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Resumo 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar como se deu a difusão do 

ensino do idioma russo no Brasil durante dois períodos muito importantes para a 

história do país. São eles a Ditadura Militar, que durou vinte e um anos, e o 

processo de Redemocratização ocorrido a partir de 1985. Para isso, foram 

utilizados como estudo de caso as instituições culturais Brasil-União Soviética, 

que atuavam em território nacional desde a década de 1950, principalmente o 

Instituto Cultural Brasil-União Soviética da cidade do Rio de Janeiro (ICBURSS) 

e a União Cultural Brasil-URSS na cidade de São Paulo (UCBURSS). Estas 

instituições eram privadas, mas tinham estreitas relações com o governo central 

soviético. Além disso, elas eram a principal fonte de aprendizado da língua russa 

durante o período militar, o qual foi marcado por uma forte propaganda 

anticomunista.  Nesse contexto serão analisadas as nuances da relação entre o 

governo brasileiro e o governo soviético ao longo do século XX, bem como a 

inesperada não ruptura de relações diplomáticas após o golpe cívico-militar do 

ano de 1964. Paralelamente, pretende-se mostrar o desenvolvimento interno da 

cultura soviética, principalmente no período pós-Stalin, e como isso possibilitou a 

expansão do ensino do idioma russo para além da esfera de poder político da 

União Soviética. Para maior factibilidade da monografia, foram realizadas 

entrevistas com antigos professores e dirigentes das duas instituições culturais 

Brasil-União Soviética recortadas, bem como uma análise de documentos oficiais 

redigidos pelo governo brasileiro à época. A partir disso foi possível concluir que 

a narrativa oficial do governo brasileiro que visualizava as instituições como uma 

ameaça ao regime não era condizente com os verdadeiros propósitos políticos das 

mesmas. 

Palavras-chave: Cultura; Memória; Língua russa; Identidade soviética; União Soviética; 

Ditadura Militar brasileira; Instituto Cultural Brasil-União Soviética do Rio de Janeiro; 

União Cultural Brasil-URSS de São Paulo. 
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1 

Introdução 

 

Institutos Culturais Brasil-União Soviética, União Cultural Brasil União 

Soviética ou casas de amizade entre Brasil e União Soviética. As nomenclaturas 

são muitas – e vamos explicar o porquê ao longo da pesquisa -, mas com um 

único objetivo: difundir a cultura soviética no Brasil. Essas instituições privadas 

mantidas por entusiastas da produção cultural russo-soviética alcançavam esse 

objetivo principalmente por meio do ensino do idioma russo para brasileiros. A 

primeira instituição foi criada no Rio de Janeiro, ainda no ano de 1953. Desde 

então as casas de amizade se proliferaram, especialmente na década de 1980, e 

permaneceram abertas até a dissolução da União Soviética no ano de 1991. 

Apesar de muitos brasileiros não terem tomado ciência da existência dos 

ICBURSS e UCBURSS enquanto os mesmos estavam em funcionamento, essas 

instituições ensinaram russo a milhares de alunos brasileiros durante mais de 

quarenta anos. 

Por esse motivo, as instituições culturais causavam grande medo no 

governo brasileiro após o golpe militar. Golpe esse que só foi efetivado através da 

criação de uma ameaça comunista imaginária que teoricamente pairava no Brasil. 

Contudo, mesmo tendo havido alguns constrangimentos em relação ao modo de 

funcionamento das casas de amizade, elas conseguiram ser manter sem grandes 

contratempos ou ameaças do governo militar. Desse modo, o objetivo da presente 

pesquisa é entender como esse aprendizado do idioma russo foi difundido pelas 

instituições culturais Brasil-URSS do Rio de Janeiro e de São Paulo durante o 

período de Ditadura Militar até a Redemocratização brasileira e quais foram suas 

implicações na política entre os dois Estados. 

Inicialmente vamos analisar os três conceitos essenciais para o maior 

entendimento da criação da comunidade soviética. São eles nação, identidade e 

cultura. Os três elementos são imprescindíveis na construção das sociedades 

modernas separadas em Estados-nação soberanos. Assim, a partir do momento em 

que os bolcheviques ganham a guerra e a União Socialista das Repúblicas 

Soviéticas (URSS) é proclamada, a identidade soviética começa a ser fabricada. O 

ponto principal para se obter consolidação da identidade russa foi a difusão do 
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idioma russo em todo o território do Império (ANDERSON, 2008, p. 

72/77). Dessa forma, analisaremos as complexidades da expansão do ensino da 

língua russa para comunidades não russas dentro União Soviética. Paralelamente, 

observaremos a expansão do ensino do russo para estrangeiros em Estados não 

socialistas, o que era o caso do Brasil. 

No terceiro capítulo, vamos voltar ao tempo, revisando as relações entre o 

governo do Brasil e o governo da União Soviética desde 1917 até a promulgação 

do Ato Institucional 5 pelo governo militar brasileiro. Como veremos, essa 

relação foi por muitas vezes turbulenta, com rompimentos diplomáticos e 

constrangimentos de autoridades, mas também foi composta de transações 

comerciais e intercâmbio científico e tecnológico. O destaque vai para o período 

de ditadura militar, que apesar de ter sido extremamente autoritário e com uma 

forte propaganda anti-comunista, não rompeu laços diplomáticos com a URSS 

(BLASIER, 1987, p. 36; GASPARI, 2002, p.176). Pelo contrário, as relações 

comerciais estavam em seu ápice e o auxílio tecnológico soviético foi essencial 

para a construção de hidrelétricas (BLASIER, 1987, p. 36; CATERINA, 2019, p. 

321). Colocaremos, então, a política externa brasileira em relação aos países 

comunistas e a política de abertura soviética ao cenário internacional em 

perspectiva, com a finalidade de identificar as nuances que fizeram essa relação 

perdurar e evoluir nos vinte e um anos de Ditadura Militar brasileira. 

Por fim, o último capítulo foca especificamente nas instituições culturais 

Brasil-URSS, como era o seu funcionamento e qual foi a sua importância na 

difusão cultural do idioma, das produções artísticas e do estilo de vida soviético. 

Para isso, foram entrevistados antigos professores e dirigentes das instituições do 

Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram analisados documentos oficiais, 

encontrados no Arquivo Nacional e no Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, que expunham a 

opinião do governo brasileiro sobre os institutos e uniões culturais.   

Baseado nisso foi possível verificar uma dissonância de narrativas entre o 

que o governo brasileiro pensava das casas de amizade e o que elas realmente 

eram e o que elas ofereciam à população brasileira. O ponto de maior divergência 

estava no envio de estudantes brasileiros para realizar ensino superior em 

universidades moscovitas. As bolsas oferecidas pela União Soviética via 

instituições culturais para a Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba e 
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Instituto Pushkin não tinham objetivos ideológicos ou revolucionários 

(RUPPRECHT, 2015, p. 194), ao contrário do que os órgãos brasileiros de 

monitoramento, precisamente o Serviço Nacional de Informações, pensavam. 

Portanto, olharemos paras casas de amizade como instituições que iam 

muito além da narrativa do governo de se constituir um artifício soviético para 

promover suas ideologias políticas à população brasileira, sendo este bravamente 

bloqueado pelo governo brasileiro. Muito diferente disso, o propósito político das 

instituições era exclusivamente a difusão do idioma russo e o intercâmbio cultural 

entre Brasil e União Soviética, o que veremos que foi muito bem sucedido1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Informação apreendida a partir da entrevista com o professor Marcelo da Silva, da UCBURSS, 
no dia 01/11/2021. 
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2 

Uma só nação?: a cultura e o estabelecimento da 

identidade nacional soviética 

2.1  

A formação da identidade cultural nas relações internacionais 

O processo de formação da União Soviética como Estado-nação não foi 

tão simples quanto pode aparentar. O início da história é bem conhecido. A 

derrubada da dinastia Romanov, os cinco duros anos de guerra civil que culminou 

na vitória dos bolcheviques e as alternâncias no poder central do regime socialista 

foram alguns dos eventos importantes para essa formação nacional. Contudo, uma 

parte significativa para possibilitar a existência e manutenção da URSS como um 

Estado único era o arranjo da multiplicidade de identidades que estavam incluídas 

dentro do território. Multiplicidade essa que já existia em grande medida durante 

o Império Russo (ANDERSON, 2008, p. 127). A expansão soviética só aumentou 

essa diversidade cultural, o que fez com que seus governantes tivessem que 

encontrar meios de encaixar as ambições políticas internacionais daquele que era 

o principal Estado socialista do mundo com as demandas políticas internas deste 

que também era o maior país em dimensões territoriais durante todo o século XX. 

O historiador e cientista político Benedict Anderson reflete sobre essa 

construção da identidade nacional soviética em seu clássico livro Comunidades 

Imaginadas (2008). Na sua segunda edição, publicada em 1991, Anderson escreve 

um novo prefácio, tendo como um dos objetivos analisar brevemente a situação da 

União Soviética em dito ano. Ao contrário do que pensou em 1983, ano da sua 

primeira publicação, a URSS não alcançou o status de um Estado Internacional 

socialista (2008, p. 28), cujos valores nacionais teriam menor importância em 

razão dos valores políticos do socialismo. Muito distante dessa teoria, a União 

Soviética seguiu uma lógica já experimentada diversas vezes ao longo da História. 

Essa lógica seria a da implosão nacionalista e o consequente fim de grandes 

impérios poliétinicos e multiculturais observado em outras formações societais – 

por exemplo os impérios Britânico e Otomano (ANDERSON, 2008, p. 19/20). O 
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reaquecimento dos movimentos separatistas em quase todas as repúblicas 

soviéticas ao longo da década de 1980 tornou a manutenção da federação 

socialista insustentável, sendo uma das causas para o seu fim (SHCHERBAK, 

2015, p. 1). 

Apesar disso, durante quase sete décadas, os líderes soviéticos tentaram 

implantar uma nova condição cultural para os cidadãos referentes ao seu espaço 

nacional – e foram bem sucedidos em diversos aspectos. A URSS buscou não 

somente mudar todas as formas políticas e de poder existentes no antigo regime 

para o socialismo como também criar um novo modelo de sociedade, com uma 

nova identidade (SEGRILLO, 2018, p. 52). O foco interno era a criação do 

homem soviético. Oficialmente, o sentimento de pertencimento do indivíduo 

soviético estava em qualquer uma das quinze repúblicas (WOJNOWSKI, 2015, 

p.2). Visto que as identidades antes existentes nos mesmos territórios não 

desapareceriam tão facilmente, o Kremlin lançou mão de outras formas de criação 

de uma identidade nacional coletiva, que atuaria concomitantemente às 

identidades não-russas. 

São essas diferentes narrativas nacionais que tornaram possíveis a 

formação da cultura soviética durante sua existência – e também são um dos 

motivos pelos quais o Estado ruiu em 1991. Desse modo, para compreendermos 

as ações da União Soviética no âmbito sociocultural interno, conseguindo por 

vezes expandir seus valores culturais no sistema internacional por 70 anos, é 

necessário entendermos alguns conceitos básicos referentes a disciplina de 

Relações Internacionais. São eles os conceitos de identidade e cultura. 

A cultura é um dos pilares para a construção da sociedade moderna. Ela 

está ligada aos valores e simbolismos que compartilhamos coletivamente com 

nossos concidadãos. Autores das mais diversas áreas do conhecimento já tentaram 

compreender como a cultura adquire status de máxima importância nas nossas 

vidas. Freud, por exemplo, utiliza da narrativa mítica para simbolizar o início da 

cultura nos nossos entendimentos psicológicos individuais e coletivos 

(BASUALDO et al., 2013, p. 8). 

Por sua vez, o influente acadêmico na temática de estudos culturais, 

Raymond Williams observa em sua obra Resources of Hope (1989) como a 
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cultura está intricada no nosso imaginário cotidiano, muitas vezes agindo de 

forma inconsciente. As particularidades de cada sociedade podem ser observadas 

não somente nos discursos de cunho político agregador, como também nos 

restaurantes, parques e mercados. Desde nosso nascimento, somos expostos aos 

diversos símbolos identitários referentes ao nosso local em que estamos inseridos 

(WILLIAMS, 1989, p. 4). Rituais festivos, tradições religiosas e manifestações 

artísticas como músicas, danças, obras cinematográficas e literatura são 

mobilizadas tanto no sentido coletivo, com o objetivo de exaltar a nação, quanto 

no individual, para internalizar o sentimento de pertencimento no imaginário 

desses cidadãos. 

Dessa forma, as experiências compartilhadas dentro das sociedades 

influenciam diretamente no aspecto subjetivo de cada indivíduo que a compõe 

(WILLIAMS, 1989, p. 4). A partir deste ângulo, a cultura consiste na 

representação que um grupo de indivíduos possui sobre si (WOODWARD, 2014, 

p. 18). Com a criação do sentimento de pertencimento no mundo moderno, somos 

condicionados a entender nossa existência atrelada a uma identidade nacional. 

Identidade essa que faz alusão à uma história comum ancestral – real ou fictícia - 

compartilhada com todos os que habitam esse espaço territorial (WOODWARD, 

2014, p. 15). Consequentemente, o processo de comunicação entre estas pessoas 

em prol de um objetivo conjunto transforma esse grupo em uma comunidade 

delimitada, que através dos seus modos de vida se diferencia dos demais (HALL, 

1980, p. 59). 

Como Anderson afirma, essa união baseada em uma identidade comum é o 

que define o conceito de comunidade imaginada. Para o autor, “[...] qualquer 

comunidade maior que a aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo 

ela) é imaginada” (ANDERSON, 2008, p.33). Ela é conceptualizada dessa forma 

devido ao fato de que uma pessoa nunca conhecerá todos os indivíduos que 

compartilham da sua identidade. Esses indivíduos também não vão ter os mesmos 

valores éticos e morais, ideais políticos ou condições econômicas. Contudo, há 

esse sentimento quase fictício de comunhão entre todos esses indivíduos, mesmo 

com todas as desigualdades e explorações existentes dentro desses modelos de 

sociedade (ANDERSON, 2008, p. 34). 
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Desde o século XIX houve a ascensão dos Estados nacionais como 

modelos de organização político-governamental. As dinastias que dominaram a 

Europa durante séculos começam a perder força política na totalidade de seus 

territórios (ANDERSON, 2008, p. 130). Para frear essa tendência, os governantes 

passaram a adotar novos métodos para permanecer com o controle de seus 

domínios. Por conseguinte, se até o século XVIII os reinos eram instituídos por 

um poder divino sobrenatural, a partir do século XIX os reinos começaram a ser 

divididos pelos valores culturais semelhantes entre os seus súditos 

(KAMUSELLA, 2009, p. 8). Dentre esses valores comuns, os que tiveram maior 

relevância foram a memória e o idioma. Pensemos primeiro no papel da memória 

na construção do Estado-nação moderno. 

O nacionalismo é cristalizado nas sociedades baseado na memória de um 

sofrimento comum (ANDERSON, 2008, p. 35). É a representação dos vivos sobre 

os já falecidos, alimentada pelas lembranças dos mais velhos para os mais jovens, 

sempre no mesmo ciclo (NORA, 1993, p. 9). Em outras palavras, indivíduos são 

elevados ao patamar de heróis, que podem ou não ter existido, cujas histórias 

repassadas enfatizam seu sacrifício em prol da união da nação. Assim, são 

repassadas entre essa sociedade as histórias de batalhas vitoriosas, o resgate de 

padrões sociolinguísticos tradicionais da região e a instauração do próprio 

conceito de cidadão. Essas são algumas das criações de memórias fomentadas 

pelas elites que possibilitaram a criação de um Estado nacional. Por esse motivo, 

o lugar de memória é constantemente revisitado para intensificar o 

comprometimento dos cidadãos ao ideal de nação traçado pelos grupos 

dominantes. 

Como visto anteriormente, os monarcas das grandes dinastias perceberam 

a necessidade de encontrar justificativas além da religiosa para a manutenção de 

seu poder depois da revolução lexográfica que ocorreu na Europa (ANDERSON, 

2008, p. 128). Foi com esse objetivo que esses governos instituíram o que Seton-

Watson chama de “nacionalismo oficial” que seria a combinação entre o 

entendimento de nação e a manutenção do poder dinástico, mesmo em impérios 

multiétnicos (Apud. ANDERSON, 2008, p. 131). Entretanto, os monarcas 

somente tiraram proveito do pensamento nacional que já estava circulando pelo 

continente.  
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Foi com a ascensão das elites burguesas que o discurso de legitimação do 

ideal de nação foi possível, visto que esse discurso está intimamente atrelado à 

criação dos mercados nacionais (HELLER, 2008, p. 510). Os novos meios de 

produção industrias são incorporados nas culturas ali antes existentes 

(WILLIAMS, 1989, p. 9), o que remodela os mecanismos de interação cultural 

entre esses indivíduos. Desse modo, o Estado-nação é legitimado não como um 

produto advindo de uma mudança de paradigma histórica (PRASAD, 2014, p. 

96), mas como um direito atemporal da população local. Uma vez que os 

indivíduos compram esse sonho, o Estado é instituído. 

Com a consolidação de Estados-nação no cenário internacional, os 

indivíduos residentes do território demarcado passam a ser cidadãos, possuindo 

assim direitos e deveres cívicos (KAMUSELLA, 2009, p. 24). As interações 

passam a ser mediadas pelo poder Estatal, que as permite e as limita conforme 

seus interesses. Baseado nisso, ao mesmo tempo que essa cultura une os 

indivíduos, ela também gera uma relação de poder, tanto entre esses indivíduos 

quanto para com as outras sociedades. 

Incialmente, a memória comum vigente em um Estado vira um produto 

estabelecido através do embate de narrativas. Nas palavras de Gevehr a memória 

passa a ser “[...] uma luta pela dominação da recordação e da tradição, 

estabelecendo aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido” 

(2016, p. 950). Consequentemente, a narrativa histórica vencedora se converte em 

um pilar para a condição nacional do território. Uma vez consolidada, essa 

narrativa traz uma segunda camada de poder no âmbito interno. Este é o da 

maioria em relação a uma minoria existente dentro dos territórios em questão.  

A institucionalização da identidade cultural como condição de cidadania 

cria zonas de exclusão aos que não a compartilham, como é o caso de minorias 

identitárias2. Como Kathryn Woodward pontua: “Todas as práticas de significação 

que produzem significados envolvem relações de poder, incluindo o poder para 

 
2 No caso da União Soviética, essa condição de cidadania era mais de facto do que de direito. Em 
outras palavras, a cidadania oficial era garantida, porém existia um contraste no tratamento das 
identidades de menor expressão demográfica e política. Na URSS existiam ao menos três camadas 
socias relacionadas à essa dicotomia de pertencimento e exclusão: os cidadãos soviéticos 
etnicamente russos, os cidadãos soviéticos pertencente a qualquer outra das quatorze etnias 
titulares; e finalmente os cidadãos soviéticos de minorias que não as quinze etnias titulares da 
federação (GOFF, 2015, p. 30; SOLCHANYK, 1982, P. 24; WOJNNOWSKI, 2015, p. 2). 
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definir quem é incluído e quem é excluído” (2014, p. 19). A significação de 

símbolos atribuídos a uma identidade específica categoricamente exclui aqueles 

alheios a essa representação. Em vista disso, essas minorias tendem a ter suas 

reivindicações invisibilizadas pelo grupo dominante e em alguns casos sofrem de 

perseguição política. Passa-se, então, a determinar quem está incluído como parte 

da nação e quem é considerado o outro.  

A cultura nessa situação possui o papel de instrumento deliberativo das 

elites para a institucionalizar a dicotomia entre o nós e o eles. As tradições e 

práticas que definem o entendimento de um grupo como uma nação unificada 

(HALL, 1980, p. 63) simultaneamente define quem não pertence a essa esfera 

social. Assim sendo, é observado o esforço de muitos Estados em legitimar a 

narrativa de homogeneidade étnica e cultural ao mesmo tempo que o discurso da 

diferença também é demarcado (WOODWARD, 2014, p. 40).  

