passou a ter o nome de Luiz Capet.110

Não podemos ignorar a expressão “raça pura” presente no texto, 
muito disseminada nas literaturas médica e jurídica, bem como entre os 
intelectuais da época. A referência à raça pura pode remeter ao deba-
te eugênico que então grassava diversos campos científicos e culturais, 
defendendo a ideia de que a mistura de raças era algo a ser combatido, 
sobretudo os brancos miscigenados. Além disso, podemos supor que a 
aparente inquietação com a ascendência alemã se devia ao fato de a Ale-
manha ser um dos países beligerantes inimigos da Rússia durante a Pri-
meira Guerra Mundial. Por outro lado, a expressão pode remeter estri-
tamente à linhagem da família imperial (STEPAN, 2005; DIWAN, 2007; 
SEYFERTH, 1996).

A Revista da Semana publicou um conciso perfil de Alexandra Feo-
dorovna, esposa de Nicolau II. Na ocasião, rememorou-se sua ascendên-
cia alemã e britânica: era filha de Luís IV, grão-duque de Hesse, e de Alice 
do Reino Unido, portanto, neta da Rainha Vitória da Grã-Bretanha.111 

108 Idem.
109 “Os anniversarios tragicos. A Communa de Paris”. Eu Sei Tudo, Rio de Janeiro, mar. 
1920, n. 34, p. 71.
110 “O ex-tzar Nicolau representava no trono da Rússia uma dinastia alemã”, Eu Sei 
Tudo, As neblinas da História, Rio de Janeiro, jul. 1917, n. 2, ano 1, p. 123.
111 “A czarina desthronada. À margem da Revolução Russa”. Revista da Semana, Pelo 
Mundo Fora, Rio de Janeiro, 16 jul. 1917, p. 22.
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Figura 32 A constatação de que a família imperial descendia das casas alemãs
 foi noticiada na revista Eu Sei Tudo de julho de 1917

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Sua coroação, em maio de 1896, no Palácio do Kremlin, em Moscou, 
foi considerado pela revista um presságio funesto, pois, do lado de fora 
do edifício, organizou-se a distribuição de presentes e de suvenires para 
cerca de 500 mil pessoas. De acordo com uma de suas biógrafas, a baro-
nesa Sophie Buxhoeveden, milhares de camponeses se deslocaram longas 
distâncias para ver os soberanos de perto, provavelmente pela primeira 
e única vez em suas vidas. A multidão tentou entrar no recinto onde se 
encontravam as lembranças do casamento. Como a polícia não estava pre-
sente no momento, um tumulto se espalhou, ocasionando pânico genera-
lizado (BUXHOEVEDEN, 1928, p. 68). Assim, 4 mil pessoas morreram 
sufocadas ou pisoteadas. Apesar do incidente, a cerimônia e a festa não 
foram interrompidas.

Em outra oportunidade, a Revista da Semana reproduziu as im-
pressões do correspondente de guerra Claude Anet, que assinava sob o 
pseudônimo de Jean Schopfer no periódico Le Petit Parisien, sobre os pri-
meiros momentos da Revolução Russa.112 O jornalista retratou um su-

112 Jean Schopfer foi um romancista, dramaturgo e tenista nascido na França, mas de 
ascendência suíça. Atuou como correspondente de guerra dos jornais Gils Blas e Le Petit 
Parisien durante a Revolução Russa. Também publicou inúmeros livros sobre a Rússia e 
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posto tumulto ocorrido no Palácio Tauride, em São Petersburgo, antiga 
residência de inverno da família imperial, então transformada em sede 
do Governo Provisório. O antigo presidente do conselho, o monge Gri-
gori Rasputin, cercado de soldados armados de revólveres e de sabres 
desembainhados, foi conduzido para a grande sala circular. Chamou-lhe 
a atenção o espetáculo prodigioso que envolveu soldados e civis, além 
das várias mulheres.113 

Figura 33 A notícia da Fon-Fon 
sobre o assassino do czar e de 
sua família  
publicada em 
19 de fevereiro de 1921
Fonte: Hemeroteca Digital  
da Biblioteca Nacional

A Fon-Fon noticiou o assassinato do czar e de sua família (Figura 
33), revelando que o acontecimento ganhou as páginas de diversos im-
pressos ingleses e franceses. Aliás, o episódio também foi marcou outras 
revistas ilustradas, que publicaram imagens e textos a fim de contar sua 
versão dos fatos. Até hoje foram criadas várias histórias sobre o assas-

a Pérsia, como Ariane, jeune fille russe, posteriormente adaptado para o cinema. O filme 
ganhou o título Um amor na tarde (1957) e foi estrelado por Audrey Hepburn, Gary 
Cooper e Maurice Chevalier.
113 “Uma cena da revolução russa”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de 
Janeiro, 21 jul. 1917, ano XVIII, n. 24, p. 38.
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sinato. Os detalhes narrados pela Fon-Fon nos remetem à leitura de um 
romance policial: o assassino teria morrido de ataque cardíaco cinco dias 
depois da execução dos Romanov. De fato, Yakov Yurowsky, de origem 
judaica, era membro da polícia secreta e foi o mentor do massacre. A 
revista ainda citou sua suposta filha, considerada “superior ao pai em fe-
rocidade e crueza sanguinária”.114 A verdade é que, após o “incidente”, 
Yurowsky teve uma carreira promissora, tornando-se inclusive o chefe 
do Departamento do Tesouro e atuando contra a corrupção em seu país. 
Faleceu apenas em 1938.

Kerensky, Lenin, Trotski e Stalin nas páginas  
das revistas ilustradas

intenção aqui traçar novos perfis sobre esses indivíduos, cuja vida 
já foi esgotada por especialistas, e sim fazer um diálogo entre sua repre-
sentação nos impressos e as fontes de informação pesquisadas.

Os horrores da Guerra Civil que se instalou após 1917 foram 
interpretados pelo caricaturista Seth115, da revista Fon-Fon, como uma 
repetição de determinados acontecimentos na história (Figura 34).116 
Em 1921, o periódico O Malho revelou que 

114 “Perfis Internacionaes”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 19 fev. 1921, ano XV, n. 8, p. 13.
115 Álvaro Marins, o Seth, nasceu em Macaé (RJ) em 1891 e faleceu na cidade carioca, em 
1949. Artista, caricaturista, chargista e desenhista, aos 15 anos publicou sua primeira charge 
na revista O Malho com o pseudônimo de Junqueira. Em 1908, muda-se para a capital do 
estado para estudar desenho no Liceu de Artes e Ofícios. A partir de 1910, colaborou em 
várias revistas ilustradas como O Tico-Tico e O Malho, assinando com o pseudônimo de Guido. 
Foi a partir de 1911 que adotou o pseudônimo Seth nas charges da revista Álbum de Caricaturas 
(mais tarde chamada O Gato), fazendo fortes críticas ao governo de Hermes da Fonseca 
(1855-1923). Já consolidado na profissão, em 1913 começou a desenhar para os periódicos 
cariocas A Noite, Fon-Fon, Seleta e D. Quixote. Entre 1917 e 1918, realizou um trabalho 
pioneiro com desenho animado, produzido junto ao laboratório Marc Ferrez e exibido nas 
salas de cinema. Colaborou também no semanário Figuras & Figurões e produziu capas com 
caricaturas aquareladas para a revista Fon-Fon. Manteve por vários anos o Ateliê Seth, onde 
editava trabalhos didáticos em aritmética, desenho e história do Brasil. Para conhecer mais 
sobre a obra deste grande artista, confira a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras (disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa208720/seth>, 
acesso em: 31 out. 2017) e a tese Seth: Um capítulo singular na caricatura brasileira, de Lucio 
Picanco Muruci, defendida em 2006 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
116 “A Semana de Fon-Fon”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 1 mar. 1919, ano XIII, n. 9, p. 33.
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a dolorosa situação da Rússia, criada pelos soviets 
de Lênin, Trotski, Kerensky e outros visionários 
continua a ser objeto de estudos e comentários no 
mundo inteiro. Em todos os países organizam-se 
comissões de socorro à infeliz população russa, 
que sofre os maiores flagelos – a fome e a peste – 
com todo o seu cortejo de horrores.117 

Figura 34 
Charge de Seth sobre  
a Guerra Civil 
pós-1917 impressa  
na Fon-Fon de março de 1919
Fonte: Hemeroteca Digital  
da Biblioteca Nacional.