Essas elites nacionais ainda se apropriaram dos valores culturais para 

assim conseguir exercer influência nas fronteiras nacionais, podendo até 

reivindicar o direito a territórios vizinhos com costumes semelhantes (GÓMEZ-

ESCALONILLA, 1994, p. 258; KAMUSELLA, 2009, p. 11). Essa assimilação 

possui, antes de tudo, propósitos políticos e econômicos de expansão de 

população e consequentemente expansão do mercado consumidor. Quando a 

incorporação de territórios não é possível, os Estados cujos valores culturais são 

próximos tendem a serem mais abertos à cooperação bilateral. Portanto, a difusão 

do modelo de Estado-nação por meio das identidades culturais faz com que esses 

mesmos Estados se convertam nos principais atores de política externa no sistema 

internacional moderno. 

Outro ponto citado anteriormente é a formação de identidade de Estados 

multiétnicos. Especialmente aqueles que, apesar de ter uma maioria cultural, 

possuem uma diversidade de minorias étnicas com grande relevância política. Por 

exemplo, essa era a conjuntura da União Soviética. As ações do Estado socialista 

para tentar abarcar todos os distintos valores culturais existentes nas quinze 

repúblicas serão analisadas posteriormente na presente pesquisa. Entretanto, é 

válido ressaltar de antemão que esses Estados multiétnicos têm uma grande 

propensão a ter explosões nacionalistas entre as minorias culturais em seus 
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territórios, muitas vezes sendo uma retaliação à opressão da identidade dominante. 

Essa foi uma das diversas causas para a dissolução da URSS (SHCHERBAK, 

2015 p. 1; WOJNOWSKI, 2015, p. 3). 

O segundo valor cultural que torna possível a ascensão dos Estado-nação é 

a oficialização do idioma. Pode-se afirmar que este é o primeiro símbolo 

identitário que nos é ensinado logo após o nascimento. Na parte inicial da vida, o 

idioma é passado dos pais para os filhos. Posteriormente, o idioma oficial do 

Estado no qual essa criança reside é amplamente ensinado nas escolas. 

Finalmente, assimilamos tanto a oralidade quanto a escrita da língua, 

considerando-a materna. Essa língua que nos é ensinada se torna um dispositivo 

atrelado ao nosso próprio entendimento como indivíduos no sistema internacional. 

Dada a importância desse dispositivo cultural nas relações intra e interestatais, 

podemos chegar à conclusão de que a oficialização dos idiomas não foi uma ação 

tão neutra e imutável quanto se é pensado3 (PRASAD, 2014, p. 92). 

As construções nacionais – e coloniais – a partir do século XIX difundiram 

uma agenda linguística com o objetivo de homogeneizar sociedades e 

implementar uma nova realidade social (HELLER, 2008, p. 506). Nesse caso, 

ensino linguístico tem como objetivo construir toda a percepção identitária dos 

indivíduos sobre seu Estado-nação, criando os meios de interação entre eles. 

Desse modo, podemos afirmar que a difusão do modelo organizacional do Estado-

nação fez com que, ao menos em teoria, o idioma assumisse um papel importante 

na legitimação de um povo como homogêneo. 

Assim, seguindo essa lógica sobre a relevância da cultura como formação 

nacional, podemos afirmar que um dos fatores-chave para a identificação 

identitária entre indivíduos seja o idioma compartilhado dentro deste território 

(LIDDICOAT, 2008, p.143). O idioma é uma das bases na formação dos Estados 

nacionais modernos (PAVALENKO, 2003, p. 315). A oficialização do uso de 

uma determinada língua nesses espaços territoriais instituídos como Estado-nação 

tem suas razões políticas – na maioria das vezes muito mais proeminentes do que 

as razões culturais de identidade (HELLER, 2008, p. 509). As línguas emergiram 

na esfera governamental dos reinos e dinastias para sanar essas necessidades 

 
3 Esse discurso vai contra o pensamento de Josef Stalin sobre a relação entre a política e o idioma, 
que segundo o líder soviético seria quase inexistente (PRASAD, 2014, p. 92/97).  
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políticas de manutenção do controle de seus territórios. Pode-se de dizer que 

“considerava uma necessidade peremptória que houvesse uma língua unificadora 

interligando todas as partes de seu império” (ANDERSON, 2008, p. 128) por 

parte dos governantes. 

A mudança da utilização da escrita somente nos idiomas utilizados para 

fins religiosos para a utilização de vernáculos ampliou o horizonte de possíveis 

leitores (ANDERSON, 2008, p. 72). Essa ampliação foi igualmente possível 

devido à expansão do capitalismo e a consequente necessidade de abarcar um 

mercado consumidor maior, pois, como Anderson escreve “o grosso da 

humanidade é, seja antes ou agora, poliglota” (2008, p. 73). Como resultado, as 

línguas cotidianas, utilizadas pela população comum, adquirem status de idioma 

oficial das nações, e a alfabetização começa a ser um pré-requisito para a 

integração dos indivíduos nesse novo contexto de sociedade (KAMUSELLA, 

2009, p. 25). A demarcação linguística entre comunidades cria demarcações 

identitárias e, finalmente, demarcações estatais apoiadas na ideia de cidadania. 

Além disso, essa oficialização, por conseguinte também aprofunda a dicotomia 

entre o nós e o outros no sistema internacional, visto que a falta de um mecanismo 

de comunicação comum pode prejudicar suas interações. 

Porém, assim como na produção de memória e condição cultural 

compartilhadas em diferentes sociedades, a produção de uma língua como oficial 

de um Estado pode construir pontes entre sociedades distintas. Isso ocorre 

especialmente nos programas de ensino de língua estrangeira por parte dos 

próprios Estados (PAVALENKO, 2003, p. 315). Quanto mais pessoas de outras 

comunidades adquirirem um bom nível de compreensão do seu idioma oficial, 

maior é a influência desse Estado no âmbito internacional. Assim, o ensino de 

uma língua estrangeira faz parte da construção narrativa da identidade nacional 

(PAVALENKO, 2003, p. 314). 

A formação político-territorial em Estados-nação passa a ser entendida 

como uma premissa para obter legitimidade no sistema internacional. Logo, os 

elementos linguísticos, culturais e identitários destes Estados são indissociáveis a 

sua própria existência. Portanto, foi a partir desse entendimento que governantes 

passaram a adotar políticas linguísticas com o objetivo de manter – ou criar – uma 
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coesão nacional entre seus cidadãos. Isso ocorreu, por exemplo, com a 

fomentação do ensino da língua russa na URSS, especialmente nas repúblicas nas 

quais o russo não era a língua cotidiana predominante4 (SOLCHANYK, 1982, p. 

23). Entretanto, como será visto na próxima seção, a execução dessas políticas 

não foram tão bem sucedidas quanto o governo de Moscou planejava e acabou pro 

criar camadas de insatisfação entre as diversas identidades habitantes do território 

da União Soviética (GOFF, 2015, p. 39; SOLCHANYK, 1982, p. 33). 

2.2  

Na URSS fala-se russo 

2.2.1 A consolidação da língua oficial no Estado soviético 

A criação da identidade soviética possui certas diferenças em relação aos 

Estados Nacionais de menor pluralidade identitária. Isso se dá devido ao fato de 

que nessas comunidades os valores culturais comuns são muitas vezes 

compartilhados por uma maioria numericamente absoluta. Por exemplo, esse é o 

caso do Brasil e da língua portuguesa como um símbolo nacional coletivo. Mesmo 

com a diversidade cultural nas cinco regiões nacionais, o português é a lingua 

oficial5 utilizada de maneira cotidiana em toda a extensão territorial o que facilita 

o entendimento da comunidade imaginada brasileira. Diante disso, é possível 

afirmar que manter a coesão nacional em um Estado composto de quinze 

identidades titulares, cada um referente a uma república, além das minorias 

identitárias que existem em cada um desses territórios era uma empreitada 

hercúlea estipulada pelo governo soviético central (o governo concentrado em 

Moscou). 

Esse processo de coesão nacional não era uma prática nova nessa região, 

visto que a Rússia Czarista já era um império multiétnico. Para remediar essa 

questão estrutural, o governo soviético central tentou empreender duas práticas 

 
4 Para muitos autores, o bilinguismo pode ser um empecilho para a homogeneização cultural de 
um Estado (HELLER, 2008, p. 512). Porém, a aceitação do bilinguismo e da consequente 
multiplicidade cultural – não para todas as identidades existentes no território soviético - foi uma 
das tentativas encontradas pelo governo central da União Soviética para solucionar o que seria 
para eles o problema da não sovietização e instalar sua cultura às populações soviéticas não-russas 
(SOLCHANYK, 1982, p. 25).  
5 O outro idioma oficial do Brasil é a Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
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com a finalidade de preservar o bem-estar político do Estado. A primeira diz 

respeito a manutenção das liberdades culturais das identidades titulares e a 

segunda à implementação de uma nova sociedade na qual o homem soviético6 

seria o principal símbolo nacional. Em ambos os casos o governo do Kremlin 

utilizou a língua russa como um fator-chave para essa manutenção política no 

âmbito interno. Porém, essas políticas não foram tão fáceis de ser instauradas. 

A ascensão do entendimento de territórios como Estados-nação no sistema 

internacional também chegou na Rússia Czarista ao longo do século XIX. O 

território relativo ao Império Russo continha expressivos números de minorias 

identitárias como, por exemplo, ucranianos, bielorrussos, povos de origem turca 

como uzbeques, quirguiz, cazaques e uma das maiores comunidades judaicas no 

mundo (TRENIN, 2019, p. 17). A lista ainda se prolonga, tendo em vista também 

a grande extensão territorial que compreendia ao domínio dos Romanov. A junção 

de todas essas minorias representava mais de 50% da população de todo o Império 

(Ibid., p. 17). 

Por esse motivo, a construção de algum tipo de coesão nacional que 

abarcasse a totalidade, ou a maior parte, das diferentes comunidades e as 

transformasse em uma única identidade se fazia necessária em um Império tão 

vasto, tanto nos ângulos demográfico, territorial e cultural. Além disso, o 

sentimento de pertencimento dentro dessas minorias se mostrava melhor 

consolidado do que o sentimento russo, o que fez o medo de uma separação virar 

latente por parte da monarquia (ANDERSON, 2008, p. 132). Por esse motivo, o 

desenvolvimento do processo de russificação se mostrava urgente para a 

manutenção da dinastia Romanov. Nesse sentido, a nobreza passa se considerar 

como pertencente à identidade russa (Ibid., 2008, p.129) e é iniciado um esforço 

para espalhar essa ideia na Rússia imperial. 

Desse modo, o processo de nacionalização da identidade russa, que 

abrangia 44.3% da população (TRENIN, 2019, 17), foi mais lento do que na 

maior parte dos outros Estados europeus. Nesse período histórico o vernáculo 

utilizado pela sociedade já tinha adquirido o status de língua oficial no qual os 

 
6 A expressão é amplamente utilizada no cenário acadêmico e literário para designar o ideal de 
população a ser alcançado pelo governo soviético. 



22 

 

documentos administrativos e os mecanismos de imprensa eram escritos em russo 

(ANDERSON, 2008, p. 72/77). Entretanto, essa difusão cultural teve maior 

influência na camada burguesa do Império, que possuíam influencia econômica, 

mas que muitas vezes reproduzia o modo de vida da nobreza nas partes mais 

longínquas do império (ANDERSON, 2008, p. 137-138/210; TRENIN, 2019, p. 

22). Os poucos burgueses que se mostravam contrários ao regime czarista foram 

nomeados de intelligentsia7. 

Produções culturais como a literatura russa do século XIX foram um 

grande fator para o fortalecimento da identidade russa, no contexto interno e 

sobretudo no sistema internacional. Porém, a essa reorganização nacional não 

trouxe as reformas políticas que eram esperadas – reformas essas que os outros 

Estados-nação europeus já estavam produzindo. Nesse caso, a russificação 

amplamente empregada pelo regime, particularmente nos últimos dois governos 

czaristas8, ocorreu de forma extremamente autoritária incluindo perseguições às 

minorias (SEGRILLO, 2018, p. 153). Simultaneamente, a nobreza russa 

continuava afastada da população campesina – muitas vezes falando francês como 

um símbolo de status social (SEGRILLO, 2018, p. 45). Essa dualidade entre a 

russificação das camadas trabalhadores e a europeização das classes mais altas 

também afetou a própria concepção do sentimento de pertencimento por parte da 

sociedade correspondente ao Império russo. 

A Rússia continuava uma monarquia absolutista, ou seja, o Czar possuía o 

poder supremo dentro do Império, sem uma constituição ou um parlamento que o 

moderasse (SEGRILLO, 2018, p. 151). A manutenção do regime absolutista ia 

totalmente contra a onda liberal que estava em ascensão na Europa, fazendo com 

que o Estado tenha atrasos tanto no âmbito da educação quanto no 

desenvolvimento de tecnologias. Logo, o Império russo adentra o século XX 

como um Estado com diversos problemas, dentre esses a falta de liberdade para a 

participação política popular, grande desigualdade econômica, dissociação 

 
7 A intelligentsia pode ser entendida como uma camada da alta sociedade russa composta por 
estudiosos e artistas que em um primeiro momento eram uma oposição ao regime czarista 
(TRENIN, 2019, p. 22). Esse movimento não formalmente organizado continuou existindo durante 
a União Soviética em duas vertentes, uma apoiadora do governo revolucionário e outra que 
continuava no seu perfil de oposição, sofrendo muitas vezes perseguição do governo socialista 
(SEGRILLO, 2018, p. 142). 
8 São esses respectivamente os czares Alexandre III e Nicolau II. 
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identitária entre a nobreza e as camadas mais pobres e a deterioração do poder 

czarista, principalmente após a revolução de 19059. O resultado de todos esses 

fatores, somados às mazelas da Primeira Guerra Mundial, levou ao sucesso da 

revolução russa de 1917, os cinco anos posteriores de uma sangrenta guerra civil 

que, em última instância, culminou na instauração do regime socialista pelo 

governo bolchevique em 1922. 

O novo regime de vertente socialista, o primeiro deste modelo empregado 

em todo o mundo, trouxe consigo uma nova visão de nação, ao menos nos anos 

iniciais de sua existência. O internacionalismo era uma marca dos preceitos 

marxistas, na qual os líderes soviéticos queriam se basear para a implementação 

do novo Estado. Isso significa que o ideal das formações nacionais já bem 

consolidadas no início do século XX deveriam ser substituídas por uma luta de 

classes global e unificada. O conceito pode ser exemplificado pelas falas de Marx 

e Engels, que afirmaram no amplamente conhecido Manifesto do Partido 

Comunista que “o poder do Estado moderno é apenas uma comissão que 

administra os negócios comuns de toda a classe burguesa” (2014, p. 35). Desse 

modo, o governo soviético liderado por Vladimir Lenin, guiado por esses 

preceitos, tinha como finalidade inicial espalhar a revolução para todos os cantos 

do globo, criando assim uma rede de interação entre partidos comunistas que tinha 

como líder a União Soviética (REIS, 2003, p. 79). 

Foi baseado nesse entendimento ideológico socialista que as outras 

repúblicas se agruparam aos revolucionários (SHCHERBAK, 2015, p. 6). A 

explicação está no fato de que o exército vermelho, a partir dessa visão 

internacionalista da luta de classes, apoiava a autodeterminação dos povos e 

pregava a criação de uma federação, ao contrário dos seus oponentes derrotados 

do exército branco (Ibid., 2015, p. 6). Esse apoio vinha seguido da ideia de que as 

nacionalidades e identidades poderiam ser utilizadas como mecanismos para 

alcançar a revolução internacional das classes trabalhadoras (TRENIN, 2019, p. 

55). 

 
9 A revolução de 1905, ou seja, os longos protestos contra os problemas causados por constantes 
crises agrícolas e a derrota da guerra russo-japonesa foram o ponto inicial para o arranjo da luta da 
classe proletária, usando o conceito de sovietes (SEGRILLO, 2018, p. 154).  
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Havia, portanto, a convicção de que todas as identidades existentes no 

arcabouço territorial da União Soviética seriam agregadas ao novo sistema e não 

assimiladas como nas outras formações de Estado-nação europeus. Como 

consequência dessa política de não assimilação, durante os primeiros anos de 

governo, ainda na década de 1920, não houve políticas de promoção e instauração 

de uma língua oficial ou uma cultura unificada (RYAZANOVA-CLARKE, 2006, 

p. 38; SHCHERBAK, 2015, p. 7; TRENIN, 2019, p. 56). Contudo, após a morte 

do líder revolucionário Vladimir Lenin em 1924, esse pensamento foi 

paulatinamente entrando em decadência durante o governo repressivo de Josef 

Stalin. 

O abandono do apoio direto a revoluções em outros Estados foi uma das 

várias consequências geradas pelas políticas de isolamento promovidas pelo 

Estado soviético em relação ao resto do sistema internacional. O segundo governo 

soviético centralizou o poder na figura de Stalin e poucos associados de sua 

confiança. O objetivo do período Stalin não era mais a revolução constante, mas 

sim a consolidação de um processo de coesão nacional entre todas as repúblicas. 

Uma afirmação que resume a relação da URSS com as nações não russa nesse 

período é de que “[...] foi Stalin que se tornou o verdadeiro “pai das nações” 

(embora não de todas as nações e não ao mesmo tempo)10 (SLEZKINE, 1994, p. 

414). Assim, a política oficial da União Soviética continuou pregando um modelo 

de federação multiétnica, no qual as identidades pré-revolução seriam preservadas 

e não sofreriam nenhum tipo de perseguição (SHCHERBAK, 2015, p. 2). Essa 

convivência multi-identitária dentro do espaço soviético era principalmente 

demarcada pela divisão político-administrativa do território. As demarcações 

territoriais eram feitas com base nas identidades culturais que já habitavam aquele 

espaço (SLEZKINE, 1994, p. 417). 

Cada uma dessas divisões seria livre para preservar seus valores culturais - 

salvo valores religiosos - e teria instituições que os assegurassem no longo prazo. 

Escolas ensinavam os idiomas de cada república titular e documentos e livros 

eram distribuídos em praticamente todos os idiomas falados no território 

(SHCHERBAK, 2015, p. 7). Essa foi uma das grandes rupturas do governo 

 
10 Tradução nossa. 
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revolucionário em relação ao antigo Império russo, no qual as divisões 

administrativas eram feitas de maneira aleatória e arbitrária (SHABAD, 1946, p. 

304). 

Porém, essas políticas se mostraram muito mais complexas logo nos 

primeiros anos de existência. A tentativa de balancear dois projetos 

simultaneamente, sendo esses a liberdade cultural das identidades titulares e a 

criação de um novo formato de sociedade cultural, gerou um encadeamento de 

reivindicações por todas as partes. Em primeiro lugar, existia um processo de 

hierarquização cultural entre a pluralidade de identidades da URSS que era 

repartido pelas divisões político administrativas11 impostas pelo regime 

(SHABAD, 1946, p. 304; SHCHERBAK, 2015, p. 4). Essas divisões territoriais 

eram mutáveis, a depender dos interesses políticos do governo central soviético 

(SHABAD, 1946, p. 303). Em outras palavras, uma região habitada por um grupo 

étnico-cultural específico poderia ser rebaixada de república autônoma para uma 

oblast e vice-versa. Nesse contexto, as identidades não russas e não titulares 

foram as mais prejudicadas durante o período stalinista (GOFF, 2015, p. 29). 

Paralelamente, esse período foi extremamente marcado por grandes 

perseguições a pessoas classificadas como inimigas da revolução pelo governo. A 

década de 1930 foi uma era de terror na União Soviética, sendo marcada por 

problemas como a fome, um traumático processo de coletivização que continuou 

o e pelos Grandes Expurgos, que eram os julgamentos e execuções sumárias de 

membros do partido falsamente acusados de conspiração (SEGRILLO, 2018, p. 

198-201/202). Dentre esses grupos perseguidos se encontra a intelligentsia 

opositora ao novo regime, sendo esta substituída por uma nova elite artista cujas 

obras eram instrumentos de propaganda a favor da ideologia socialista (TRENIN, 

2019, p. 66/76). Ao mesmo tempo, como Daniel Aarão Reis coloca, as 

perseguições e execuções do período stalinista se estenderam às elites 

revolucionárias políticas não russas – titulares -, acusadas justamente de desvios 

 
11 Na União Soviética a divisão administrativa era feita a partir de uma separação cultural, 
econômica entre as identidades existentes no Estado (SHABAD, 1946, p. 304). O território era 
então composto primeiramente pela República socialista russa, depois por repúblicas socialistas 
autônomas, oblasts (regiões) autônomas e krais, seguindo esta ordem de autonomia e poder 
político (SHABAD, 1946, p. 307/308; SHCHERBAK, 2015, p. 4). 
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nacionalistas (2003, p. 101). Todo esse processo fez parte também do processo de 

criação de uma nova identidade correspondente a população soviética. 

O homem soviético. A expressão diz respeito a criação de uma nova 

identidade que na visão do partido socialista soviético seria constituída de pessoas 

regidas pelo princípio da solidariedade e justiça (REIS, 2003, p. 97). Pelas 

palavras proferidas em um discurso por Leon Trotsky, um dos principais líderes 

da primeira fase do governo soviético: 

[...] A questão de como educar e regular, de como 
melhorar e completar a construção física e espiritual do homem é 
um problema colossal que só pode ser entendido com base no 
socialismo. Podemos construir uma ferrovia que atravesse o 
Saara, podemos construir a Torre Eiffel e falar diretamente com 
Nova York, mas decerto não podemos aprimorar o homem. Sim, 
podemos! Produzir uma “versão melhorada” do homem: eis a 
tarefa futura do comunismo. E para isso temos primeiro de 
descobrir tudo sobre o homem, a sua anatomia, sua fisiologia e 
aquela parte da sua fisiologia que é chamada de psicologia. O 
homem tem um olhar para si e se ver com o matéria-prima ou, no 
máximo, como produto semimanufaturado e dizer: “Finalmente, 
meu caro Homo sapiens, vou trabalhar com você” (1925-1927 
Apud. FIGES 2018, p. 539/540). 

Com base no trecho destacado podemos chegar a duas conclusões. A 

primeira seria a importância que o alto escalão do governo soviético dava a 

questão identitária. Quando Trotsky promove a criação de uma “versão 

melhorada” do homem, ele está expondo a necessidade de remodelar o atual 

entendimento desse homem sobre si mesmo e sobre a comunidade que o cerca. Há 

a necessidade de reimaginar essas comunidades existentes no território 

correspondente à União Soviética, colocando a coletividade socialista no centro de 

seus valores. A segunda conclusão está na importância da educação para o 

cumprimento dessa grande tarefa que seria a instauração dessa nova concepção 

cultural e finalmente a difusão dos preceitos socialistas. Para criar o homem 

soviético, era necessário fornecer os subsídios necessários tanto na área artística 

quanto na educacional, desde a formação básica até o ensino superior. Isto Posto, 

a afirmação feita por Trotsky sobre a necessidade de observar o homem antes de 

tentar mudá-lo pode ser refletida nas políticas soviéticas acerca das comunidades 

não-russas. 
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Esse era o objetivo do governo soviético em questões culturais. Zbigniew 

Wojnowski aponta precisamente para o desejo dos líderes soviéticos em criar um 

denominador comum para a nova identidade que fosse nacional em sua forma e 

socialista em seu conteúdo (2015, p.2). Isso significa que ao mesmo tempo que as 

diferentes posições culturais tinham seus direitos, estas precisariam estar 

subservientes ao propósito político comum do Estado socialista. Os arranjos 

culturais – e consequentemente territoriais – foram mantidos, mas a harmonia dos 

povos não-russos com o governo soviético central não era das melhores. A 

manutenção dessa política baseada em uma dualidade narrativa fez com que as 

identidades não russas permanecessem em uma política de negociações de direitos 

continuas com Moscou (GOFF, 2015, p. 29). Esses direitos eram mais ou menos 

concedidos de acordo com o as políticas propagadas por cada governante que 

assumiu o posto de Secretário-Geral. 

A partir desse entendimento um modelo de patriotismo soviético começou 

a ser desenvolvido, sendo este bastante semelhante aos processos russocêntricos 

utilizados outrora pelo governo czarista (TRENIN, 2019, p.70). A maior abertura 

da população russa com o novo regime fez com que sua comunidade alcançasse o 

topo da hierarquia soviética, no qual todas as outras comunidades deveriam se 

pautar quando fosse necessário ter interações interidentitárias. Assim, as políticas 

de coesão cultural, tidas por muitos como novos métodos de russificação da União 

Soviética continuaram sendo implementadas (RYAZANOVA-CLARKE, 2006, p. 

38). Foram mantidos vários dos símbolos nacionalistas da Rússia Czarista, como 

por exemplo o uso do Kremlin como a sede do poder central soviético 

(ANDERSON, 2008, p. 222). Por sua vez, alguns outros atributos foram 

ressignificados, como o uso dos palácios czaristas como edifícios de moradias 

coletivas (FIGES, 2018, p. 538). Além disso houve todo um processo de 

mobilização artística e educativa para desenvolver essa nova identidade.  

O uso do rádio e do cinema como instrumentos que potencializavam a 

propaganda socialista por meio da linguagem falada mais acessível não somente a 

todos os cantos do enorme Estado como também a todos os tipos de pessoa, visto 

que a maioria da população soviética à época era analfabeta (FIGES, 2018, p. 546; 

LOVELL, 2012, p. 80; TRENIN, 2019, p. 68). Foi principalmente por meio da 
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cultura que o conceito do homem soviético conseguiu realmente ser desenvolvido. 

Paralelamente, o governo soviético construiu um sistema de ensino sólido para 

justamente limar a defasagem educacional. O ensino das ciências exatas e de 

escolas técnicas foi preconizado e as ciências humanas deveriam seguir os 

preceitos da ideologia soviética (SEGRILLO, 2018, p. 91). No meio dessas 

continuidades culturais entre Império Russo e União Soviética e a implementação 

das novas políticas ao longo do governo de Stalin, o russo adquire o status de 

língua franca de facto dentro da União Soviética - apesar de não ser uma 

instituição formal (RYAZANOVA-CLARKE, 2006, p. 38). 

Apesar de ser oficialmente obrigatório desde 1938, ensino da língua russa 

não era realizado em toda a extensão do vasto Estado (SHCHERBAK, 2015, p. 8; 

SOLCHANYK, 1982, p. 25). O ensino dos idiomas referentes às nacionalidades 

titulares da federação era mantido e possuíam vantagem em relação as identidades 

não titulares – e em outros aspectos da vida civil como foi visto anteriormente 

(GOFF, 2015, p. 29). Dessa forma, para consolidar o russo em detrimento dos 

outros idiomas o Kremlin estabeleceu algumas políticas linguísticas. Essas 

políticas vão desde a segunda parte do governo de Stalin (após a Segunda Guerra 

Mundial conhecido como stalinismo tardio), o governo Khrushchev e o governo 

Brezhnev. Ainda no período Stalin pré guerra os outros idiomas da federação, por 

exemplo aqueles de origem turca, cujo alfabeto era em latim ou árabe foram 

transformados no alfabeto cirílico (SHCHERBAK, 2015, p. 8; TRENIN, 2019, p. 

70). Todos esses fatores, além do fim de políticas positivas que reforçavam as 

identidades não-russas, fizeram com que o processo de russificação fosse 

extremamente traumático e simultaneamente bem sucedido – na medida do 

possível.  

A consolidação dessa política de sentimento identitário russo-soviético se 

deu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que trouxe um novo 

pertencimento através da luta para manter a pátria a salvo (VENTSEL, 2010, p. 

3). O outro representado pela Alemanha Nazista foi o mecanismo de coesão que 

Stalin e seu alto escalão precisava para conseguir produzir uma sensação de 

coletividade entre soviéticos russos e não russos. Nessa situação ainda houve um 

potencializador já citado anteriormente nas palavras de Benedict Anderson, o 
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sofrimento comum passado pela população e a construção de símbolos de 

resistência como o túmulo (2008, p. 35). Por fim, o imediato pós Guerra trouxe 

consigo um novo entendimento de outro que duraria até o fim da URSS, os 

Estados Unidos. Entretanto, se analisarmos especificamente as políticas 

linguísticas do governo vemos algumas mudanças após a morte de Stalin e o 

consequente período de destalinização. 

O período do governo Khrushchev foi notadamente de maior abertura, na 

medida do possível. Nesse cenário começam a ser propagadas políticas relativas a 

um bilinguismo entre o russo e os outros idiomas do território. A política de 

coexistência pacifica entre o mundo capitalista e o mundo socialista se estendeu 

para dentro do território soviético entre as identidades russa e não russa 

(SHCHERBAK, 2015, p. 8). Esse afrouxamento possibilitou uma nova 

revitalização no modelo multiétnico de federação e atribui ao menos a perspectiva 

das identidades não-titulares de reivindicar seus direitos. Contudo, a hierarquia 

entre a cultura e idioma russo, a cultura e idioma das repúblicas titulares e as 

culturas e idiomas não titulares ainda prevaleceu durante esse período – e 

consequentemente durante o resto da existência soviética (GOFF, 2015, p. 31). 

Pessoas que se encontravam tecnicamente fora da sua zona identitária – em outras 

repúblicas não russas - não tinham a necessidade de aprender o russo como meio 

de comunicação principal (Ibid., p. 32)12. Desse modo, não foram constatadas 

grandes políticas ou ações de promoção da língua russa durante este período. 

Passando para o governo Brezhnev, as políticas de imposição da língua 

russa no sistema soviético foram retomadas. Nas décadas de 1960 e 1970 era 

entendido que a União Soviética estava em uma fase mais amadurecida, não 

somente em níveis econômicos como em níveis culturais (TRENIN, 2019, p. 

114/115). Esta conjuntura foi propicia para que o governo realizasse novas 

tentativas de russificar o Estado. Assim, as primeiras reformas linguísticas 

começaram a ser pensadas com o objetivo de transformar o russo na segunda 

língua oficial de toda a União Soviética (SOLCHANYK, 1982, p. 23). Foi 

constatado que o bilinguismo seria a melhor saída para a controvérsia da 
 

12 A autora Krista Goff ilustra seu aponto falando sobre a necessidade da população georgiana-
ingilo que moravam no Azerbaijão tinham de aprender o idioma azeri para se comunicar no dia a 
dia (2015, p. 32). O russo não conseguia adquirir esse status de lingua comum em todos os lugares 
da União Soviética, especialmente entre as identidades não russófonas. 
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imposição do idioma russo a parcela não russófona da população. Instaurou-se a 

política de nativização13, que tentava balancear as demandas por direitos das 

populações locais e as prioridades do governo soviético central por meio das elites 

das nacionalidades titulares (SHCHERBAK, 2015, p. 9). A instalação de escolas 

mista (que utilizavam tanto o russo quanto os idiomas nacionais como língua de 

instrução) começou a ocorrer em diversas partes do território, desde o ensino 

infantil até nas universidades (SOLCHANYK, 1982, p. 26). Para o Kremlin esta 

seria a melhor solução possível para contornar o problema das explosões 

nacionais e estabelecer o tão agenciado denominador cultural comum. 

Porém, o bilinguismo por si só pode ser um fomentador de novas crises 

identitárias (HELLER, 2008, p. 510). O processo de transformar o russo na 

segunda língua oficial de todos os cidadãos soviéticos também era um processo de 

assimilação da cultura russa em detrimento de suas identidades (SHCHERBAK, 

2015, p. 9). Isso fez com que a insatisfação com o projeto de russificação por 

parte de Moscou adquirisse cada vez mais força, especialmente entre as 

nacionalidades titulares, o que no decorrer da história pode ser considerado como 

um dos estopins para os irrompimentos nacionalistas anti-russificantes do final da 

década de 1980 (SHCHERBAK, 2015, p. 1; SOLCHANYK, 1982, p. 33). 

Em 1990, já no suspiro final da União Soviética, foi institucionalizada a 

Lei das línguas da União Soviética, na qual o idioma russo finalmente adquiria 

status de língua oficial (RYAZANOVA-CLARKE, 2006, p. 39). Muitos 

soviéticos não-russos se manifestaram contra tais medidas implementadas, 

somando isso a todo o desgaste que o Estado vinha sofrendo, não somente com as 

políticas identitárias, mas também com inúmeros problemas econômicos e 

políticos. Esta soma fez com que a União Soviética chegasse a seu fim no ano 

seguinte. 

2.2.2. O idioma russo no cenário internacional 

Passando para o cenário internacional, podemos observar as diferentes 

dinâmicas relacionadas ao ensino de uma língua estrangeira. O aprendizado de 

línguas de outros países pode ser imbuído de um discurso ideológico pelo país 

 
13 Nativization em inglês (tradução nossa). 
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receptor em determinadas situações (CHARALAMBOUS et al., 2016, p. 2; 

PAVALENKO, 2003, p. 313). Ou seja, a partir do momento que entendemos que 

a utilização de um idioma por parte de um Estados não é um ato aleatório, 

podemos assumir que o ensino deste, mesmo que de maneira inconsciente, tem 

por objetivo difundir os aspectos simbólicos e culturais desse Estado para outras 

sociedades. Ao mesmo tempo que essa cultura é reforçada na população interna, 

ela pode ser utilizada como forma de angariar simpatia da sociedade civil de 

Estados terceiros e, assim, conseguir expandir-se de maneira mais concreta 

(MORTAZAVI et al., 2018, p. 251) no âmbito da política ou da economia. Logo, 

lecionar e aprender um idioma estrangeiro não é um ato politicamente neutro. 

Assim, o estudo de um idioma nos permite adentrar na estrutura da 

população local, derrubando barreiras e observando de perto uma nova faceta de 

um determinado povo. Isso faz com que em muitos momentos da história os 

cidadãos sejam desencorajados a aprender, se as relações entre os dois Estados 

forem de animosidade. Essa prática ocorreu com frequência no período da Guerra 

Fria, inclusive no aprendizado do russo como língua estrangeira no Brasil. O 

ensino do russo como língua estrangeira permitiu que as pessoas adentrem em um 

novo nível de conhecimento da cultura russa que vai muito além do próprio 

idioma (KOZLOVTSEVA e TOLSTOVA, 2019, p. 77). Desse modo, a difusão da 

língua russa em território brasileiro durante e após o regime militar está inserida 

no contexto de oposição política entre os dois Estados.  
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3 

Falsos amigos: as relações culturais entre o Brasil Militar e 

União Soviética 

3.1 

As relações durante o isolamento soviético: o período Stalin 

A política externa brasileira em relação à União Soviética oscilou desde a 

criação do Estado socialista em 1922 até o seu fim em 1991. Na lógica da Guerra 

Fria o Brasil – bem como a maior parte dos países da América Latina – era tido 

como grande zona de influência dos Estados Unidos (BRANDS, 2010, p.16). Por 

esse motivo o relacionamento entre o governo sul-americano e o governo 

soviético nunca foi tão explícito. Contudo, isso não impediu uma certa 

aproximação entre Brasil e URSS ao longo da existência do segundo país. As 

sucessivas trocas de poder no Brasil durante esses sessenta e nove anos inclinaram 

a nação para vários espectros políticos, passando por períodos mais democráticos 

próximos aos movimentos progressistas de esquerda até a períodos ditatoriais 

como o Estado Novo e os Governos Militares. Assim, para entender melhor as 

nuances do período da Ditadura Militar, é necessário fazer um panorama desse 

relacionamento pré-golpe de 1964. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, e após o começo do período histórico 

conhecido como Guerra Fria, não havia muita interação entre Brasil e União 

Soviética (BLASIER, 1987, p. 32). A imagem dos revolucionários soviéticos não 

era das melhores no cenário nacional. Tidos como violentos e causadores de 

instabilidade no Sistema Internacional, os soviéticos eram malvistos tanto pelo 

governo quanto pela imprensa brasileiros (MOTTA, 2007, p. 231). Toda a má 

repercussão midiática inflou um sentimento anticomunista no Brasil. Sentimento 

esse que já era bem latente na região da América Latina neste período. Isso foi 

ampliado depois da fracassada tentativa de revolução de cunho socialista liderada 

por Luís Carlos Prestes em 1935 (RUPPRECHT, 2011, p. 510/511). Os anos se 

passaram e o status quo do contato entre Brasil e URSS somente mudou com a 

erupção da Segunda Guerra Mundial. 
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 Depois de um período de neutralidade, o Brasil entrou na Guerra do lado 

aliado – o mesmo do exército vermelho da URSS - em 1942. Segundo autores 

especializados no assunto, esse fato fez tornar-se insustentável a política 

veementemente anticomunista do então ditador Getúlio Vargas (MOTTA, 2007, 

p. 235). Como Cole Blasier discorre em seu livro The Giant’s Rival, o Brasil só 

reconhece o Estado soviético em 1945 justamente devido a esse esforço comum 

durante a Segunda Guerra Mundial na vitória contra a Alemanha Nazista (1987, p. 

33). 

Porém, esse momento mais amistoso durou pouco tempo. Dois anos 

depois, em 1947, o governo brasileiro, dessa vez liderado por Eurico Gaspar 

Dutra, rompia relações oficiais com os socialistas mais uma vez (CATERINA, 

2019, p. 43). Na época o medo de uma revolução socialista em território nacional 

foi reacendido, devido às tentativas de revolução em outros lugares do mundo. 

Esse novo rompimento também trouxe consequências internas como a nova 

proibição do Partido Comunista Brasileiro em 1948 (BOHOSLAVSKY & 

CARAMÉS, 2014, p. 126; MOTTA, 2007, p. 26). Dessa vez o contato dos dois 

países só foi retomado de forma gradativa, ao longo da década de 1950. 

Ao mesmo tempo, como visto no capítulo anterior, a União Soviética sob o 

comando autocrático de Josef Stalin se isolou do cenário internacional e focou nas 

reformas internas (RUPPRECHT, 2015, p.22; TRENIN, 2019, p. 58). Antes de 

pensar para além de suas fronteiras, Stalin e os seus pares bolcheviques 

precisaram criar toda uma identidade para sua população, a dos soviéticos 

(FIGES, 2018, p. 539). Houve um esforço do governo em incentivar o consumo 

cultural de sua população, uma vez que essa cultura fosse pró-socialista e 

aprovada previamente pela censura (RUPPRECHT, 2015, p. 1; FIGES, 2018, p. 

542). Essa foi a prioridade ao longo do governo Stalin.  

A ideia de uma grande revolução internacional do proletariado foi sendo 

postergada (TRENIN, 2019, p.70). Tudo piorou após o fim da Segunda Guerra, no 

momento denominado de stalinismo tardio, quando a URSS passava ao ápice de 

seu isolamento (RUPPRECHT, 2015, p. 1). Logo, pode-se dizer que essa política 

isolacionista também foi um fator importante para que as relações entre Brasil e 

União Soviética fossem tão precárias - e até mesmo quase inexistentes. O 
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isolacionismo só foi quebrado em 1953, com a morte de Josef Stalin 

(RUPPRECHT, 2015, p. 22). 

Entra em cena um personagem político importante para a nova onda de 

interações entre Brasil e URSS: Nikita Khrushchev. Com sua escalada ao posto de 

Secretário-Geral, Khrushchev deu início a dois processos, um no âmbito interno e 

outro no âmbito externo. Internamente houve a desestalinização da URSS14, com 

o fechamento dos gulags e uma melhora do bem-estar da sociedade soviética 

(TRENIN, 2019, p. 101). Concomitantemente, houve uma reconfiguração da 

política externa soviética, tornando a diplomacia mais ativa (MCMAHON, 2012, 

p. 78). 

A nova política externa soviética teve como um dos seus objetivos a 

aproximação com regiões para além dos seus satélites. Um tom diplomático mais 

neutro foi utilizado (CATERINA, 2019, p. 122; ZUBOK, 2008, p.428). Ainda 

havia algum desejo de expandir a influência ideológica socialista no sistema 

internacional, entretanto as relações com os países capitalistas estavam mais 

abertas e suas desavenças principais passaram para o âmbito não militar – 

especialmente tecnológico e econômico (CATERINA, 2019, p. 118; SEGRILLO, 

2018, p. 220). Essa fase da União Soviética ficou conhecida como a coexistência 

pacífica15 (CATERINA, 2020, p. 2; TRENIN, 2019, p. 108). 

Nesse contexto, a URSS começa a se aproximar do Terceiro Mundo. 