Afinal, quem foram esses indivíduos que se envolveram na Revolu-
ção Russa? Quais eram suas motivações e como suas escolhas determina-
ram o rumo do processo revolucionário daquele episódio de 1917? Será 
que a história realmente se repete a ponto de ser possível uma compara-
ção com a Revolução Francesa? Decerto podemos deduzir que costumam 
ser personagens relembrados e rememorados na história, seja para o bem 
ou para o mal, como heróis ou criminosos de guerra. O filósofo Karl 
Marx chama a atenção para essa questão em seu livro sobre o 18 Brumá-
rio de Luís Bonaparte. Logo nas primeiras linhas, esclarece:

 

117 “O que vae lá por fora”. O Malho, Rio de Janeiro, 3 set. 1921, ano XX, n. 990, p. 31.
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Hegel observava em uma de suas obras que todos 
os fatos e personagens de grande importância na 
história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas 
vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez 
como tragédia, a segunda como farsa. Caussidière 
por Danton, Luís Blanc por Roberspierre, a Mon-
tanha de 1848-1851 pela Montanha de 1793-1795, 
o sobrinho pelo tio (1978, p. 17). 

Nesse caso, o que parece não é tanto uma repetição, seja em farsa 
ou em tragédia, e sim uma necessidade de comparar para tentar entender. 
O homem sempre fez isso, desde que organizou sua cultura a partir dos 
mitos. Esse processo faz parte do imaginário social (BACKSO, 1983). 
Quem conseguiu analisar muito bem essa problemática dos mitos e mito-
logias políticas foi Raoul Girardet (1987). De todo modo, determinadas 
características aproximam os personagens da história e estes tendem a se 
apropriar de ações e gestos, como o próprio Marx explica: 

A tradição de todas as gerações mortas oprime 
como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamen-
te quando parecem empenhados em revolucionar-se 
a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, pre-
cisamente nesses períodos de crise revolucionária, 
os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio 
os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado 
os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim 
de apresentar e nessa linguagem emprestada. Assim, 
Lutero adotou a máscara do apóstolo Paulo, a Revo-
lução de 1789-1814 vestiu-se alternadamente como 
a república romana e como o império romano, e a 
Revolução de 1848 não soube fazer nada melhor do 
que parodiar ora 1789, ora a tradição revolucionária 
de 1793-1795 (1978, p. 17). 

O filósofo, porém, questiona as semelhanças e ressalta as diferen-
ças. Assim, alguns personagens nos lembram outros do passado. Voltemos 
a pensar como tais sujeitos foram descritos pelas revistas ilustradas. 
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A Revista da Semana apresentou um personagem importante para a 
trama da Revolução: Aleksander Fyódorovich Kerensky (1881-1970). A 
nota fora extraída do texto do correspondente Claude Anet publicado no 
periódico francês Le Petit Parisien.118 Acompanhava a notícia a imagem de 
uma reunião realizada entre as grandes figuras da Revolução Russa (Figura 
35). Kerensky, então um advogado desconhecido, líder do Governo Pro-
visório entre julho e outubro, vinha causando assombro – apesar de ter 
sido acometido por uma tuberculose, supostamente agravada pelo gélido 
clima russo. De acordo com Anet, Kerensky parecia decidido a instaurar a 
“estabilidade da ordem sobre a anarquia” apesar de sua frágil saúde.119 

Kerensky é o vulto extraordinário que vem, de fe-
vereiro para cá, sendo sempre o homem do dia. Não 
há quem desconheça o alto valor da incompáravel 
energia desse estadista, que luta sem desfalecimen-
tos no caos. Após a queda da tricentenária dinastia 
dos Romanoff, tem o mundo inteiro os olhos volta-
dos para esse desconhecido advogado cuja ação tem 
causado assombro.120