Durante as décadas de 1950 e 1960 ocorreram processos de descolonização nos 

continentes asiático e africano em relação às potências europeias capitalistas, que 

ainda estavam se recuperando dos estragos da Segunda Guerra Mundial (BEST et 

al, 2008, p. 426; BRITES, 2012, p. 55). A URSS atuou de forma direta e indireta 

em muitos desses processos como um meio de conseguir aliados, mostrando a 

eficácia da nova política externa soviética. Como a historiadora polonesa-

americana Elizabeth Valkenier afirma “a entrada ativa soviética nos assuntos 

coloniais e pós-coloniais foi baseada na firme crença de demonstração de 

 
14

 Destaca-se o discurso de Krushchev proferido no XX Congresso do Partido Comunista da União 
Soviética (PCUS) em 1956 no qual o secretário-geral rompeu oficialmente com o culto a 
personalidade de Stalin, expondo seus feitos e promovendo novas perspectivas para o socialismo 
soviético (SEGRILLO, 2018, p. 218/219; TRENIN, p. 101). 
15 Termo utilizado por Khrushchev para falar de sua política externa, também proferido no XX 
Congresso do PCUS de 1956. (CATERINA, 2019, p. 118).  
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superioridade do socialismo em relação ao capitalismo e na capacidade soviética 

de prová-la”16 (2002, p. 499). Assim, essas regiões passaram a ser um local de 

disputas comerciais e ideológicas entre as duas superpotências. 

Outra região integrante do então dito Terceiro Mundo era a América 

Latina. A América Latina de maneira geral possuía grande influência externa 

mesmo após os seus processos de independência que ocorreram ainda no século 

XIX (BRANDS, 2010, p. 10). Isto é, as políticas internas dos Estados latino-

americanos não possuíam tanta autonomia quanto em outras regiões do mundo, 

tendendo a um desenvolvimento dependente atrelado aos grandes países 

capitalistas (REIS, 2005, p. 16/17).  

Durante todo o período da Guerra Fria, a América Latina foi a principal 

zona de atuação dos Estados Unidos, assim como o Leste europeu era da União 

Soviética. Por esse motivo, o projeto de ampliação diplomática soviético teve seu 

foco nos continentes africano e asiático em detrimento do continente latino-

americano (BRITES, 2012, p.73). Porém, essa delimitação político-ideológica não 

era tão impenetrável como muitos podem pensar. Vínculos comerciais e culturais, 

mesmo que limitados, ocorreram entre URSS e alguns Estados latino-americanos. 

Analisaremos, então, sua relação com o Brasil. 

3.2  

Moscou chega ao Brasil: a criação dos Institutos e o estreitamento 

de laços 

3.2.1 

O segundo governo Vargas no Brasil e a modernização na URSS 

A década de 1950 foi próspera na política interna tanto do Brasil quanto da 

União Soviética. No início da década, em 1951, foi iniciado o segundo governo de 

Getúlio Vargas, perdurando até seu suicídio em 1954. Ao longo de seu segundo 

ciclo político, Vargas procurou estreitar os laços econômicos com os Estados 

Unidos, porém, visando a igualdade política durante as negociações e procurando 

 
16 Tradução nossa. 
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parcerias com outros Estados do Sistema Internacional (HIRST, 1990, p. 7/20). 

Apesar do visível posicionamento com os Estados Unidos, o Brasil almejava 

maior flexibilidade para alcançar grandes crescimentos econômicos e despontar 

como um poder regional. Contudo, apesar da tentativa de alcançar políticas mais 

independentes, os Estados socialistas ainda eram vistos como uma ameaça durante 

todo o governo, o que retardou possíveis negociações (VIZENTINI, 1994, p. 26). 

Desse modo, o relacionamento com a União Soviética não obteve grandes 

mudanças.  

No entanto, apesar das relações interestatais serem de suma importância, o 

principal avanço nesse período foi a troca cultural entre a sociedade civil 

brasileira e espaços de ensino da língua russa. Nessa conjuntura foi criado o 

primeiro Instituto Cultural Brasil-União Soviética (ICBURSS) em 1953. A 

primeira instituição abriu suas portas no Rio de Janeiro - funcionando como sede 

desse mecanismo no país - a partir da idealização de um local de ensino da língua 

russa por intelectuais comunistas brasileiros (SNI, 1978, p.2). 

Por sua vez, a União Cultural Brasil-URSS de São Paulo abriu suas portas 

oficialmente no ano de 1960 (SNI, 1984, p. 3). Ao lado da Instituição de Porto 

Alegre, aberta em 1967, essas foram as únicas três associações em território 

brasileiro durante as décadas de 1960 e 1970. A existência de uma instituição de 

ensino de russo – língua oficial da URSS - aumentou indiretamente a relevância 

da cultura soviética em território nacional. No Brasil, os Instituto Cultural Brasil-

URSS (ICBURSS) e União Cultural Brasil-URSS (UCBURSS) foram os 

principais difusores do ensino da língua russa em território nacional (MOTTA, 

2007, p. 239). Entre sessões de cinema, torneios de xadrez, grupos de coral e de 

teatro17 (SNI, 1978, p. 3), atividades extracurriculares oferecidas pelas 

instituições, a vida dos alunos dos ICBURSS E UCBURSS começou a convergir 

cada vez mais com a cultura soviética.  

Como dito na seção anterior, o governo de Nikita Khrushchev na União 

Soviética durante esta década rompeu com a tradição stalinista de isolamento. 

Além da retomada de relações relativamente pacíficas com os Estados capitalistas, 

 
17 Informação apreendida a partir da entrevista do professor Eduardo Gomes à presente pesquisa. 
09/06/2020. 
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o governo soviético começou a exportar para o Ocidente uma imagem de 

modernização em níveis tecnológicos, intelectuais e culturais (TRENIN, 2019, p. 

105). Por agora observamos como a União Soviética evoluiu em termos 

tecnológicos durante a década de 1950, atraindo olhares ao redor do globo. 

Segundo o historiador Angelo Segrillo em seu livro Os russos “havia 

muita ênfase no ensino técnico e nas ciências exatas e pouca discussão crítica nas 

ciências sociais, que deveriam seguir o padrão marxista-leninista único” (2018, p. 

91). O conhecimento das ciências sociais por estudiosos soviéticos poderia ser 

convertido em uma ameaça para a política socialista e por isso sofria maior 

controle do aparelho estatal. O foco nas ciências exatas era igualmente benéfico 

para os planos industriais da União Soviética. A indústria de base e de armamento 

bélico nuclear demandava formação de engenheiros e cientistas. Esses cargos 

eram vistos com prestígio na sociedade soviética, recebendo destaque dentro do 

Partido Socialista (FIGES, 2018, p. 617). 

A cosmologia também estava inserida nas atividades importantes do 

governo soviético. O estudo do cosmos ganhou grandes investimentos no governo 

Khrushchev para criação de foguetes e satélites (MAUER, 2019, p. 97). Assim, o 

modelo de ensino soviético, junto com a necessidade de equiparar, e 

possivelmente superar sua tecnologia em relação ao Ocidente, impulsionou o 

desenvolvimento espacial da região (RUPPRECHT, 2015, p. 43). Dá-se uma nova 

fase da Guerra Fria: a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. 

Mesmo com a contração das tensões bélicas e nucleares entre os dois 

países após a Guerra da Coréia, a competitividade político-ideológica entre as 

duas potencias continuaram. A corrida espacial tinha como objetivo mostrar qual 

dos Estados possuíam maior poder tecno-científico além dos meios de produção 

necessários para se fazer as invenções. Dois eventos marcam a vantagem soviética 

nessa disputa. O primeiro foi o lançamento do primeiro satélite Sputnik em 1957 – 

ano de celebração do quadragésimo aniversário da Revolução Russa (FIGES, 

2018, p.617). Quatro anos depois houve primeira viagem ao espaço realizada por 
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um humano18 – o astronauta Yuri Gagarin (CATERINA, 2020, p. 1). Gagarin 

tornou-se uma celebridade mundial, símbolo da cultura soviética no exterior. 

Como será discutido posteriormente, o avanço tecnológico soviético 

aumentou o desejo de jovens brasileiros em estudar no Estado socialista. Isso foi 

um incentivo para que pessoas estivessem dispostas a aprender a língua russa no 

país. Além disso, as instituições culturais possuíam um projeto de intercâmbio 

para os alunos brasileiros realizarem sua graduação em Moscou, mais 

especificamente nas Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba 

(UAPPL) e o Instituto Pushkin – no caso da União Cultural em São Paulo - ambos 

em Moscou (SNI, 1975, p. 5). Essa parceria entre as instituições igualmente 

contribuiu para a adesão de mais alunos, como foi possível aferir através das 

entrevistas realizadas com antigos associados da UCBURSS19.  

Criada em 1960 para graduar estudantes de países do Terceiro Mundo 

(KATSAKIORIS, 2019, p. 281), a Universidade Patrice Lumumba também 

passou a constituir um recurso importante no fortalecimento dessa ligação Brasil-

URSS. A Universidade era dividida em três grandes grupos geográficos: 

africanos, asiáticos e latino-americanos, regiões que estavam ou em processo de 

descolonização ou em processo de desenvolvimento econômico-industrial. O 

objetivo da União Soviética ao atrair esses estudantes internacionais por meio da 

concessão de bolsas era mostrar essa nova União Soviética, como um Estado 

moderno e tecnológico além de um Estado altruísta e igualitário (RUPPRECHT, 

2015, p. 193).  

Os brasileiros tinham um especial interesse em estudar essas áreas de 

destaque na União Soviética: engenharia ou outros cursos da área de exatas. No 

Brasil, assim como de seus países vizinhos, as bolsas de estudos – que contavam 

com uma ajuda de custo (SNI, 1975, 5/6) - eram oferecidas tanto pelos institutos e 

uniões culturais Brasil-URSS quanto pelo PCB (KATSAKIORIS, 2019, p. 287; 

RUPPRECHT, 2015, p. 197; SNI, 1975, p. 2). Por sua vez, o Instituto Pushkin, 

fundado em 1966, é uma Universidade especializada no ensino da língua russa 

 
18 Ainda em 1957 a URSS lançou o primeiro ser vivo ao espaço, a cachorra Laika, dentro do 
satélite Sputnik II. (KRECHETNIKOV, 2017). 
19 De acordo com os relatos pessoais dos entrevistados e suas lembranças, muitos alunos da União 
Cultural começaram a estudar russo para assim conseguir uma vaga em universidades soviéticas. 
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para futuros professores, sejam esses professores soviéticos ou estrangeiros20. De 

acordo com os entrevistados, as bolsas muitas vezes eram oferecidas para 

professores colaboradores dos institutos a fim de treiná-los em Moscou e, uma vez 

que retornassem, continuassem lecionando no UCBURSS. Desse modo, pode-se 

dizer que o esforço soviético de modernização teve como consequência – direta 

ou indireta – o aumento do interesse de jovens na língua russa. Esse interesse os 

levou até as Instituições Culturais existentes no Brasil, como será discutido no 

próximo capitulo. 

3.2.2 

A Política Externa Independente e a retomada política entre os 

governos 

Após o suicídio de Getúlio Vargas o cargo presidencial passa por vários 

políticos até a eleição de 1955. Com a eleição Juscelino Kubitscheck é eleito 

presidente. Iniciava-se a fase desenvolvimentista para o país. Foi nesse período 

quando a industrialização nacional teve sua maior modernização, visando colocar 

o Brasil no cenário internacional como um Estado relevante no cenário 

internacional (RUPPRECHT, 2011, p. 508). O Plano de Metas – ou o plano 50 

anos em 5, como é popularmente conhecido – visava aprimorar a indústria 

brasileira desde a indústria agrícola até a de bens de consumos duráveis. O Plano 

logo receberia críticas por parte das elites brasileiras devido à sua possível 

semelhança com as políticas socialistas implantadas na União Soviética 

(CATERINA, 2019, p. 126; RUPPRECHT, 2011, p. 511).  

Embora tenha conseguido realizar todas as propostas de renovação 

político-industrial que anunciou, JK abriu a possibilidade de uma política externa 

para além do alinhamento com os Estados Unidos. Assim, podemos afirmar que, 

apesar de em um primeiro momento continuar com uma relação estreita com a 

política externa do Ocidente, foi necessário recorrer a parcerias comerciais com os 

países socialistas para assim aumentar o escopo industrial brasileiro (MOTTA, 

2007, p. 238; VIZENTINI, 1994, p. 27). Uma delegação brasileira foi enviada 

para Moscou para firmar acordos de exportação com o Kremlin (BLASIER, 1987, 
 

20 Informações retiradas do site oficial do Ministério da Ciência e da Educação da Federação 
Russa, 2019. 



40 

 

p. 33; MOTTA, 2007, p. 239). É válido ter em mente que essa aproximação 

comercial não significou uma aproximação cultural-científico entre os Estados.  

A administração posterior, de Jânio Quadros, foi curta. Assumiu seu posto 

em janeiro de 1961, permanecendo até agosto do mesmo ano. Jânio ficaria 

marcado na história pelas suas medidas de política interna polêmicas. Contudo, 

seu governo – e sua abrupta renúncia – marcou tanto uma transição política como 

também desestabilizou a já frágil democracia brasileira. No âmbito da política 

externa Jânio inovou, trazendo a Política Externa Independente (PEI).  

Como afirma o historiador Paulo Vizentini “A Política Externa 

Independente constitui um projeto coerente, articulado e sistemático visando 

transformar a atuação internacional do Brasil” (1994, p. 30). A PEI tinha como 

objetivo ultrapassar o dilema ideológico implementado no contexto da Guerra 

Fria, estabelecendo contato com ambas as potências e seus satélites conforme 

forem de maior proveito para o Estado brasileiro (MANZUR, 2014, p. 183). O 

Brasil estava se encaminhando para o desenvolvimento e a projeção internacional 

desejadas. Contudo, a insatisfação de altas camadas da sociedade brasileira e uma 

conspiração de golpe, somados com a excentricidade do ex-presidente, o fizeram 

renunciar oito meses após sua posse em 25 de agosto de 1961 (CATERINA, 2019, 

p. 239; MANZUR, 2014, p. 193). 

João Goulart, vice-presidente de Quadros e líder do partido trabalhista 

brasileiro é o sucessor legal para assumir a presidência da república após a 

renúncia. Entretanto, sua ascensão ao governo brasileiro sofreu reprovação e 

planos para um possível golpe conseguiram ser controlados através da instauração 

de um regime parlamentarista e consequentemente o enfraquecimento do poder 

presidencial (MANZUR, 2014, p. 193; REIS, 2005, p. 22). A Política Externa 

Independente foi consolidada e o relacionamento com a URSS foi gradativamente 

se estreitando (MOTTA, 2007, p. 239). Com a União Soviética no auge de sua 

modernização, um intercambio tecnológico era favorável para o Brasil 

(CATERINA, 2019, p. 241). As relações entre os dois Estados foram oficialmente 

restauradas, a embaixada da URSS no Brasil foi instalada e projetos na área de 

energia foram montados.  



41 

 

Durante os dois governos também houve avanços na troca cultural entre 

URSS e o Brasil. A turnê mundial de Yuri Gagarin que passou pelo Brasil em 

1961 foi um exemplo dessas boas relações. O sucesso da missão que levou 

Gagarin para o espaço fez com que todos os olhos se voltassem para a União 

Soviética. Com isso Yuri Gagarin e seus parceiros cosmonautas partem para uma 

turnê pela América Latina e Europa. Em sua viagem passou pelas cidades do Rio 

de Janeiro, São Paulo e a recém-inaugurada Brasília, realizando entrevistas e 

compromissos oficiais com autoridades brasileiras (CATERINA, 2020, p. 8). 

Também durante a visita o então presidente Jânio Quadros condecorou o 

cosmonauta com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta comenda 

brasileira (RUPPRECHT, 2015, p. 44).  

É valido destacar que neste momento também começaram as políticas de 

intercâmbio de ensino entre faculdades brasileiras e russo-soviéticas (MOTTA, 

2007, p. 239/240). Com a inauguração da Universidade de Amizade dos Povos 

Patrice Lumumba que tem como objetivo principal a formação de alunos dos 

Estados do Terceiro Mundo, brasileiros passaram a adquirir diplomas de 

graduação e expertise da potência socialista21. Como o acadêmico Tobias 

Rupprecht aponta em seu livro Soviet Internationalism after Stalin, os cursos mais 

procurados pelos estudantes latinos na UAPPL, incluindo os brasileiros, eram 

engenharia e medicina (2015, p. 204).   

Ao longo do governo Khrushchev o comércio exterior da URSS aumentou 

(LUKE, 1985, p.344) e o Brasil não ficou de fora desta contagem. As novas 

tecnologias soviéticas interessaram os brasileiros, o que causou uma aproximação 

entre os dois Estados. Apesar de os três últimos governos democraticamente 

eleitos no Brasil terem sido mais condizentes aos ideais socialistas – 

principalmente o governo de João Goulart - (RUPPRECHT, 2011, p. 509), o 

governo estadunidense ainda tinha enorme influência dentro da sociedade 

brasileira. A Revolução Cubana de 1959 deixou-os vigilantes para novas 

 
21 Em 1975 um documento foi emitido pelo Serviço Nacional de Informações no qual era 
compilado variados documentos que detalhavam sobre a vida dos brasileiros estudantes na 
UAPPL. O documento informava desde as afiliações políticas dessas pessoas, tanto no Brasil 
quanto na URSS, até as possíveis atividades extras-curriculares que estes poderiam realizar no 
âmbito cultural.  (SNI, 1975). 



42 

 

possibilidades de insurgência em sua zona de influência (LOUREIRO, 2017, p. 

61). Por isso, o apoio das elites locais contra a ameaça comunista era fundamental. 

As partes conservadoras do poder brasileiro eram contrárias às atitudes de 

Goulart e seus ideais políticos mais voltados para o socialismo (GONÇALVES e 

MIYAMOTO, 1993, p. 213). A Política Externa Independente era igualmente 

malvista por essa parcela da população (REIS, 2005, p. 20). A Revolução Cubana 

também foi um evento com consequências para a política brasileira. Vertentes 

anticomunistas alarmavam a possibilidade de algo semelhante ocorrer no Brasil, 

principalmente com alguém como João Goulart no poder (CATERINA, 2019, p. 

261). Soma-se isso à proposta de Jango em realizar reformas de base – reformas 

agrária, urbana, tributária, universitária e do estatuto do capital estrangeiro – que 

também foi criticada pelos políticos e forças armadas dos setores conservadores 

(REIS, 2005, p. 24). A criação desse cenário irreal de insegurança propiciou todas 

as condições para o golpe cívico-militar de 31 de março de 1964. 

3.3  

O Brasil Militar e a não ruptura das relações Brasil-URSS 

3.3.1 

A atuação dos primeiros generais-presidentes na lógica da Guerra 

Fria 

O golpe de 1964 tinha como dito objetivo defender o Brasil da ameaça 

comunista – mesmo que essa ameaça não fosse real. O evento foi um marco na 

história brasileira e teve como consequência vinte e um anos de governos 

militares autoritários sob o comando nacional. Nesse período o Brasil contou com 

cinco presidentes-generais. São eles: Humberto Castelo-Branco (1964-1967), 

Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Médici (1969-1974), Ernesto Geisel 

(1974-1979) e João Figueiredo (1979-1985).  

O então presidente João Goulart foi deposto e, assim como outros políticos 

de vertentes progressistas e reformistas - sendo estes alinhados aos ideais 

socialistas ou não -, precisou exilar-se no exterior. Durante todo o período de 

ditadura cerca de sete mil brasileiros se exilaram (SCHWARCZ & STARLING, 
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2018, p. 478). A partir desse momento, deu-se início às prisões e outras formas de 

censura àqueles que advogavam contra o golpe (REIS, 2005, p. 35; SCHWARCZ 

& STARLING, 2018, p. 449). Essa prática perdurou até o processo de 

redemocratização na década de 1980. 

Entretanto, o caráter anticomunista do regime não o impediu de manter 

relações com a União Soviética (CATERINA, 2019, p. 263). Não houve um 

rompimento oficial nas relações, como fizeram com os revolucionários de Cuba, 

um dos primeiros atos da nova política externa (BLASIER, 1987, p. 34). A 

relação entre Brasil e URSS foi baseada nos benefícios comerciais mútuos que 

ultrapassavam as desconfianças ideológicas por parte do governo brasileiro. Ao 

mesmo tempo, é válido ressaltar que ações ideológicas e culturais vindas da União 

Soviética eram controladas pelo Estado sul-americano. Após o arrefecimento do 

golpe houve algumas trocas culturais esporádicas, tendo sido promovido poucos 

mostras de cinema e até um jogo amistoso de futebol entre as duas nações em 

1965, marcado pela vitória do time socialista, tudo realizado com a constante 

supervisão do regime militar brasileiro (MOTTA, 2007, p. 243; RUPPRECHT, 

2011, p. 524). 

Contudo, a censura instaurada pelo governo militar não deixava notícias 

positivas sobre a potência socialista circularem livremente pela imprensa 

brasileira, culminando na detenção arbitrária de simpatizantes da URSS 

(RUPPRECHT, 2011, p. 523). Durante as mais de duas décadas no poder, 

especialmente nos primeiros três governos, a propaganda anticomunista do 

governo era implacável (BLASIER, 1987, p. 36; GASPARI, 2002, p.176). O 

temor das autoridades militares de sofrerem grandes movimentos de oposição – o 

que ocorreria nos anos seguintes – prontamente aparelharam o sistema de censura 

estatal.  Por esse motivo, é evidente que o regime ditatorial brasileiro que 

governou entre 1964 e 1985 não se mostrou favorável ao ensino da cultura 

soviética. 

A mudança da política externa adotada pelos militares e os problemas 

econômicos internos dos dois Estados os fizeram priorizar outras relações 

bilaterais (RUPPRECHT, 2011, p. 523). Como analisaremos ao longo da presente 

pesquisa, a manutenção dessas relações predominantemente econômicas 
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indiretamente permitiu a sobrevivência das trocas culturais entre as sociedades 

civis dos dois Estados, mesmo sem a aprovação do governo em Brasília. Assim 

sendo, cada um dos cinco governos dos generais-presidentes tratou a questão da 

União Soviética de maneira particular. Observemos como se deu essa troca nos 

três primeiros governos, que vão de 1964 até 1974. 

O primeiro presidente desta nova fase da política brasileira foi o general 

Humberto Castelo Branco, que permaneceu no cargo entre 1964 e 1967. Castelo 

Branco rompeu com inúmeras políticas adotadas pelos seus antecessores 

reformistas. As instituições democráticas foram desmanteladas (GASPARI, 2002, 

p. 83/175). Houve a deposição de diversos políticos e funcionários públicos e sua 

substituição por membros das forças armadas (SCHWARCZ & STARLING, 

2018, p. 449). Os golpistas deixaram de lado as reformas propostas por João 

Goulart, priorizando somente o crescimento econômico nacional. Além disso, seu 

governo iniciou as práticas repressivas contra àqueles que se opunham, minando o 

agrupamento das oposições políticas. 

Pensando no golpe a partir da perspectiva temporal de Guerra Fria, os 

Estados Unidos possuíam grande interesse na deposição de João Goulart - e 

posteriormente na ascensão de Castelo Branco. O governo americano tinha 

montado uma estrutura de monitoramento das atividades políticas brasileiras 

desde 1962 (GASPARI, 2002, p. 97/98). As ações progressistas de João Goulart, 

aliado à sua proximidade com os países da cortina de ferro, serviram como um 

alerta para os interesses políticos estadunidenses. É visto então que o medo da 

possibilidade do Brasil, o Estado mais influente da América do Sul, ter o mesmo 

fim revolucionário de China e Cuba também permeava o sistema internacional. O 

jornalista Elio Gaspari afirma em seu clássico livro A Ditadura Envergonhada 

que “o governo americano estava pronto para se meter abertamente na crise 

brasileira caso estalasse uma guerra civil” (GASPARI, 2002, p. 101)22. Com o 

sucesso do golpe, ou seja, sem a resistência do lado derrotado, os Estados Unidos 

se tornaram um grande aliado durante o governo Castelo Branco.  

 
22 Como o próprio Gaspari discorre em seu livro, o desejo dos Estados Unidos de depor o Governo 
Goulart não foi um fator determinante para as intenções internas – civis e militares – em trocar o 
presidente. Os interesses não foram completares, mas sim coincidentes (GASPARI, 2002, p. 102). 
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Assim, no que diz respeito à política externa, essas mudanças foram ainda 

mais drásticas. Os pontos principais da política Castelo Branco – e de todos os 

governos militares – era baseado na economia e no desenvolvimento 

(SCHWARCZ & STARLING, 2018, p. 449). Havia a vontade de transformar o 

Brasil em uma potência econômica de exportação na América Latina, para assim 

atrair capital estrangeiro (REIS, 2005, p. 38). Dessa forma, a Política Externa 

Independente, que priorizava o nacional estadismo e que tinha reaberto as portas 

com a União Soviética foi extinta (GONÇALVES & MYAMOTO, 1993, p. 215; 

MOTTA, 2007, p. 242; RUPPRECHT, 2015, p. 523). 

Foi posto em seu lugar uma política mais alinhada com os preceitos dos 

Estados Unidos, tentando seguir o capitalismo nos moldes estadunidenses e 

segundo as propostas do FMI (REIS, 2005, p. 38). Além disso, a política externa 

economicamente aberta de desvalorização da moeda nacional tinha como objetivo 

balancear as finanças brasileiras - ação que não teve o êxito esperado (REIS, 

2005, p. 38; SCHWARCZ & STARLING, 2018, p. 451). A segurança nacional, 

também feita nos moldes da política externa americana (PINHEIRO, 2013, p. 70), 

tomou um papel proeminente neste governo, tendo ainda como ameaça o fantasma 

do comunismo. 

Na União Soviética, o entusiasmo de aproximação com a América Latina 

tinha diminuído, muito em razão da crise dos mísseis cubanos dois anos antes23 

(RUPPRECHT, 2015, p. 523). Depois desse momento de tensão, o Kremlin 

adotou mudanças em sua política interna. Khrushchev foi aposentado pela alta 

cúpula do partido comunista soviético, levando o país para mais um governo 

coletivo até o próximo nome a liderar o país fosse decidido (TRENIN, 2019, p. 

112). O nome escolhido foi o de Leonid Brezhnev, secretário geral do PCUS. 

Brezhnev foi considerado por muitos como um meio termo entre o degelo cultural 

de Khrushchev e a repressão de Stalin (SEGRILLO, 2018, p. 228). 

No nível cultural do Estado a figura de Stalin foi retomada de maneira 

parcimoniosa, como um político que, apesar de ter cometido muitos erros, fez 

 
23 Em 1962 Estados Unidos e União Soviética chegaram no ápice das tensões bélicas da Guerra 
Fria, devido a implantação de crises nucleares em Cuba pelo governo soviético como uma resposta 
a inserção de mísseis nucleares americanos na Turquia e na Itália no mesmo ano (MCMAHON, 
2012, p. 106; TRENIN, 2019, p. 110). O ocorrido foi convencionado de crise dos mísseis cubanos. 
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muitas ações boas para o país (SEGRILLO, 2018, p. 228; TRENIN, 2019, p. 113). 

A partir disso é possível identificar um aumento da censura – que sempre foi 

existente ao longo da URSS. Entretanto, como muitos especialistas na história da 

União Soviética afirmam, o grupo artístico dissidente intelligentsia estava cada 

vez mais organizado (RUPPRECHT, 2015, p. 230; SEGRILLO, 2018, p. 228; 

TRENIN, 2019, p. 113). 

A primeira metade do seu governo foi pautado tanto por um período de 

estabilidade quanto de estagnação. O crescimento econômico e o bem-estar social 

da URSS decresceram e tentativas de reformas foram imaginadas – e 

implementadas por um curto período de tempo – com o objetivo de balancear a 

produção nacional de bens de consumo (MCMAHON, 2012, p. 133; SEGRILLO, 

2018, p. 230/231). A superprodução soviética de produtos de qualidade duvidosa 

começou a afetar a economia nacional, o que posteriormente veremos que foi um 

dos motivos para o colapso do Estado.  

Na área da política externa houve uma diminuição das animosidades ente 

URSS e o bloco Ocidental, especificamente os Estados Unidos. A assinatura de 

inúmeros tratados de restrição de uso, testes e proliferação de armas nucleares 

pelas duas superpotências foram essenciais para a diminuição do medo de uma 

guerra em proporções catastróficas (HOBSBAWN, 1995, 240). Esse momento 

menos bélico foi posteriormente chamado de détente e durou até o fim da década 

de 1970 (MCMAHON, 2012, p. 140). Dessa forma, os interesses político-

ideológicos de ambos os Estados no Brasil foram aos poucos perdendo força. 

Especialmente para o governo soviético, o foco passou a ser nas relações 

econômicas. Por esse motivo, foi possível observar que as mudanças políticas não 

afetaram as relações econômicas de exportação e importação entre os dois países, 

mesmo com a continuação da ditadura militar brasileira durante o período dos 

governos Costa e Silva e Médici (CATERINA, 2019, p. 265).  

Após um grande desgaste no governo anterior, Costa e Silva assumiu a 

presidência do Brasil em 1967 (REIS, 2005, p. 44). Seu governo tinha como meta 

reverter a imagem do movimento golpista militar perante a sociedade brasileira. O 

apoio da população para com o golpe foi diminuindo à medida que as promessas 

afirmadas em 1964 não foram cumpridas e o bem-estar social da população 
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brasileira foi reduzido (Ibid., p. 43/44). Dessa forma, Costa e Silva tinha a 

incumbência de manter o regime dito revolucionário no poder. O 

desenvolvimento econômico foi priorizado e já em 1968 houve um aumento 

considerável no PIB, cerca de 10%, posteriormente esse período de crescimento 

ficou conhecimento como o milagre econômico (MOTTA, 2018, p.198). 

O aumento econômico estava relacionado com a mudança, mais uma vez, 

da política externa brasileira. Ocorreu o distanciamento do governo militar com o 

governo estadunidense. O período de détente entre Estados Unidos e União 

Soviética alavancou as transações comerciais entre os dois Estados, até antes 

inexistentes (HOBSBAWN, 1995, P. 240). Nessa fase da Guerra Fria as 

superpotências estavam mais preocupadas com outras regiões do mundo, mais 

notadamente o processo de descolonização do continente africano. 

Ao mesmo tempo, essa nova relação fez com que o Brasil voltasse a dar 

prioridade aos seus próprios interesses no comércio e política internacional, visto 

que a própria superpotência com a qual estava alinhada se abriu para a cooperação 

com os soviéticos (GONÇALVES & MYAMOTO, 1993, p. 221). O foco agora 

não era mais o alinhamento com os preceitos neoliberais estadunidenses, mas com 

o desenvolvimento do Brasil e a possibilidade do país se tornar uma grande 

potência regional latino-americana. Perante isso, cresceu o sentimento de 

desencanto com a ajuda americana, o que diminuiu a prioridade política 

ideológica da Guerra Fria, não se mostrando benéfica para a situação do Brasil no 

Sistema Internacional (Ibid., p. 221). 

A nova gestão procurou aumentar o diálogo comercial tanto com outros 

países do Terceiro Mundo como com países do bloco socialista (MOTTA, 2007, 

p. 244). Por isso, podemos assumir que, se mesmo no governo anterior, que como 

vimos possuía alinhamento invariável com os Estados Unidos, as relações entre 

Brasil e União Soviética foram mantidas, a gestão Costa e Silva evidentemente 

também iria fazê-lo. Ao mesmo tempo, a União Soviética de Brezhnev observava 

a mudança da política externa brasileira como uma oportunidade de aprimorar 

suas relações comercias – praticamente a única que conseguia ser mantida. A 

própria mudança na política externa soviética, com ainda mais avanços na área 

das cooperações comerciais com os países não socialistas e reformas econômicas 
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internas do que no governo Khrushchev, trouxe grandes benefícios para a 

sociedade soviética (SEGRILLO, 2018, p. 230; TRENIN, 2019, p. 114). 

A década de 1960 é considerada por muitos como a melhor de toda a 

existência da União Soviética, com a junção de um considerável crescimento 

econômico e tecno-cultural (TRENIN, 2019, p. 114). Pela primeira vez o Estado 

socialista conseguiu equiparar seu poder bélico nuclear e político com a 

superpotência capitalista, que não estava em uma situação econômica tão 

favorável quanto nas décadas anteriores (MCMAHON, 2012, p. 141). Por sua vez, 

a economia da superpotência socialista estava em uma grande fase no qual o 

padrão de vida dos seus cidadãos se refinou, assim como a ajuda financeira para 

seus aliados internacionais (TRENIN, 2019, p. 114; VALKENIER, 2002, p. 

501/502). Dessa forma, mesmo com a ruptura com a segunda maior potência 

comunista, a China, a URSS detinha influencia em aproximadamente um terço do 

Sistema Internacional durante o final da década de 1960 e início de 1970 

(MCMAHON, 2012, p. 141; SEGRILLO, 2018, p. 232).  

Parte dessa influência foi realizada através da comercialização de 

equipamentos industriais e tecnologia bélica com o Terceiro Mundo, exportações 

que foram de grande uso político para angariar Estados aliados nos processos de 

descolonização na África e na Ásia (SEGRILLO, 2018, p. 233). Da mesma forma, 

o avanço tecnológico soviético continuava extremamente atrativo para os países 

da América Latina, incluindo o Brasil. As relações comerciais entre Brasil e 

União Soviética foram desiguais por muito tempo, sempre favorecendo o Estado 

sul-americano24. Por esse motivo após reclamações continuadas da URSS, 

acordos comerciais foram assinados com o objetivo de sanar essa disparidade 

(CATERINA, 2019, p. 302). Em síntese, a diplomacia soviética-brasileira foi 

mantida da mesma forma pelo governo Costa e Silva, e durante o governo Médici 

foi ainda mais positiva, chegando ao acordo da compra de equipamentos para a 

usina hidrelétrica de Capivara (BLASIER, 1987, p. 36; CATERINA, 2019, p. 

321). Porém, a diplomacia nunca conseguiu ir muito além do contexto comercial. 

Ao mesmo tempo, se a diplomacia brasileira possuía tons mais neutros que 

 
24 Segundo Amado Cervo, o motivo dessa balança desfavorável para a URSS estava no fato de que 
“as exportações primárias brasileiras eram pagas à vista, enquanto que as importações de máquinas 
e equipamentos eram parceladas” (2008, p. 415 APUD CATERINA, 2019, p. 302). 
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outrora no Sistema Internacional, no âmbito interno a ideologia anticomunista 

nunca esteve tão forte. 

3.3.2 

O Ato Institucional 5 e as consequências para os estudantes de 

russo 

Durante os dois anos de seu governo, a política nacional foi transformada e 

a ideia de retomar o regime brasileiro para uma democracia foi perdida. O poder 

foi centralizado nas mãos do general em comando e sua cúpula, permitindo a 

realização de ações indiscriminadas (MOTTA, 2018, p. 197) Nesta época a 

repressão se tornou ainda mais intrínseca na sociedade brasileira. A tortura contra 

opositores - sejam eles estudantes, jornalistas, sindicalistas ou mesmo militares 

não favoráveis ao golpe - passou a ser institucionalizada, tornando-se o principal 

mecanismo de difusão de medo na população (SCHWARCZ & STARLING, 

2018, p. 552). A detenção arbitrária e desaparecimento forçado de centenas de 

brasileiros foram praticados baseados nos atos institucionais, em sua maioria 

promulgados durante o governo Costa e Silva e durante o governo Médici 

(CALICCHIO, 2009). 

Os atos institucionais foram dispositivos constitucionais criados no 

período militar, mais precisamente entre os anos de 1964 e 1969, com o objetivo 

de centralizar a tomada de decisão nas mãos dos governantes militares além de 

legalizar a repressão contra qualquer indivíduo opositor ao regime golpista 

(CALICCHIO, 2009). Ao todo foram decretados 17 atos institucionais, sendo o 

mais importante o Ato Institucional número 5, publicado em 13 de dezembro de 

1968. Os fatores para o decreto do dispositivo em questão foram políticos, visto 

que os militares estavam receosos com o aumento das manifestações públicas 

contra o golpe, mais notadamente as falas do deputado eleito Márcio Moreira 

Alves contra as forças armadas (MOTTA, 2018, p. 197; REIS, 2005, p. 51). A 

radicalização do governo golpista tentou sufocar esses movimentos para conseguir 

permanecer no poder nacional. 

O dispositivo constitucional foi uma complementação da já autoritária 

constituição de 1967. Assim, houve estabelecimento permanente do aparelho 



50 

 

repressivo estatal. Em outras palavras, o quinto ato teve a peculiaridade de não 

determinar prazos para o fim de seu cumprimento. Segundo os próprios arquitetos 

do dispositivo não se poderia cometer os mesmos erros dos atos instituídos 

anteriormente (GASPARI, 2002, p. 338).  Neste dispositivo ficou decretado que: 

   Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o 
recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 
das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado 
de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando 
convocados pelo Presidente da República. [...] 

Como é possível observar no artigo 2º, o primeiro grande ponto 

antidemocrático do ato foi a previsão fechamento do Congresso Nacional por 

tempo indeterminado em qualquer situação na qual o governante julgue adversa. 

O artigo foi utilizado assim que o ato foi promulgado, limando o poder legislador 

do governo (REIS, 2005, p. 51; SCHWARCZ & STARLING, 2018, p. 555) Isso 

fez com que o único legislador fosse o general-presidente em serviço 

(SCHWARCZ & STARLING, 2018, p. 555). Além disso, o dispositivo ainda 

prevê a retirada de direitos político de quaisquer cidadãos. Isto é: 

Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente 
da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem 
as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os 
direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 
cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. [...] 

        Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base 
neste Ato, importa, simultaneamente, em:  

        I - Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de 
função; 

        II - Suspensão do direito de votar e de ser votado nas 
eleições sindicais; 

        III - Proibição de atividades ou manifestação sobre 
assunto de natureza política; 

        IV - Aplicação, quando necessária, das seguintes 
medidas de segurança: 

        a) liberdade vigiada; 

        b) proibição de frequentar determinados lugares; 
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   c) domicílio determinado 

 § 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos 
políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente 
ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou 
privados.   

        § 2º - As medidas de segurança de que trata o item IV 
deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da 
Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário 
(BRASIL, 1968)  

Os artigos 4º e 5º supracitados são aplicáveis à falta de liberdade de 

expressão e livre associação que os indivíduos que eram mantidas durante a 

Ditadura Militar. Em outras palavras, os artigos legitimam o aumento da 

perseguição contra qualquer pessoa que critique o governo. A partir desse 

momento, os direitos políticos deixam de ser inerentes a todos, passando a ser 

condicionados pelos arranjos ideológicos de cada indivíduo. Posto isto, além da 

centralização do poder, o governo passava a possuir o controle de quem é digno 

de possuir direitos políticos. Os golpistas militares conseguiram assim permanecer 

no poder por mais dezesseis anos após a promulgação do AI-5, mas sua imagem 

internacional sofreu um leve revés, especialmente em relação aos Estados Unidos. 

É válido ter em conta que essa radicalização política não foi bem vista pelo 

governo estadunidense, que não queria estar com sua imagem atrelada a ditaduras, 

afastando um pouco mais o alinhamento entre os Estados (MOTTA, 2018, p. 

202/203). 

Costa e Silva foi substituído por Emílio Garrastazu Médici no ano seguinte 

à promulgação do ato devido a problemas de saúde. No âmbito da política 

externa, a continuidade das estratégias políticas do governo Costa e Silva foi a 

marca de seu sucessor (GONÇALVES & MYAMOTO, 1993, p. 221). Por sua 

vez, quando observamos especificamente a relação comercial brasileira com a 

União Soviética vemos uma melhora quanto aos dois primeiros governos 

militares. Como Blasier mostra “em 1971 a URSS teve mais transações 

comerciais com o Brasil do que com qualquer outro país latino-americano com 

exceção de Cuba, assim superando a Argentina como o parceiro comercial 

número um na América Latina”25 (1987, p. 35). Essa frase representa a conjuntura 

 
25 Tradução nossa. 
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do governo Médici. Isso significa que, mesmo que em pequena escala, a União 

Soviética conseguiu ultrapassar as barreiras do regime militar para consolidar 

algum nível de relação recíproca com o Brasil. 