Figura 35 O líder do Governo Provisório ao lado do Príncipe Lvov 
numa conferência em 1917

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

118 Le Petit Parisien foi um jornal parisiense de grande circulação entre 1876 e 1944. Com a 
Grande Guerra foi um dos principais periódicos da França, alcançando a comercialização 
de cerca de dois milhões, então considerado a maior do mundo. Encontra-se atualmente 
disponível e digitalizada na base de dados da Biblioteca Nacional da França, a Gallica. 
119 “O retrato de Kerensky”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de Janeiro, 6 
out. 1917, p. 42.
120 Idem.
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Nascido em Simbirsk em 1881, Kerensky formou-se em direito 
pela Universidade de São Petersburgo. Em 1905, ingressou no Partido 
Socialista Revolucionário e atuou como editor de um periódico radical, 
o que provocou seu exílio. Ao retornar, trabalhou como advogado de-
fendendo revolucionários. Envolveu-se com o Partido Operário, sendo 
eleito para a duma em 1912. Com a Revolução de Fevereiro, exerceu 
os cargos de ministro da Justiça e de ministro da Guerra. Tornou-se pri-
meiro-ministro do Segundo Governo Provisório, entre julho e outubro, 
quando assumiu a liderança depois da queda de Georgy Ievgenievitch 
Lvov. Para a revista Careta, Kerensky era “um homem no mais alto senti-
do da palavra, ao mesmo tempo que um orador maravilhoso, condutor 
d’homens”. 121 Considerado o pai da Revolução, a ele cabia liderar o povo 
russo no caminho para a liberdade e para a democracia por meio da ela-
boração de uma Constituição.

O processo revolucionário daquele ano, porém, levou à derrubada 
do seu governo. A revista atribuiu a ele sua derrocada em outubro, apesar 
da tentativa bolchevique de julho: 

Kerensky não soube guardar a confiança dos cos-
sacos; nada fez para satisfazer suas legítimas rei-
vindicações, deixou desenvolver-se a anarquia; de-
fendeu fracamente os cossacos (já pouco populares 
pelo papel odioso que o czarismo os fizera repre-
sentar) contra as insinuações, as suspeitas, as calú-
nias levantadas contra eles pelos bolcheviques.122 

Com os acontecimentos de outubro de 1917, ele e sua esposa Olga 
fugiram para o exílio. Em 1939, após o divórcio, casou-se com a jornalis-
ta australiana Lydia Tritton em Paris, onde residia. Com a ocupação alemã 
na capital francesa a partir de 1940, na Segunda Guerra Mundial, mudou-
-se para os Estados Unidos. Escreveu diversas memórias e trabalhou no 
arquivo russo da Universidade de Stanford em seus últimos anos de vida.
121 “Kerenski”. Careta, Rio de Janeiro, 29 set. 1917, n. 484, n. X, p. 14.
122 “Figuras e cousas de outras terras”. Careta, Rio de Janeiro, 3 ago. 1918, n. 528, ano 
XI, p. 28.
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De acordo com a Fon-Fon, Kerensky foi o responsável pelo assassi-
nato do czar, bem como de sua família. Por conta disso, as consequências 
de sua atitude acarretaram um amargo exílio em Paris.123 Para a revista 
A Leitura para Todos, quando foi expulso pelos revoltosos liderados por 
Lenin e Trotski, o advogado tentou resistir, mas acabou preferindo fugir, 
apesar de ter anunciado que morreria “sem atraiçoar a vida, a honra e a 
independência da Rússia”.124 

A Revista da Semana publicou um curto perfil de Kerensky enquan-
to exilado na Tchecoslováquia, afirmando que “a história vai se refazendo. 
E talvez ela demonstre, sem grandes dificuldades, que Kerensky foi o 
nadador persistente, que lutou contra a onda até ser vencido”.125