Ao mesmo tempo, durante os quase cinco anos de seu governo, Médici 

aprimorou ainda mais as práticas repressivas. Na política interna houve a tentativa 

de estruturar uma oposição armada contra a Ditadura, que teve um papel 

importante na narrativa do governo de estar em uma situação de conflito, mas esta 

foi desmantelada pelo regime com certa facilidade (REIS, 2005, p.52). Todo esse 

confronto entre o governo golpista e guerrilheiros refletia em mais medidas de 

censura e controle que, como vimos anteriormente, já estava prevista no Ato 

Institucional 5. Como consequência, a sensação de insegurança aumentou entre 

pessoas que tinham algum interesse na cultura soviética26. 

Essa insegurança foi estendida para os ICBURSS e seus estudantes que, 

como será visto na próxima seção, sofreram alguns constrangimentos para 

continuar seus estudos. O exemplo principal da perseguição foi no ano de 1972 

quando os diretores do ICBURSS do Rio de Janeiro, foram processados por uso 

de propaganda subversiva (SNI, 1975, 4). As acusações contemplavam desde a 

associação dos seus membros com partidos de cunho comunista, proibidos no 

Brasil durante esse período até o uso de conteúdos audiovisuais e literários vindos 

da União Soviética (SNI, 1972, p. 6). Após uma extensa investigação, o processo 

foi arquivado por falta de provas no mesmo ano (SNI, 1972, p.1). 

Há relatos de entrevistados sobre eventos similares em São Paulo, 

especialmente no caso de representantes da União Cultural Brasil-URSS serem 

convocados para depor no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), mas 

não tendo aparentes continuidades investigativas27. Portanto, observamos que as 

ações das Instituições de ensino da língua russa eram continuamente monitoradas 

pelas forças militares, contudo, o apoio político-cultural que a União Soviética 

tinha com essas Instituições as protegiam de maiores perseguições. 

 
26 Informação apreendida a partir da entrevista com os professores Rafael Tramm, (04/11/2019), 
Eduardo Gomes (09/ 06/2020) e Marcelo Silva (19/06/2020) à presente pesquisa. 
27 Informação apreendida a partir da entrevista do professor Eduardo Gomes à presente pesquisa. 
09/06/2020. 
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Desse modo, o presente capítulo buscou analisar como foram as relações 

políticas entre Brasil e União Soviética desde ascensão do Estado socialista até as 

consequências da promulgação do Ato I-5. Foram vários os governos brasileiros 

vigentes durante esse período, cada qual com diferentes vertentes políticas. 

Assim, foi possível ver que a partir do governo de Juscelino Kubitscheck a 

diplomacia soviética-brasileira se manteve estável no que concerne as relações 

comerciais – mesmo após o golpe cívico-militar de 1964. Entretanto, isso não 

significa que as trocas culturais fossem aceitas pelos militares, como foram 

durante o período da Política Externa Independente. Nessa lógica, dentre as 

instituições afetadas durante este período (MOTTA, 2007, p. 241), estão os 

Institutos Culturais Brasil-União Soviética. 

Finalmente, o AI-5 afetou a liberdade de milhares de brasileiros em 

conhecer e se aprofundar em qualquer tópico tido como subversivo pelo governo 

militar. O medo da repressão estatal atingiu seu ponto máximo. Por esse motivo, 

os estudos e práticas que estivessem minimamente relacionadas a União Soviética 

também sofreram algum nível de perseguição. Isso reflete no número de alunos 

nos dois Institutos analisados, que possuíam menos de 100 alunos cada durante 

toda a década de 1960 e 197028. Porém, mesmo com inúmeros percalços, os 

Institutos Culturais Brasil-União Soviética permaneceram abertos e funcionando 

legalmente. É esse funcionamento dos Institutos e sua ligação com o governo 

soviético durante o regime militar que analisaremos na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 
28 Não foi encontrada a informação exata de modo que o número aproximado advém dos relatos 
dos entrevistados. Informação apreendida a partir da entrevista com os professores Rafael Tramm, 
(04/11/2019) e Eduardo Gomes (09/ 06/2020) à presente pesquisa. 
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4 

As Instituições de difusão cultural soviética 

4.1  

A relevância de estudar as Instituições culturais Brasil-URSS na 

atualidade 

Antes de adentrarmos na história das Instituições culturais Brasil- União 

Soviética é importante compreendermos os motivos pelos quais se faz relevante 

analisar essa parte histórica da Guerra Fria – mesmo que esta pareça pequena se 

comparada com todos os impactos políticos e sociais que o embate entre Estados 

Unidos e União Soviética trouxe para o sistema internacional. Em primeiro lugar, 

a história dessas Instituições está aos poucos sendo esquecida e são muitos os 

fatores que geram esse esquecimento. 

Das quatorze instituições que estavam em atividade durante a década de 

1980 (SNI, 1987, p.1), acredita-se que, apoiado em relatos feitos pelos 

entrevistados, somente a União Cultural Brasil-URSS de São Paulo permaneceu 

operando no mesmo local e com poucas alterações no seu modus operandi29. 

Paralelamente, no Rio de Janeiro, a herdeira do Instituto Cultural Brasil-União 

Soviética foi a Sociedade Brasileira de Cultura Eslava, que manteve somente o 

ensino da língua russa, tendo parcerias com a Universidade de Minsk na antiga 

república soviética da Bielorrússia, e é detentora de alguns documentos referentes 

à sua antecessora. Mesmo assim, a quantidade de frequentadores dos antigos 

institutos culturais que continuaram nas novas instituições é pequena. 

Como foi possível averiguar no capítulo anterior, há uma relação intrínseca 

entre como ocorria o funcionamento das Instituições de Amizade entre Brasil e 

União Soviética e acontecimentos na esfera política brasileira, soviética e nas 

relações diplomáticas entre os dois Estados. Todas as oscilações de governo desde 

1953 refletiram no alcance do ensino do idioma russo como língua estrangeira 

para a população brasileira. Sendo assim, se o processo de abertura e 

 
29 Atualmente o nome da Instituição é União Cultural pela Amizade dos Povos e ensina além do 
russo, chines (por ser uma potência em desenvolvimento com ideias mais ligadas à antiga URSS) e 
espanhol (visando a maior integração entre os povos latino americanos). 



55 

 

redemocratização brasileira aumentou o número de alunos interessados em 

aprender russo, a crise política e consequente dissolução da União Soviética foi 

um fator essencial para o encerramento das atividades dessas entidades de ensino 

e dispersão dos frequentadores. Imediatamente após o fim do Estado socialista, o 

propósito de se aprender russo no Brasil foi aos poucos diminuindo30. 

A Rússia, herdeira de grande parte da história cultural soviética, passou 

por uma grande crise durante a década de 1990. A abertura da Rússia para o 

capitalismo foi brusca e gerou uma crise inflacionária e o aumento da 

desigualdade (SEGRILLO, 2018, p. 248.) Ao mesmo tempo, o fim da URSS 

gerou inúmeras reivindicações separatistas dentro do território russo, tendo como 

ápice a guerra na Chechênia (TRENIN, 2019, p. 141). Por sua vez, os outros 

territórios referentes à antiga União Soviética também estavam se reestabelecendo 

politicamente. Assim, toda essa instabilidade nas ex-repúblicas soviéticas fez com 

que os projetos de difusão cultural ficassem em segundo plano. Isto posto, mesmo 

os Institutos e Uniões Culturais nunca terem dependido financeiramente do 

governo soviético central, a falta de apoio cultural afetou a disponibilidade de 

materiais didáticos, materiais culturais e em última instância do recebimento de 

bolsas de estudo31. 

Desse modo, o fim das trocas culturais mais estreitas entre o Estado e as 

instituições e o fim da disponibilidade de bolsas de estudo em universidades 

soviéticas - uma política fundamental como será visto na próxima seção - fizeram 

com que o número de alunos diminuísse e as entidades de ensino entrassem em 

declínio. Além disso, ao mesmo tempo que houve uma diminuição da procura 

pelo aprendizado do russo, começou a ter uma maior oferta de aulas de russo nas 

cidades brasileiras de grande porte32. O novo fluxo da migração russa ao Brasil 

após a desintegração soviética em 1991 (SEGRILLO, 2018, p. 265) foi a causa 

desse aumento no número de professores russos. Os entrevistados ainda relatam 

 
30 Informação apreendida a partir da entrevista com os professores Rafael Tramm, (04/11/2019), 
Eduardo Gomes (09/ 06/2020) e Marcelo Silva (19/06/2020) à presente pesquisa. 
31 Todos os entrevistados evidenciaram a falta de apoio do governo russo as instituições culturais. 
Em São Paulo, o governo russo voltou a desenvolver uma relação de troca cultural em 2005, mas 
nada comparado ao apoio da antiga URSS.  
32 Informação apreendida a partir da entrevista com os professor Eduardo Gomes (01/11/2021) à 
presente pesquisa. 
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que esse aumento ocorreu tanto na maior disponibilidade de professores 

particulares de russo quanto na criação de outras entidades de ensino não 

relacionadas nem às antigas instituições nem aos novos governos. Esse foi mais 

um fator que contribuiu para o fechamento das instituições. 

Como resultado do encerramento das atividades das instituições, grande 

parte dos documentos e relatos escritos sobre as mesmas se tornaram 

extremamente difíceis de serem localizados. Dessa forma, para entender melhor a 

importância dos Institutos Culturais Brasil-União Soviética não somente no 

ensino do russo como idioma estrangeiro como também espaços de difusão da 

cultura soviética para brasileiros foi necessário realizar uma pesquisa de análise 

qualitativa, fazendo os devidos recortes temporais e espaciais para garantir sua 

factibilidade. 

Antes de tudo, foram escolhidos para análise no presente estudo dois dos 

quatorzes institutos que existiram em solo brasileiro. Logo, é importante ressaltar 

o porquê de ter optado pelo recorte das instituições do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. As duas cidades são comumente caracterizadas como as de maior 

importância no Brasil, seja nos âmbitos econômico, político ou cultural. Ademais, 

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, seguido diretamente pelo Rio de 

Janeiro (IBGE, 2020, [1]). As questões históricas também possuem grande 

importância, visto que até 1960, o Rio de Janeiro era a Capital Federal do Brasil e 

São Paulo já era o centro financeiro do país, recebendo um grande fluxo de 

imigrantes. 

Como resultado, a maioria dos eventos culturais relacionados à União 

Soviética, incluindo aqueles com a participação de suas autoridades e artistas 

renomados, eram realizados especialmente nessas duas cidades. Por exemplo, 

além da grande visita cultural realizada por Yuri Gagarin e outros cosmonautas 

soviéticos anteriormente comentada, também houve a criação de escritórios 

comerciais soviéticos nas duas cidades durante a década de 1960, o primeiro 

sendo aberto em 1961 no Rio de Janeiro e o segundo em São Paulo no ano de 

1967 (BLASIER, 1987, p. 33; CATERINA, 2019, p. 285; SHAH, 2020, p. 744). 

Por esses motivos, houve uma maior facilidade de encontrar antigos documentos e 

frequentadores do ICBURSS e do UCBURSS em relação as outras instituições. 



57 

 

Continuando o desenvolvimento da pesquisa acerca das casas de amizade 

que ensinavam russo como lingua estrangeira no Brasil, foram coletados dois 

tipos de fontes primárias. A primeira delas foi a apreciação de documentos 

oficiais públicos do governo brasileiro durante os momentos de Ditadura Militar e 

de Redemocratização. Esses documentos são referentes as décadas de 1970 e 1980 

e mostram tanto a relação diplomática entre o Estado sul-americano e a potência 

socialista como também qual era a avaliação do governo militar sobre as 

instituições culturais, que monitorava ativamente suas atividades e, em última 

instância, seus frequentadores. 

Os documentos em questão foram retirados do Arquivo Nacional e do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). No primeiro, todos os documentos são 

referentes ao Serviço Nacional de Informações (SNI). No segundo os documentos 

analisados estão expostos em dois arquivos. São esses o do ex-presidente general 

Ernesto Geisel e de Rubens Barbosa, ministro de primeira classe no período de 

redemocratização – especificamente durante o governo de José Sarney. Com base 

na análise desses dados foi possível observar uma leve mudança no olhar do 

governo brasileiro para com a União Soviética no sentido de parcerias comerciais 

e tecnológicas. Concomitantemente, também foi observado poucos avanços no 

contexto cultural, mesmo após o fim da ditadura militar. 

O medo imaginário de que essas instituições culturais pudessem operar 

como um braço dos interesses ideológicos soviéticos fizeram com que os militares 

os caracterizarem como subversivos ao Estado – mesmo que a realidade fosse 

diferente. Esse dito sentimento de ameaça é amplamente discorrido nos 

documentos em questão. Por fim, a análise dos documentos foi essencial não 

somente para identificar essa disparidade de narrativas entre o governo brasileiro e 

as pessoas que frequentavam essas casas de amizade, como também para 

preencher as lacunas factuais sobre as mesmas. Dados como nome e endereço de 

todas as quatorze instituições, nome de frequentadores e a maneira como o curso 

era realizado (número de módulos e tempo de duração) são alguns desses fatos 

utilizados ao longo da pesquisa. 
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A segunda fonte mobilizada para o presente trabalho foi a realização de 

entrevistas com pessoas que estavam relacionadas aos institutos e uniões culturais 

Brasil-URSS do Rio de Janeiro e São Paulo. Os entrevistados são ex-professores e 

ex-dirigentes das instituições culturais. A entrevista foi realizada através da 

resposta de um questionário preparado pela autora da presente pesquisa (anexo 1). 

Os entrevistados responderam as perguntas propostas, mas foram igualmente 

encorajados a extrapolá-las caso recordassem de mais informações sobre as 

instituições. O tempo de atuação nas casas de amizade das pessoas que cederam a 

entrevista é extenso, vai desde 1965, um ano após o golpe que consolidou os 

militares no poder, até 1998, quando a entidade do Rio de Janeiro encerrou suas 

atividades. Como será analisado na próxima sessão, todos os entrevistados 

tiveram seu primeiro contato com as instituições ainda como alunos de russo, e na 

maioria dos casos permaneceram como professores voluntários, sendo agraciados 

por bolsas de estudo em uma das duas universidades parceiras, a Universidade 

Amizade dos Povos Patrice Lumumba e o Instituto Pushkin. 

Essas entrevistas permitiram comparar as várias percepções dessas pessoas 

sobre como eram o funcionamento cotidiano dos institutos e principalmente em 

que condição estes estavam incluídos na lógica da Guerra Fria, mesmo que não 

fosse de um modo politicamente ideológico. Com base nesses relatos foi possível 

afirmar que as instituições foram os principais atores da difusão da cultura 

soviética no Brasil, não somente devido a suas atividades extracurriculares como a 

exibição de filmes, músicas e livros soviéticos, mas principalmente o ensino do 

russo como língua estrangeira para brasileiros. Do mesmo modo, foi analisada a 

função das instituições como um meio de conseguir bolsas de estudos, seja em um 

intercâmbio acadêmico, seja para realizar o ensino superior nas universidades 

parceiras. Sendo assim, as entrevistas cedidas foram peças fundamentais para 

entender quais eram as reais ligações dos institutos com a URSS, seja o âmbito 

institucional, político, econômico e/ou cultural. 

O caso estudado na presente pesquisa pode causar estranheza ao leitor em 

um primeiro momento, devido ao tamanho que as instituições possuem se 

compararmos toda a complexidade existente no decorrer da Guerra Fria, tanto no 

Brasil quanto no sistema internacional como um todo. Contudo, são inúmeros os 
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fatores que ratificam a importância dos ICBURSS e UCBURSS como 

instrumentos de análise na expansão da cultura soviética no Brasil e, em última 

instância, nos países da América Latina. Isso se comprova a partir do fato que a 

região correspondente a América Latina era a principal zona de influência dos 

Estados Unidos – salvo Cuba (BLASIER, 1987, p. 3/4). Isso fez com que a 

imagem do regime socialista empregado pela URSS ficasse extremamente 

desgastada nessas sociedades. Por esse motivo, a aproximação cultural soviética 

na região foi feita de maneira parcimoniosa e indireta (BLASIER, 1987, p. 10/11). 

Porém, mesmo havendo uma propaganda negativa por parte do governo 

militar, o processo de europeização empregado pelo governo Khrushchev e a 

diferença do regime político geravam muita curiosidade33 Assim, embora não 

houvesse participação direta do governo soviético, as instituições culturais Brasil-

URSS foram responsáveis por oferecer uma nova visão sobre a União Soviética 

para os brasileiros interessados. Dessa forma, pesquisar as particularidades do 

ensino do russo como língua estrangeira tem como objetivo trazer uma visão 

ampla da contribuição dos Institutos espalhados por todo o Brasil -e em alguns 

países da América Latina34 – para a divulgação da cultura implementada pelo 

governo central da União Soviética na região. 

Portanto, a pesquisa acerca das casas de amizade entre Brasil e União 

Soviética visa analisar as seguintes hipóteses. A primeira busca averiguar se o 

período histórico da ditadura militar pode ser entendido como um fator impeditivo 

para a difusão da língua russa em território nacional. A segunda hipótese diz 

respeito aos avanços tecnológicos e culturais da União Soviética e tenta confirmar 

se este foi principal motivo que levou as pessoas a iniciarem seus estudos na 

língua russa nas instituições culturais Brasil-União Soviética. Por fim, a última 

seção da pesquisa procura entender como o aprendizado do idioma russo foi 

consolidado e difundido pelo Instituto Brasil-União Soviética do Rio de Janeiro e 

pela União Cultural Brasil-URSS de São Paulo durante o período de Ditadura 

Militar até a Redemocratização brasileira. 
 

33 Informação apreendida a partir da entrevista com os professores Rafael Tramm, (04/11/2019), 
Eduardo Gomes (09/ 06/2020) e Marcelo Silva (19/06/2020) à presente pesquisa. 
34 Tanto o autor Tobias Rupprecht (2015) quanto as pessoas entrevistadas durante a pesquisa 
relataram a existência de entidades de ensino da língua russa para estrangeiros similares as 
existentes no Brasil em vários outros países latino americanos. Discorrerei mais sobre o assunto na 
próxima seção. 
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4.2  

Cultura e política: relatos e memórias sobre as ICBURSS e UCBURSS 

 Como temos visto ao longo de toda a pesquisa, as instituições de amizade 

entre o Brasil e a União Soviética foram as grandes expositoras do idioma 

utilizado pelo governo socialista, o russo, e da cultura soviética no território 

brasileiro. Também observamos todas as oscilações políticas ocorridas no Brasil, 

bem como as alternâncias de poder dentro da União Soviética. As duas análises 

foram postas em perspectiva, fazendo com que entendêssemos a construção do 

idioma russo e da identidade soviética oficial dentro do território socialista e suas 

relações com o maior país da América Latina – e grande zona de influência 

estadunidense.  

Percebemos também que as relações diplomáticas entre os dois Estados 

foram turbulentas desde a proclamação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Contudo, desde a década 1950 a relação econômica foi evoluindo, 

alcançando seu ápice surpreendentemente durante o período de maior repressão 

do governo militar, após a instauração do AI-5. Nesse momento, as relações 

comerciais aumentaram exponencialmente em relação aos anos anteriores, 

chegando ao máximo da sua eficiência no início da década de 1970 (BLASIER, 

1987, p. 35). Entretanto, esse relativo bem-estar econômico não foi reproduzido 

nas relações culturais entre Brasil e União Soviética, especialmente por conta da 

resistência do governo sul-americano. Devido à resistência das autoridades 

brasileiras em relação a qualquer atividade soviética no Brasil (MOTTA, 2007, p. 

240), os soviéticos acabaram por adentrar e difundir sua cultura de maneira mais 

discreta. 

Agora, baseados no conjunto dessas observações, podemos prosseguir o 

estudo com o objetivo de destrinchar o funcionamento das Instituições culturais 

entre Brasil e União Soviética, focando nas do Rio de Janeiro e São Paulo pelos 

motivos supracitados. As memórias encontradas sobre as instituições culturais 

foram coletadas através do relato de cinco ex-frequentadores. Ao total, cinco 

pessoas foram entrevistadas para a realização da pesquisa, sendo quatro da União 

Cultural Brasil-URSS e uma do Instituto Cultural brasil-União Soviética. 