Outra figura evidenciada pelas revistas foi Vladimir Ilitch Ulyanov. 
Nascido na cidade de Simbirsk, em 1870, renomeada para Ulyanovsk em 
1924, quando de seu falecimento, o jovem Lenin ingressou em 1886 no 
curso de direito na Faculdade de Kaplan. No ano seguinte, foi expulso 
da universidade por ter se envolvido com anticzaristas. Não é demais re-
cordar que a liberdade de expressão era duramente reprimida na Rússia 
imperial. Os infortúnios foram agravados com a morte de seu pai, além da 
prisão e da consequente execução de seu irmão Alexander Ulyanov, acu-
sado de atentar contra a vida do czar Alexandre III. Depois desse episódio, 
Lenin foi enviado para uma aldeia a cerca de 40 quilômetros de casa. 

De acordo com alguns biógrafos, esses acontecimentos tiveram 
uma importância significativa em sua trajetória pessoal. Ele se tornaria 
um ávido estudioso das teorias de Marx e Engels, organizando círculos 
marxistas. Depois de se formar pela Universidade de São Petersburgo, 
passou a atuar como advogado defendendo os interesses dos trabalhado-
res, ao mesmo tempo que se envolvia com grupos marxistas. Foi nesse 
contexto que Lenin conheceu sua futura esposa, a militante universitária 
Nadejda Krupskaja. Desde cedo, percebera a importância da escrita pan-
fletária para a divulgação de seu pensamento, então, em 1894, publicou 

123 “O ideal revolucionário”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 19 jan. 1919, ano XXIII, n. 3, p. 54.
124 “A Rússia Vermelha”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, ago. 1919, n. 1, p. 95.
125 “Kerensky”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de Janeiro, 1 jan. 1923, n. 
49, p. 6.
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a polêmica obra Quem são os “amigos do povo” e como lutam contra os social-
-democratas. Pelo envolvimento na propagação das ideias de Marx e En-
gels, Lenin foi preso e levado para a Sibéria, onde escreveu e, em 1897, 
publicou As tarefas dos social-democratas russos. Dois anos depois, lançou O 
desenvolvimento do capitalismo na Rússia, elaborada durante seu exílio.

  

Figura 36 
Kerensky na edição 
de setembro de 1917 da Fon-Fon, 
que o acusou  de ter ordenado 
o assassinato do czar
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Figura 37 
A primeira esposa do advogado, 
com quem fugiu para o exílio  
depois da Revolução de Outubro
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Entre 1900 e 1904, viajou para vários países, entre os quais Alema-
nha, Suíça, França e Inglaterra. Nesse período, continuou seu incessante 
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trabalho de produção textual, publicando Que fazer?, Aos pobres do campo, 
Um passo à frente, dois atrás, além do periódico clandestino Iskra, cuja cir-
culação era proibida no território russo. Instituiu o Partido Bolchevique 
em 1903 como uma dissidência do Partido Operário Social-Democrata 
Russo, também fundado por ele.

Em 1905, por ocasião da Revolução, retornou a São Petersburgo, 
onde passou a viver ilegalmente. Lançou Duas táticas da social-democracia 
na revolução democrática e partiu novamente para o exílio, em vários países 
da Europa Ocidental, mas continuou a publicar textos em jornais e livros. 
Em abril de 1917, retornou ao país e lançou as famosas Teses de abril. O 
manifesto, calcado nos pilares Paz, Pão e Terra, defendia a saída da Rússia 
da Primeira Guerra, a promoção de uma reforma agrária e a erradica-
ção da fome. Em julho, o Governo Provisório de Kerensky ordenou sua 
prisão. Meses depois, Lenin envolveu-se nos preparativos da Revolução 
de Outubro, por meio da qual os sovietes tomaram o poder. Alçado à 
liderança dos bolcheviques, Lenin promoveu diversas reformas como a 
nacionalização da indústria e a distribuição de terras. 

Em 1918, após um discurso, sofreu uma tentativa de assassi-
nato. Foi gravemente baleado por Fanny Kaplan, então militante do 
Partido Socialista Revolucionário. O episódio estampou as páginas ilus-
tradas da Fon-Fon (Figura 38), que comparou a revolucionária russa a 
Charlotte Corday, responsável pelo assassinato de Jean-Paul Marat du-
rante a Revolução Francesa.126 O atentado também foi ironizado pelo 
caricaturista Seth.127

Outra notícia comparou Lenin com o revolucionário francês Jean-
-Paul Marat (Figura 39), acusado de impor uma ditadura ao lado de Ro-
bespierre e Danton.128 Marat foi assassinado por uma militante monar-
quista em 1793 na banheira de sua residência. A analogia não é aleatória, 
uma vez que a execução da família Romanov, em julho de 1918, lembrava 

126 “Lênin e Dora Kaplan”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 9 nov. 1918, ano XII, n. 45, p. 12.
127 “A Semana de Fon-Fon”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 7 set. 1918, ano XII, n. 36, p. 
34.
128 “O Marat russo”. Revista da Semana, Notícias e comentários, Rio de Janeiro, 7 
set. 1918, ano XIX, n. 31, p. 23.
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a execução de Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta. No entanto, 
Lenin, o “Marat russo”, sofrera um atentado: a militante Fanny Kaplan 
disparou dois tiros e feriu gravemente o pulmão do chefe tenebroso do 
maximalismo.

Figura 38
A notícia sobre o atentado 
sofrido por Lenin 
estampada na Fon-Fon 
de novembro de 1918
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Contudo, naquele momento, não se sabia se ele sobrevivera. Teria 
sido Alexander Kerensky, o Danton russo, o mandante? A nota ressaltava 
que Kerensky havia fugido para a Europa, vagueando por lá “como um 
réprobo”. Com a Revolução de Outubro de 1917, o Governo Provisório 
foi derrubado, e Kerensky passou a ser perseguido pelos bolcheviques 
liderados por Lenin.

Personagens da Revolução Francesa como Napoleão e Madame 
Tallien também foram relembrados. A nota ainda conjecturou se Trotski 
– o Robespierre russo – seria assassinado. De fato, como um oráculo, a 
notícia da Revista da Semana antecipou sua morte, em 1940, no México.
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Figura 39 
A pequena nota da Revista da 

Semana acerca do atentado 
sofrido por Lenin em 1918
Fonte: Hemeroteca Digital  
da Fundação Biblioteca Nacional

Outras representações de Lenin foram reproduzidas na revista A 
Leitura para Todos (Figuras 40 e 41). Na verdade, são dois esboços do artis-
ta Nathan Isaevich Altman, responsável também pela criação de um busto 
do líder comunista.

Figura 40 Um dos esboços de Lenin publicado em  
A Leitura para Todos em 1929

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
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Figura 41
Esboço feito pelo artista 
Nathan Isaevich Altman 
reproduzido em 
A Leitura para Todos
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

Figura 42 Charge de Seth 
para a Fon-Fon (07/09/1918)
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional
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Se antes foi apresentado como alguém indesejável ou um ditador, 
como bem demonstra a Figura 42,129 quando morreu, em 1924, dois anos 
depois da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
Lenin teve sua imagem reconfigurada nas páginas da Fon-Fon. O líder passou 
a ser tratado com alguma deferência, como um homem formidável, o re-
formador da Rússia. Seu desaparecimento foi considerado uma “perda con-
siderável e absolutamente impreenchível para o socialismo universal”.130 

Um necrológico publicado pela revista A Leitura para Todos enalte-
cia seu amor pelas crianças por meio da criação de uma lei que proibia 
a prisão de menores de 16 anos em seu governo.131 Já a matéria assinada 
por Celso Vieira para a Revista da Semana comentou a morte do grande 
comissário, daquele “inabalável como um fraguedo, impetuoso como um 
profeta, Lênin foi a revolução: calmo, sóbrio, dúctil, eficiente sem gestos, 
à moda inglesa, quando se trata de organizar e dirigir”.132