61 

 

O professor Rafael Tramm, ex-aluno, ex-professor e ex-dirigente do 

UCBURSS, ligado à Instituição desde 1965 e atual presidente da entidade 

sucessora, a União Cultural Pela Amizade dos Povos. Eduardo Gomes, ex-aluno e 

ex-professor do UCBURSS, ficando nela de 1981 até o fim da União Soviética e 

retornando anos mais tarde para a UCPAP, onde atualmente é professor de russo e 

vice-presidente. Marcelo Silva, ex-aluno, ex-professor e ex-dirigente da União 

Cultural, chegando a assumir o posto de Secretário Geral da instituição -um dos 

maiores naquele tempo -, permaneceu na entidade desde 1976 até 

aproximadamente o final da década de 1980. Vicente Nogueira, ex-aluno e ex-

professor da UCBURSS, é conectado à União desde 1975 e atualmente participa 

da UCPAP como professor de russo. Elizabeth Íbis, ex-aluna e ex-professora da 

ICBURSS, de 1985 até o fim da instituição em 1998, atualmente é presidente da 

Sociedade Brasileira de Cultura Eslava, uma das entidades que surgiu após o fim 

das instituições atreladas à União Soviética, mas que não é cultural e 

ideologicamente contínua como a UCPAP de São Paulo. 

Somando as suas memórias aos documentos oficiais do governo brasileiro 

sobre a difusão da cultura soviética no Brasil, foi possível rastrear como era o 

funcionamento das instituições, sua relação com o governo brasileiro e com o 

governo soviético, passando por todas essas mudanças políticas que ocorreram ao 

longo da segunda metade do século XX e em última instância, a importância delas 

na tentativa de difundir a cultura soviética, tão estigmatizada no Brasil. Em 

primeiro lugar, é necessário entender como as instituições funcionavam no seu 

cotidiano, possibilitando a difusão da cultura soviética – especialmente russa, 

como veremos. 

O modo como as instituições foram estabelecidas foi bem semelhante. De 

acordo com os relatos dos entrevistados e dos documentos relativos ao Serviço 

Nacional de Informações, o Instituto Cultural Brasil-União Soviética do Rio de 

Janeiro, predecessor de todos os outros, foi criado por estudiosos de vertentes 

socialistas, muitos eram filiados ao PCB ou simpatizantes das mesmas causas 

ideológicas no ano de 1953 (SNI, 1978, p. 2)35. Paralelamente, a União Cultural 

 
35 Entrevista com ex-professora do ICBURSS nos dias 29/10/2019 e 20/11/21, no Rio de Janeiro. 
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Brasil-URSS foi estabelecida em 1960, também por intelectuais cujas convicções 

geralmente eram mais convergentes com a política soviética (SNI, 1984, p. 3). 

Desse modo, é imperativo afirmar que todas as entidades de amizade 

alocadas no Brasil eram associações privadas, e não possuíam auxílio financeiro 

da União Soviética36. Como resultado, as instituições possuíam grande autonomia 

nas tomadas de decisão internas, mas contavam com o apoio do governo soviético 

para realizar atividades especiais como exposições culturais. Após a minuciosa 

análise dos documentos encontrados no Arquivo Nacional pôde-se aferir que o 

principal motivo das instituições não serem financiadas União Soviética estaria no 

fato de que não existia um acordo de cooperação cultural entre o Brasil e a 

potência socialista (SNI, 1978, p. 6). Esse foi um dos mecanismos utilizados pelo 

governo militar para limitar a influência soviética em território brasileiro. 

Entretanto, o auxilio soviético era realizado de outras formas, como na presença 

de autoridade soviéticas em solenidades e no envio de produções culturais 

sobretudo, livros e revistas sobre a vida na União Soviética. 

Não obstante, as casas de amizade eram uma rede global, que iam muito 

além das instituições existentes no Brasil. O VOKS, estabelecido desde os 

primórdios da União Soviética, foi desdobrado na União Soviética da Amizade 

das Sociedades (SSOD em russo), que tinha como objetivo fortalecer as relações 

culturais, científicas e tecnológicas com países de todas as partes do mundo 

(RUPPRECHT, 2015, 31). Contudo, o objetivo dessa troca não era a doutrinação 

socialista, mas sim a promoção de um modelo alternativo de desenvolvimento e 

modernização (Ibid., p. 30). Isso fez com que pessoas que não necessariamente 

concordavam com todos os aspectos da União Soviética se mostrassem 

igualmente interessadas em participar desse intercâmbio educacional e artístico 

entre os Estados. 

A partir daí, casas da amizade nos moldes das que estamos analisando 

foram desenvolvidas no mundo inteiro, todas privadas e instituídas por grupos de 

intelectuais progressistas em cada Estado, mas com o amparo soviético em 

questões culturais e em alguns casos diplomáticos. E assim, as casas de amizade 

 
36 Isso é comprovado tanto nas entrevistas dos ex-professores e dirigentes da UCBURSS quanto no 
documento do Serviço Nacional de Informações relativo ao ano de 1978 sobre o ICBURSS. 
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se espalharam por toda a América Latina, com destaque ao Instituto Colombo-

Soviético, o Instituto Cubano-Soviético e o Instituto Argentina-URSS 

(RUPPRECHT, 2015, p. 32). Todas essas instituições estavam diretamente 

relacionadas com a casa da amizade de Moscou, mantida pelo SSOD, que servia 

como um facilitador que unia todas as instituições e as mantinham em contato 

(RUPPRECHT, 2015, p. 32; SHAH, 2020, p. 746).  

Um dos entrevistados, o professor Marcelo, à época secretário-geral da 

União Cultural Brasil-URSS, visitou a casa da amizade soviética durante seu 

tempo como bolsista no Instituto Pushkin e relatou o interesse dos soviéticos em 

estreitar esse intercâmbio artístico e intelectual com o Brasil. Na maioria das 

vezes era dessa instituição que vinham os artigos de exposição, livros e outros 

objetos da cultura russo-soviética.  Esse contato entre as instituições culturais e 

delas com a entidade de Moscou facilitou a promoção do estilo de vida soviético, 

suas produções artísticas e sua cultura no território nacional – principalmente a 

preservação das instituições brasileiras durante o período de maior repressão 

militar. 

Nesse sentido, em ambos os casos recortados na presente pesquisa, tanto a 

filiação partidária quanto a proximidade ideológica não eram pré-requisitos para 

frequentar as instituições. Todos os cinco entrevistados afirmaram que a principal 

ação realizada pelo Instituto era o ensino da língua russa, sendo este ensino feito 

de maneira menos partidária possível. Isso ainda era provado pelo fato de que os 

estatutos do ICBURSS e do UCBURSS continham a regra de não falar de política. 

Regra essa que acabou causando um certo desgaste das instituições com os 

militantes do PCB37. Eram inclusive os cursos de russo que permitiam o 

funcionamento das instituições, visto que era da mensalidade dos alunos que 

vinha a maior parte da sua receita. Também eram somadas as doações de pessoas 

notáveis apoiadoras da cultura soviética, como o arquiteto Oscar Niemayer38 que 

foi durante um período o presidente da diretoria executiva do ICBURSS do Rio de 

Janeiro (SNI, 1986, p. 3). 

 
37 Entrevista com o professor Rafael Tramm da UCBURSS nos dias 04/11/2019 e 04/11/2021. 
38 Todos os entrevistados destacam a grande atividade do arquiteto na promoção da cultura 
soviética no Brasil, sendo inclusive ele o editor da revista Drujba, que era distribuída no Rio de 
Janeiro. 
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Outro ponto que causa grande questionamento são as diferentes 

nomenclaturas que as entidades de ensino possuíam em casa estado brasileiro. De 

acordo com o relato de alguns entrevistados “[...] os nomes dos Institutos eram 

dados de acordo com o nome das Instituições culturais estadunidenses que 

existiam em cada cidade. Essa semelhança nominal era uma forma de blindar as 

instituições apoiadas pela União Soviética de possíveis repressões. Uma vez que 

as instituições estadunidenses eram permitidas, a União Soviética também 

reivindicava legitimidade para sua existência39” (SHAH, 2020, p. 745). Sendo 

assim, as diferenças nominais permitiram a maior operacionalidade das 

instituições, principalmente no período de Ditadura Militar. 

Ainda no mesmo sentido, um documento do SNI do ano de 1978 expõe 

quais eram os objetivos fundamentais das instituições. São estes: 

- Promover visitas de delegações e personalidades brasileiras à 
URSS e vice-versa 

- Manter biblioteca de obras literárias, artísticas e de caráter 
informativo, discotecas e filmotecas, promover exposições, 
conferencias e outras iniciativas que facilitem o conhecimento da 
URSS no Brasil”  

- Pleitear bolsas de estudo para estudantes brasileiros na URSS 

- Manter cursos de língua russa no BRASIL (SNI, 1978, p.8/9) 

Cada um desses quatro pontos estava no limiar das possibilidades 

soviéticas de difusão cultural, considerando que o Brasil estava em uma política 

de tolerância zero para trocas culturais com países comunistas. Já sabemos que os 

cursos de russo para brasileiros era o objetivo principal, porém, as instituições se 

utilizavam de vários outros métodos para a difundir a cultura soviética em 

território nacional. Assim, destrinchemos os outros três tópicos a partir dos relatos 

dos entrevistados. 

A promoção de visitas entre personalidades soviéticas e brasileiras não era 

feita diretamente pelas casas de amizade, ou seja, não eram as instituições que 

financiavam de qualquer forma o envio de intelectuais brasileiros para a URSS e 

vice-versa. Desde o governo Khrushchev, a URSS enviava nomes de renome dos 

 
39 Trecho retirado do artigo O papel dos Institutos Culturais Brasil-URSS na expansão cultural 

soviética no Brasil escrito pela autora em 2020, servindo de base para a presente pesquisa. 
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seus esportes e produções artísticas como uma forma de exportar a narrativa de 

Estado europeu tecnologicamente avançado (RUPPRECHT, 2015, p. 39). Isso foi 

exemplificado no capítulo anterior pelo relato da visita do cosmonauta Yuri 

Gagarin a diversos Estados não socialistas do globo, incluindo o Brasil, no ano de 

1961 (CATERINA, 2020, p.7). 

Entretanto, todos os cidadãos soviéticos enviados oficialmente pelo 

governo ao Brasil entravam em contato com as casas de amizade. Como o 

professor Marcelo contou em seu relato, essa visitação de soviéticos à União 

Cultural era relativamente frequente. Quando vinham à cidade de São Paulo, 

grupos artísticos como o circo de Moscou, o ballet Bolshoi ou delegações 

esportivas como o time de vôlei feminino soviético eram direcionados pelo 

próprio governo da União Soviética a conhecer a UCBURSS. Isso ocorria muito 

por conta da demanda dessas delegações por intérpretes e tradutores de russo. 

Tendo em vista que as entidades praticamente possuíam o monopólio do ensino de 

russo em território nacional, era comum que o governo soviético central 

solicitasse esse tipo de favor. 

Os professores, então, auxiliavam os soviéticos durante sua estadia no 

Brasil, participando dos eventos oficiais agendados e até levando esses artistas e 

atletas para visitar lugares turísticos. A professora Elizabeth também falou sobre 

os pedidos, tanto por parte da União Soviética quanto pelo governo brasileiro, 

para que professores do ICBURSS trabalhassem como intérpretes ou tradutores 

em eventos envolvendo os dois Estados. Esse trabalho não era remunerado, mas 

era de grande valia para a veiculação do nome das instituições de amizade dentro 

do Brasil. Ainda segundo o professor Marcelo, a instituição ficava em evidência 

para uma parcela maior da população, o que era convertido em novos alunos. 

Somado a isso, havia a necessidade de manter os institutos funcionando por parte 

do governo brasileiro. Como explicado pela professora Elizabeth, essa 

necessidade por interpretes e tradutores dava uma finalidade à existência e 

manutenção deles, mesmo nos períodos de maior repressão política. 

Passamos para o segundo tópico do estatuto exposto pelo documento, a 

difusão soviética por meio da exposição de artigos culturais providenciados pelo 

Estado socialista. Livros, revistas e fotos de eventos importantes eram enviados 
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pelo governo soviético constantemente, deixando as instituições mais atualizadas 

possíveis (RUPPRECHT, 2015, p. 31). Apesar disso, os materiais didáticos para o 

ensino do russo eram essencialmente brasileiros. Os materiais didáticos dos 

módulos iniciais eram confeccionados pelo professor Custódio Sobrinho, 

responsável pelo Instituto do Rio de Janeiro. Somente os módulos mais avançados 

que se utilizavam de materiais soviéticos. O professor Eduardo Gomes comentou 

a notoriedade desses livros no ensino do idioma russo para estrangeiros e ainda 

lembrou o título das obras, Russo para todos. 

Para além do escopo educativo, as entidades culturais também promoviam 

atividades extracurriculares de cunho artístico. A União Cultural de São Paulo era 

a mais relevante nesse contexto. Ainda na década de 1960 a UCBURSS montou 

um grupo de teatro convencionado à instituição40. Esse grupo encenava peças 

baseadas em clássicos russo-soviéticos. Devido às dificuldades de manutenção da 

União após a instauração da ditadura militar, esse projeto acabou sendo deixado 

de lado. Alguns anos se passaram e a situação financeira e logística da UCBURSS 

– e das entidades culturais Brasil-URSS de maneira geral – melhoraram. 

Assim, a partir do final da década de 1970 e durante toda a década de 1980 

novas atividades culturais foram empreendidas. O destaque dos quatro ex-

professores de São Paulo foi para as tardes de filmes que ocorriam aos sábados no 

edifício da União. Os filmes soviéticos eram cedidos gratuitamente para a 

instituição tanto pelo consulado da União Soviética como pelo da 

Tchecoslováquia41 do Rio de Janeiro ou por uma produtora de filmes soviéticos 

localizada na capital paulista. Por parte do Instituto Cultural Brasil-União 

Soviética do Rio de Janeiro não foi constatado uma regularidade na promoção 

dessas sessões de filmes, somente em ocasiões comemorativas (MRE, 1983, p. 1) 

mas, documentos do Serviço Nacional de Informações mostram que também 

havia a apresentação regular de filmes nas instituições de Ribeirão Preto e 

Fortaleza42 (SNI, 1986a, p 1; SNI, 1984, p. 1). Essa exibição de filmes refletia de 

 
40 Entrevista com ex-professor da UCBURSS, no dia 09/06/2020, em São Paulo. 
41  A Tchecoslováquia também tinha maior importância nas relações comerciais com o governo 
brasileiro, porém, as relações comerciais não impediram que autoridades tchecoslovacas sofressem 
constrangimentos e perseguições do regime militar (CATERINA, 2019, p. 211; MOTTA, 2007, p. 
113). 
42 Uma consideração importante a ser feita é o curioso fato de que o Instituto Cultural Brasil-União 
Soviética do Ceará, criado somente no ano de 1982, ter veiculado um programa radiofônico 
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maneira não consciente as ações soviéticas de fortalecer o cinema como uma 

forma de implementar sua nova identidade cultural por meio nas artes visuais. 

Neste momento histórico, o cinema soviético apoiado pelo governo central já 

estava muito bem consolidado, com nomes de grande renome não só na esfera 

socialista como no resto do mundo (SEGRILLO, 2018, p. 64). 

Ainda no aspecto das exposições artísticas promovidas pela União 

Soviética através do Instituto podemos citar as festas comemorativas para o 

regime. As instituições realizavam festas no Dia da Vitória, no Dia Internacional 

do Trabalho no dia Internacional das Mulheres entre outros momentos. Há relatos 

oficiais do governo brasileiro sobre exposições de fotografias para homenagear a 

mulher soviética (SNI, 1985, p. 4). Também há publicações das instituições sobre 

o Dia da Vitória, que marca a vitória soviética contra as forças alemãs. Vitória 

essa que foi essencial para consolidar a identidade soviética dentro do vasto 

território da URSS e a consequente difusão dessa identidade cultural para outros 

Estados (VENTSEL, 2010, p. 4). 

Cerimônias de formatura para os alunos que se graduavam no nível médio 

e avançado do aprendizado do idioma russo também eram realizadas em todas as 

instituições. Algumas vezes essas cerimônias contavam com a participação de 

autoridades do governo soviético, como é o caso da formatura da turma de 1985 

que teve a presença do embaixador da URSS no Brasil à época, Vladimir 

Tchernichov43 (anexo 2). Mesmo não sendo uma situação constante, o 

envolvimento de autoridades soviéticas culminou em um novo elemento de 

legitimidade às instituições, uma vez que existia esse intercâmbio de pessoas e 

produções artísticas para além do ensino do russo. Assim, essa ligação semioficial 

entre as casas de amizade e o governo soviético, juntamente a não ruptura de 

relações entre Brasil e a URSS, foi mais um fator para que o governo militar não 

perseguisse e fechasse as instituições. Isso não quer dizer que não houve 

perseguições individualizadas a frequentadores dos Institutos e Uniões culturais, 

como será analisado posteriormente. 

 

semanal – ou quinzenal dependendo ano dos registros do Serviço Nacional de Informações - sobre 
a vida na União Soviética, intitulado Viagem pela União Soviética na Rádio universitária/FM 
(SNI, 1984b, p. 1). 
43 Nos documentos brasileiros o nome do embaixador também pode ser encontrado com a grafia 
Tchernychev. 
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Continuando nos fatores culturais que eram desenvolvidos dentro das 

entidades de amizade, especialmente na União Cultural de São Paulo, também 

foram mencionados pelos entrevistados a formação de um coral, no qual a maioria 

das músicas ensaiadas e cantadas eram russas ou ucranianas44, porém, teve o 

mesmo fim do grupo de teatro. Por fim, a UCBURSS executou alguns poucos 

torneios de xadrez com as peças e relógios vindos diretamente da União Soviética. 

O xadrez era um esporte em que os soviéticos possuíam excelentes resultados e 

seus jogadores profissionais também eram utilizados como representantes 

positivos do regime socialista no âmbito internacional (RUPPRECHT, 2015, p. 

40). 

Finalmente, nas duas instituições revistas foram publicadas. Tanto o 

ICBURSS quanto o UCBURSS publicavam conteúdos próprios. Exemplos desses 

conteúdos são as publicações mensais dos boletins informativos Drujba, e a 

revista Em Foco do Instituto Cultural do Rio de Janeiro. e Soyuznik (União de São 

Paulo) (SNI, 1984c, p. 7). Os informativos também foram um meio de transmitir o 

cotidiano soviético, sua cultura e seus avanços tecnológicos no setor espacial. As 

publicações eram feitas em língua portuguesa para alcançar um maior número de 

pessoas que tinham comum interesse na União Soviética (SNI, 1983, p. 5). Todas 

essas ações realizadas pelas instituições culturais tinham o objetivo mostrar um 

novo pensamento sobre a União Soviética para os seus frequentadores, que muitas 

vezes buscava o ensino do russo por motivos outros que não culturais ou 

ideológicos. 

Os motivos para as pessoas começarem a estudar russo e 

consequentemente adentrarem nos pormenores da identidade soviética está 

estreitamente relacionado com o terceiro tópico pregado pelas instituições. O 

envio de estudante brasileiros para realizar ou completar seu ensino superior em 

universidades da federação russa está no cerne da troca cultural entre União 

Soviética e Brasil. Um dos principais motivos para jovens brasileiros começarem 

o ensino do russo como idioma estrangeiro era a possibilidade de cursar seu 

ensino superior especialmente nas áreas de ciências exatas ou mesmo ciências 

biológicas. O grande desenvolvimento da qualidade escolar soviética e os grandes 

 
44 Entrevista com ex-professor Eduardo Gomes da UCBURSS, no dia 09/06/2020, em São Paulo. 
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feitos no âmbito tecnológico e astronômico eram as principais razões para a União 

Soviética ser um lugar almejado por esses jovens (KATSAKIORIS, 2019, p. 281; 

SEGRILLO, 2018, p. 224). Isso evidencia o sucesso da narrativa soviética pós-

stalinista de um país moderno, europeizado e com uma sociedade que pregava a 

solidariedade internacional (RUPPRECHT, 2015, p. 193). 