Já Leon Trotski (1879-1940), originalmente batizado como Lev 
Davidovich Bronshtein e nascido em 1879 na Ucrânia, foi um intelectual 
e líder revolucionário bolchevista, responsável pela criação do Exército 
Vermelho durante a Guerra Civil. De acordo com A Leitura para Todos, 
“como Lênin, Trotski foi duas vezes exilado na Sibéria. Depois da Revo-
lução de 1905, recebeu uma condenação, mas escapou e viveu errante, 
sustentando-se do jornalismo”.133 Relembrou a Revista da Semana que sua 
revolta contra a sociedade remontava à juventude, quando aos 15 anos 
foi preso durante o regime do czar Nicolau II. Aos 22 anos, foi novamen-
te encarcerado e enviado à Sibéria, de onde conseguiu fugir. Em 1905, 
quando ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, Trotski retornou e assumiu 
a presidência do primeiro soviete de São Petersburgo, valendo-lhe uma 
nova pena: a perda de direitos civis e o “exílio perpétuo” na Sibéria. Uma 

129 Fon-Fon, 07 de setembro de 1918, ano XII, n. 36, p. 34.
130 “Lênin”. Fon-Fon, Perfis Internacionaes, Rio de Janeiro, 2 fev. 1924, ano XVIII, n. 
5, p. 14.
131 “Lênin Íntimo”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, abr. 1924, n. 57, p. 104.
132 “Novos signos”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 2 fev. 1924, ano XXV, n. 6, p. 3.
133 “Trotski”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, ago. 1919, n. 1, p. 97.
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nova oportunidade surgiu, então ele fugiu e começou a trabalhar como 
jornalista na França, na Suíça, na Áustria e na Alemanha.134 Curiosamen-
te, em 1924, a Eu Sei Tudo revelou a estatística dos judeus na composição 
da administração bolchevista. Foi constatado que, dos 503 altos funcioná-
rios, 406 eram judeus, inclusive o próprio Trotski.135

Apelidado de Napoleão dos sovietes,136 o chefe do Exército Verme-
lho foi expulso da Rússia por Lenin. A Careta apelidou Trotski de Grande 
Indesejável, visto que aparentemente nenhum país da Europa autorizava 
seu pedido de asilo, provavelmente com receio de ele difundir os ideais 
marxistas em seus territórios. Mais uma vez, foi traçado um paralelo com a 
Revolução Francesa. Contudo, a revista ressaltou que, no “clássico modelo 
francês, ele deveria ter sido fuzilado pelos seus correligionários”. 

A matéria da revista enfatizou ainda que pouco se sabia sobre 
sua vida, uma vez que informações não seguras afirmavam que Trotski 
estava gravemente doente. Indagava-se como ele conseguia sobrevi-
ver financeiramente. Nesse sentido, concluiu de forma irônica que o 
prestígio alcançado lhe garantia “casa, comida, roupa lavada e engo-
mada”.137 Já a revista Para Todos apresentou aos leitores o seu perfil: 
assim como Lenin, Trotski construiu a “Rússia nova. Lênin foi para o 
exílio da morte. E deixou uma lembrança que ainda termina cano-
nizada. Trotski ficou. Mas os seus companheiros e discípulos fizeram 
com ele aquilo mesmo que o governo do Tzar fazia com a gente caída 
em desagrado: desterro”.138 Aliás, a “amizade” entre Lenin e Trotski 
foi recuperada pela pena satírica do caricaturista Seth.139

134 “Trotski”. Revista da Semana, Pelo Mundo Fora, Rio de Janeiro, 20 out. 1923, ano 
XXIV, n. 43, p. 6.
135 “Os judeus e os bolcheviks”. Eu Sei Tudo, Rio de Janeiro, jul. 1924, n. 86. p. 38,
136 “A maior voz do Kremlin”. A Leitura para Todos, Rio de Janeiro, 1923, n. 53, p. 52.
137 “O papão slavo”. Careta, Rio de Janeiro, 26 out. 1929, n. 1.114, ano XXII, p. 12.
138 “Trotski desterrado”. Para Todos, Rio de Janeiro, 1 fev. 1930, ano XII, n. 581, Rio 
de Janeiro, p. 22.
139 “A Semana de Fon-Fon”. Fon-Fon, Rio de Janeiro, 31 ago. 1918, ano XII, n. 35, p. 29.
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Figura 43 Charge satírica da “amizade” entre Lenin e Trotski impressa 
na Fon-Fon de agosto de 1918

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Trotski fixou residência no México a convite dos artistas Diego 
Rivera e Frida Kahlo. A repressão stalinista foi implacável, executando 
diversos membros de sua família, assim como aconteceu com ele próprio, 
assassinado por um agente do governo stalinista em 1940. 

Ao longo do período que decidimos trabalhar o impacto da Revolução 
Russa nas páginas das revistas ilustradas, curiosamente encontramos apenas 
uma referência ao líder russo Josef Vissariónovitch Stalin (1879-1953), que 
atende a esse recorte. Nesse sentido, a Revista de Semana estampou um quadro 
com as fotografias dos cinco ditadores europeus daquele momento.140 

Por sua vez, o periódico O Malho publicou em 1932 uma página 
inteira com fotografias (provavelmente oficiais) do líder russo tiradas 
em diversos momentos. 141 Apesar de o governo de Stalin extrapolar 
nosso recorte temporal, cabe ressaltar aqui alguns breves comentários. 

140 “O que vae pelo mundo”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, 23 fev. 1929, ano 
XXX, n. 10, p. 33.
141 “Stalin – Dictador da Russia”. O Malho, 6 fev. 1932, ano XXXI, n. 1520, p.2.

2018_006_russos_em_revista_diag.indd   150 11/05/18   20:12



Russos em revista 151

Figura 44 Na edição de fevereiro de 1929, a Revista da Semana retratou 
os cinco ditadores europeus da época
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Figura 45 
O perfil de Josef Stálin  
publicado na revista O Malho
Fonte: Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional

A matéria em questão revelou que, após a morte de Lenin em 
1924 e a expulsão de Trotski da Rússia, Stalin, então secretário-geral do 
Partido Comunista, assumiu a liderança da recém-criada União Soviéti-
ca. Stalin – cujo sobrenome, em russo, significa “homem de aço” – im-
plementou o chamado Plano Quinquenal, que, de acordo com a revista, 
assombrava o mundo ocidental. A política econômica adotada pelo líder, 
em 1928, abandonava a NEP, instaurada por Lenin entre 1921 e 1927. De 
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uma forma ou de outra, foram estabelecidas uma planificação econômica 
e a coletivização das terras, com o surgimento de cooperativas e de fazen-
das estatais, porém, priorizando o desenvolvimento da indústria de base. 

O periódico evidenciou a figura de Stalin como um ditador, as-
sociando-o às características daquela liga metálica – o aço – cujas ati-
tude e sua vontade são temperadas, rijas, impossíveis de se combinar. 
As legendas das fotos ajudam a compor a imagem de Stalin para os 
brasileiros. Um homem austero com cachimbo, líder da assombrosa 
organização mundial partidária (o Partido Comunista) e no meio do 
povo, que lhe obedece e ri. 

Nenhuma dessas características é menosprezada. O homem que 
transformou a nação recém-criada em 1922 em uma potência mundial, 
além de ter vencido a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ao lado 
dos Aliados, adotou uma política governamental totalitária e ditatorial, 
com perseguições e execuções – a exemplo do próprio Trotski –, mar-
cada por uma severa censura e intensa propaganda de Estado voltada 
para o culto à sua personalidade. Como bem relembrou Angelo Segril-
lo, “o preço que se pagou por isso foi um terror tal que relembrava, em 
seu frenesi, o mais violento período do terror jacobino de Robespierre 
na Revolução Francesa” (SEGRILLO, 2012, p. 205).

A historiografia hoje comprova o grande número de mortos du-
rante o período stalinista, mas, na memória de boa parte do povo russo, 
Stalin permaneceu como aquele que erradicou a fome, educou o povo 
e elevou a então União Soviética a uma superpotência. Esse é um para-
doxo a ser trabalhado pelos futuros historiadores. 
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