 Ademais, todas as despesas eram pagas pelo governo soviético, incluindo 

uma ajuda de custo para o dia a dia dos alunos no Estado socialista. Os 

entrevistados das duas instituições recortadas afirmaram que muitos alunos 

começavam o ensino da língua russa para conseguir concorrer as bolsas de estudo 

dadas pelo governo soviético, sendo inclusive o motivo pelos quais três deles 

começaram o ensino do russo pelos institutos e uniões45. A maioria das bolsas de 

estudos eram basicamente obtidas por dois meios. O primeiro era pelo Partido 

Comunista Brasileiro, detentor do maior número de bolsas para a Universidade 

Amizade dos Povos Patrice Lumumba. O segundo meio era através das entidades 

culturais Brasil-União Soviética, porém em menor quantidade para a UAPPL e 

maior quantidade para o Instituto Pushkin. 

Esse maior número de bolsas dado ao partido pode ser relacionado com o 

objetivo misto da fundação da Universidade Patrice Lumumba promover uma 

solidariedade global (ideológica) em paralelo com a promoção da modernidade e 

ensino de qualidade não partidário da União Soviética consolidada como 

superpotência. Tobias Rupprecht chamou atenção para o fato de que os estudantes 

vindos da América Latina estavam mais ligados a essas redes mais progressistas e 

ideologicamente próximas à URSS do que os estudantes da África e Ásia (2015, 

p. 197).  Essa ligação sul-americana com a parte ideológica da URSS pode ser 

devido ao fato de que os governos vigentes na América Sul eram, em sua maioria, 

conectados aos Estados Unidos. Na lógica da Guerra Fria isso fazia com que os 

partidos comunistas fossem ilegalizados em muitos desses Estados. Dessa forma, 

as bolsas só conseguiam ser transmitidas aos brasileiros ou por meios partidários 

ou por meio das instituições. Essa disparidade de bolsas eram um dos pontos de 

fricção que desgastaram a relação entre o PCB e as instituições Brasil-URSS, 

especialmente a UCBURSS. 

 
45 Entrevista com ex-professores Eduardo Gomes e Marcelo Silva da UCBURSS, nos dias 
09/06/2020 e 19/06/20, em São Paulo. 
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Ao longo dos anos foi sendo construído um grande distanciamento entre o 

partido e as instituições culturais. Em primeiro lugar a legalidade das duas 

entidades já afetavam sua relação. As instituições nunca foram postas na 

irregularidade, mesmo com alguns contratempos impostos por parte do governo 

brasileiro. Ao contrário disso, o Partido Comunista Brasileiro estava oficialmente 

na clandestinidade desde 1947, ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra 

(MOTTA, 2007, p. 236). Como estamos vendo, as instituições tiveram entre 

vários de seus membros, sejam frequentadores, professores ou dirigentes, pessoas 

ligadas à partidos progressistas, porém, nunca foi um objetivo dessas instituições 

promover a ideologia política socialista, mas sim a promover a cultura e o 

cotidiano soviético46. 

Os entrevistados inclusive relatam tanto a existência de alunos do idioma 

russo contrários aos preceitos socialistas47 quanto dirigentes que não estavam 

diretamente envolvidos com qualquer apoio político aos soviéticos. Essa postura 

não se alinhava aos preceitos do PCB, que era mais combativo e queria um apoio 

político maior das casas de amizade. Porém, como já foi exposto as expressões 

políticas – assim como as religiosas e futebolísticas – eram proibidas dentro das 

dependências de qualquer instituição da rede cultural Brasil-União Soviética. No 

final, foi essa imparcialidade manifestada pelas instituições de amizade que 

permitiu sua preservação durante todo o período de ditadura militar. 

Voltando para os elementos práticos da ida de brasileiros para cursar o 

ensino superior soviético, o bolsista poderia aplicar para uma das seis faculdades 

da UAPPL “engenharia, agricultura, medicina, economia e direito, história e 

filosofia ou matemática e ciências naturais” (KRET, 2013, p. 243). Uma vez 

aprovado, o estudante permanecia na União Soviética durante os cinco anos da 

graduação. Assim, os estudantes brasileiros estariam imersos na cultura soviética, 

absorvendo todos os benefícios do governo socialista e voltando ao Brasil com 

uma imagem muito positivo da URSS. 

 
46 Entrevista com os professores Marcelo, Eduardo e Rafael da UCBURSS, nos dias 01/11/2021 e 
04/11/2021. 
47 Muitos dos alunos começavam o ensino do russo para estrangeiros pelo seu interesse ou na 
literatura russa ou na tecnologia soviética, almejando assim alcançar um nível considerável do 
idioma que os possibilitassem ler e entender o alfabeto cirílico. 
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Contudo, o uso da Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba 

como uma projeção do regime soviético não foi tão bem sucedido quanto o 

governo de Moscou imaginou. O sistema possuía inúmeras falhas, desde a 

promoção do estilo de vida socialista para o Terceiro Mundo até o cunho elitista 

que a separação entre estudantes soviéticos e estrangeiros acarretava 

(KATSAKIORIS, 2019, p. 289; KRENT, 2013, p. 244). Além disso, os 

documentos oficiais do governo brasileiros na década de 1980, quando o processo 

de redemocratização já estava no horizonte, mostram que houve uma dispersão 

entre os egressos além de uma certa dificuldade que eles tinham para revalidar 

seus diplomas (SNI, 1984a, p. 2/3). Essa visão era bem diferente dos documentos 

da década de 1970 analisados. Em um relatório do DOI-CODI do ano de 1978 

disponibilizado pelo Arquivo Nacional está escrito expressamente que, 

Aos egressos dos cursos universitários russos, é atribuído 
o relevante papel de solertemente infiltrarem-se nos diversos 
setores de atividade da sociedade, a fim de progressivamente 
corroer e minar o regime político vigente na mesma, para o 
deferimento do golpe final consistente na derrubada do poder 
constituído e na implementação da ditadura comunista (ME, 
1978, p. 4) 

Portanto, apesar da grande projeção da UAPPL na educação soviética para 

estrangeiros e o envio pequeno, mas constate de brasileiros para a universidade, os 

resultados no Brasil não foram nem o que o que o governo soviético pensava, nem 

o que o governo militar tentava denunciar. 

A segunda universidade soviética que oferecia bolsas de estudo por meio 

dos Institutos e Uniões Culturais Brasil-URSS era o Instituto Pushkin. Pelo fato 

de o instituto soviético ser especializado no ensino de russo para a formação de 

professores, este acabou sendo o principal parceiro das casas de amizade. Essas 

bolsas começaram a ser ofertadas a partir da década de 1980, o que acabou 

chamando a atenção dos ex-alunos que acabaram virando professores voluntários 

das instituições de amizade. Não há relatos de que bolsas do Instituto Pushkin 

eram concedidas via PCB ou qualquer outra organização brasileira. A 

universidade assumia um caráter diferente da UAPPL, com seu ensino assumindo 

formas mais neutras e ainda mais europeizantes do que a instituição para Estados 

do Terceiro Mundo. Logo, não havia muitos motivos para a URSS também 

fornecer esse tipo de bolsa aos militantes partidários. 
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Assim, os cursos oferecidos via instituições de amizade eram de menor 

duração, entre seis meses e um ano. O processo de admissão era realizado 

internamente nas instituições. Os concorrentes passavam por uma banca 

examinadora, no qual era analisado o nível de russo desses estudantes e sua 

capacidade de acompanhar as aulas do nível superior. Dos cinco entrevistados, 

três estudaram no Instituto Pushkin por meio das bolsas cedidas pela UCBURSS, 

sendo que todos esses já atuavam como professores de russo da entidade na época 

em que foram selecionados. 

Como observamos, o governo militar possuía principal preocupação com 

os egressos das universidades soviéticas e os monitoravam regularmente (ME, 

1978, p. 1). Esse medo sobrepassava todos os âmbitos relacionados as instituições 

culturais, do ensino da língua russa ao envio de pessoas à URSS. Posto isto, o 

governo brasileiro começou a empreender medidas políticas para arrefecer a 

atividade das instituições. Ainda no governo Médici em 20 de março de 1970 foi 

decretado pelo Conselho de Segurança Nacional (CSN)48 que desautorizava o 

funcionamento de instituições que tem por finalidade estreitar os laços culturais 

do Brasil com países aos quais o Estado brasileiro não possuía acordos de cunho 

cultural ratificados (SNI, 1978, p. 4). O aviso era simples, fazia-se necessário 

 Proibir o funcionamento, ainda que em caráter de 

iniciativa privada, de entidade ou institutos culturais que 

objetivem o estreitamento de relações culturais com países com 

os quais o Brasil não mantém acordo cultural devidamente 

ratificado e impedir, em território nacional, o aliciamento de 

brasileiros para cursarem estabelecimentos de ensino dos 

referidos países (SNI, 1978, p. 4) 

Isso nos faz retomar o tópico sobre a falta de auxílio financeiro por parte 

da URSS aos institutos e uniões culturais. A falta de um acordo oficial entre 

Estados fazia com que a atuação soviética em solo brasileiro fosse vista como 

perigosa, especialmente no contexto cultural. Em outras palavras, as instituições 

 
48 O Conselho de Segurança Nacional foi um órgão criado no ano de 1937, com a finalidade de 
“estudar todas as questões relativas a segurança nacional” (KORNIS, 2009). Durante a ditadura 
militar o órgão estava relacionado ao Serviço Nacional de Informações e juntos eles tinham como 
dever monitorar, supervisionar e estudar atividades relativas a informações de segurança nacional 
e envia-las ao presidente da república (KORNIS, 2009). 
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culturais poderiam ser perseguidas e até fechadas. Um desdobramento dessa 

política tirânica foi o inquérito judicial movido contra o Instituto Cultural Brasil-

União Soviética do Rio de Janeiro em 1971, no qual foi investigado o 

envolvimento da instituição com práticas ditas subversivas (SNI, 1972, p. 2). No 

final, a investigação não conseguiu provas o suficiente – justificativa que foi 

muito polêmica dentro do governo brasileiro - para abrir um processo criminal e o 

inquérito foi arquivado (SNI, 1972, p. 5).  

A única ressalva feita foi a falta do pedido de registro do instituto no 

Ministério da Justiça, o que colocava o ICBURSS em uma situação não 

regularizada, mas não ilegal (SNI, 1972, p. 5). Isso porque uma política realizada 

pelo governo militar fez com que o funcionamento das instituições culturais de 

outros Estados no Brasil ficasse condicionada à aprovação do Ministério de 

Estado da Justiça (MRE, 1975, p. 2). Esta situação foi facilmente contornada e o 

instituto não foi interditado em nenhum momento. 

Quando o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da república em 

1974, o temor da subversão comunista ainda era latente, sendo este a pauta de 

inúmeros documentos enviados pelo Serviço Nacional de informações (SNI, 

1974, p.6). Para as autoridades brasileiras, a pouca atuação da URSS no Brasil, 

tanto no âmbito comercial quanto pelas instituições culturais, poderia acarretar em 

algum tipo de revolução socialista. Foi nesse contexto que em 1975, segundo ano 

da gestão Geisel, foi instaurado o Grupo de Trabalho sobre o relacionamento 

cultural com países de Governo comunistas que tinha como objetivo monitorar e 

arrumar meios de prevenir a disseminação das casas de amizade Brasil-URSS - 

naquele período ainda existiam somente as três primeiras – e consequentemente 

minar todos os projetos culturais supracitados (MRE, 1975, p. 1).  

Porém, ainda no governo Geisel e principalmente durante o governo do 

general João Figueiredo, o último antes do processo de redemocratização, houve 

uma diminuição do sentimento de insegurança por parte dos frequentadores das 

casas de amizade brasileiras. O professor Rafael e o professor Eduardo afirmaram 

que o enfraquecimento do governo militar juntamente com a exposição da URSS 

no cenário internacional por meio de megaeventos como as olimpíadas de 1980 

trouxeram um novo público para as instituições culturais. Os entrevistados 
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relatam um aumento expressivo no número de alunos nas duas casas de amizade, 

chegando a ter cerca de 1000 estudantes em cada unidade49. As motivações de 

estudar russo começaram a se expandir também, com um montante razoável de 

pessoas planejando viagens turísticas à União Soviética. Foi nesse momento em 

que as instituições de amizade começaram a proliferar em outros estados 

brasileiros50 (SHAH, 2020, p. 747). 

Isso pode ter sido um dos motivos por ter uma diminuição do medo e uma 

maior abertura para a cooperação científica e cultural no âmbito estatal. O 

primeiro protótipo de cooperação foi o Acordo básico de cooperação científica e 

tecnológica entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, selado em 1978. Nele, estava 

previsto o intercâmbio de cientistas e especialistas na área industrial e comercial, a 

cooperação técnica no âmbito da pesquisa acadêmica e a criação de uma comissão 

intergovernamental Brasil-URSS (BRASIL, 1978, p. 2).  

Daí em diante os laços foram estreitados, na medida do possível. Já o 

período de redemocratização brasileira as relações diplomáticas evoluíram para 

novos níveis. Essa boa fase incluiu a visita oficial do então presidente José Sarney 

e uma reunião bilateral com o secretário-geral Mikhail Gorbachev (CPDOC, 

1989, p. 1). Nos documentos do embaixador ao Brasil junto a ALADI, Rubens 

Barbosa, é mostrado um grande salto nas relações culturais, sendo discutidos 

planos de realizar eventos conjuntos, como jogos de futebol, lançamento de 

musicas brasileiras na URSS e a exportação de filmes e programas de TV 

brasileiros (CPDOC, 1989, p. 5). A interação entre os Estados parecia promissora.  

Porém, com a dissolução da União Soviética todos esses projetos 

acabaram por ser abruptamente terminados. As instituições de amizade brasileiras 

entraram em crise. Sem a principal razão da sua existência, muitos dirigentes 

optaram por encerrar as atividades de seus institutos e uniões logo no início da 

década de 1990. O Instituto Cultural Brasil-União Soviética tentou se manter 

 
49 Entrevista com os professores Marcelo, Eduardo e Rafael da UCBURSS, nos dias 01/11/2021 e 
04/11/2021 e com a professora Elizabeth no dia 20/11/2021. 
50 Além disso, os entrevistados afirmaram que as instituições passaram a fazerem propagandas em 
grandes revistas e jornais da época (anexos 3 e 4), com destaque para as propagandas do 
ICBURSS no Jornal o Globo e da UCBURSS na Revista Veja, ambas produções de cunho 
conservador. 
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aberto, mas com a falta de alunos e professores, acabou fechando as portas em 

1998. Por outro lado, a União Cultural Brasil-URSS conseguiu um número 

aceitável de frequentadores e conseguiu se permanecer aberta, mudando seu nome 

e aumentando a quantidade de idiomas oferecidos. Assim, a existência das 

instituições foi sendo lentamente esquecida, mas sua importância na história das 

relações entre Brasil e União Soviética permanecerá viva através dos relatos de 

seus antigos frequentadores e da existência da UCPAP, a instituição 

remanescente. 
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5  

Considerações finais 

 Ao longo da pesquisa, foi possível analisar a relevância das 

instituições culturais Brasil-União Soviética na difusão do idioma russo no Brasil. 

A propagação da cultura soviética em solo nacional teve um impacto muito bom 

se consideramos as condições políticas nas quais as instituições atuavam. Durante 

os primeiros três governos militares, as casas de amizade Brasil-União Soviética 

sofreram um certo nível de perseguição, inclusive com os seus dirigentes sendo 

convocados para depor no DOPS. Porém, como o entrevistado Marcelo Silva 

destaca, o objetivo político das Uniões e Institutos Culturais não era uma difusão 

partidária ou ideológica. Ao contrário, o objetivo final dessas instituições era 

puramente a difusão cultural da União Soviética no Brasil, o que foi muito bem 

sucedido (grifo nosso). Por esse motivo, todo o esforço brasileiro em criminalizar 

as instituições não obteve sucesso, pois o governo nunca conseguiu provar que 

havia atitudes ditas subversivas nos projetos implementados.  

Nos últimos dois governos militares o clima de tensão dentro dos institutos 

tinha se enfraquecido. Essa relativa melhora no ambiente político causou um 

estreitamento de laços entre as casas de amizade e o governo soviético o que fez 

com que produções artísticas viessem cada vez mais ao Brasil e que mais bolsas 

fossem cedidas a estudantes brasileiros, com destaque ao Instituto Pushkin. 

Assim, fazia-se cada vez mais necessário para uma camada da população 

brasileira aprender o russo. Esse aumento no número de alunos tem especial 

importância quando afirmamos que a lingua russa é o símbolo mais importante na 

composição da identidade coletiva soviética. 

Adentrar na cultura soviética muitas vezes fazia com que o sentimento de 

medo das pessoas, medo esse cultivado pelos militares, fosse dissipado. A 

ameaça, então, se transformava em curiosidade. Os entrevistados relataram 

aumento do interesse das pessoas em visitar a União Soviética na preparação e 

após o sucesso das Olimpíadas de Moscou em 1980. A URSS passava a ser vista 

como um Estado moderno e tecnologicamente avançado, virando inclusive uma 

opção para os estudos superiores. Assim, é imperativo concordar com a fala do 
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professor Marcelo de que as instituições Brasil-União Soviética alcançaram seu 

objetivo principal.  Desse modo, a narrativa oficial do governo militar em que as 

casas de amizade eram antros ideológicos socialistas que objetivavam acabar com 

regime brasileiro não era condizente com os verdadeiros propósitos políticos das 

mesmas. 

Porém, devido aos problemas internos que analisamos ao longo do estudo, 

o Estado socialista não conseguiu permanecer unido e entrou em colapso. O fim 

da União Soviética de maneira abrupta em 1991 fez com que muitas pessoas 

perdessem esse interesse de estudar o idioma russo. A promoção da cultura 

soviética também não fazia mais tanto sentido, visto que esta foi milimetricamente 

construída pelo governo de Moscou como uma forma de criar um denominador 

comum a todas as identidades culturais que existiam dentro do seu território. 

Quase todos os institutos e uniões acabaram encerrando suas atividades ainda na 

década de 1990. Mesmo assim, sua memória continua viva, tanto nas histórias 

compartilhadas por antigos frequentadores quanto nas novas instituições como a 

União Cultural pela Amizade dos Povos, que continua com várias pessoas 

relacionadas a antiga UCBURSS, funcionando ainda na mesma rua Epitácio 

Pessoa. 
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6 

Anexos 

6. 1  

Questionário para os entrevistados. 

Perguntas: 

1 - Qual era a sua relação pessoal com o Instituto Cultural Brasil-URSS? 

2 - Por que começou a estudar russo? 

3– Para além do aprendizado da língua russa, quais eram as atividades existentes 

no Instituto? 

4 - Como era a rotina do ICBURSS (da UCBURSS)? 

5 – O governo soviético tinha algum envolvimento com as instituições? Se a 

resposta for afirmativa, como acontecia esse envolvimento? 

6 – Havia algum posicionamento oficial do governo brasileiro em relação ao 

Instituto? 

7 – Qual era aproximadamente o número de alunos no Instituto ao longo da 

década de 1970? Havia uma sensação de medo ao estudar no período da ditadura 

militar? 

8 – Você sentiu um aumento no número de pessoas procurando o curso de russo 

na década de 1980? 

9 – Como era o processo de bolsas para Instituto Pushkin? E para a Universidade 

Amizade dos Povos Patrice Lumumba? 

10 – Os eventos de 1989 (queda do mudo de Berlim) e 1991 (a dissolução da 

União Soviética) impactaram a estrutura do ICBURSS? Como a instituição lidou 

com o fim da União Soviética? 

11 – De onde vinham os materiais de ensino de russo? 
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12 – Quais eram as estratégias do ICBURSS (ou UCBURSS) para conseguir 

alunos? 
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6.2  

Convite de formatura da União Cultural Brasil-URSS, turma de 1985. 
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6.3  

Propaganda do UCBURSS retirado do documento do SNI de 1981. 

 

 

6.4  

Propaganda do ICBURSS retirado do documento do SNI de 1985. 
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