


Nos estudos das Relações Internacionais   aprendemos 

que existem várias formas de poder, não apenas a de 

embates diretos que envolvem força física e/ou bélica. 

Uma das maiores armas de poder do governo norte-

americano, por exemplo, é o american way of life. O 

American Way of Life   foi um modelo de referência e 

comportamento que passou a ser di fundido 

principalmente após a 1ª e 2ª Guerra Mundial, com o 

intuito de apresentar a realidade norte-americana e as 

“maravilhas” do capitalismo ao resto do globo, para 

afastá-los da ameaça comunista.  

Uma das principais maneiras de exportar a cultura foi, e 

é até hoje, através das produções cinematográficas, isso 

pois a arte possui uma capacidade ímpar de na 

demonstração de uma ideia ou um pensamento. Por 

meio dela, por exemplo, podemos observamos a 

manifestação de grandeza e importância de uma 

civilização, tendo em vista que em muitos momentos 

tendem a traduzir o orgulho nacionalista de um povo ou 

a ambição e realização pessoal de seus líderes. Portanto 

pode ser assumida não apenas como arte bela, mas 

como uma expressão de poder e grandeza. A arte 

dispõe de uma capacidade sem igual de transmitir 

acontecimentos e pontos de vista, de forma mais 

simples para algumas pessoas que não têm essa 

possibilidade de leitura, tem a oportunidade de moldar 

a percepção do sujeito e levar a realidade para além do 

óbvio, sendo uma nova forma de refletir sobre dilemas 

políticos.  

Os Estados Unidos da América, obviamente, não é o 

único país que tende a utilizar dessa técnica para passar 

sua perspectiva de dilemas políticos. Na verdade, a 

própria União Soviética, atual Rússia também utiliza 

dessa incrível arma de manipulação desde a época do 

cinema mudo. Na situação o objetivo era difundir a luta 

dos trabalhadores contra os burgueses e o imperialismo. 

Na época, a difusão desse tipo de produção era 

especialmente importante, tendo em vista que a maioria 

da população era analfabeta e por isso tinham a 

necessidade de consumir tipos reduzidos de obras 

artísticas.  

No cinema contemporâneo, por sua vez, a Rússia ainda 

tem utilizado da indústria cinematográfica com o intuito 

de embasar seus posicionamentos perante conflitos 

nacionais e internacionais, e dessa vez o mobilizador da 

indústria cinematográfica russa é o embate entre Rússia 

e Ucrânia. O soft power russo vem sendo utilizado no 

mínimo desde 2014 com o intuito de construir uma 

representação de ameaça na região da Crimeia. 

O objetivo dessa pesquisa será traçar a forma como o 

cinema soviético escolheu, principalmente no cinema 

contemporâneo, retratar o povo ucraniano e como essa 

representação foi de extrema eficácia para atingir os 

objetivos políticos russos. Isso pois, o cinema possui 

uma grande vantagem na formação de memórias e 

representações, sendo um grande aliado na guerra de 

informações.  

Na pesquisa apresentarei como a arte pode ser 

entendida como meio da indústria cultural como cultura 

fabricada, e como a mesma pode ser utilizada como 

ferramenta na difusão de ideologias políticas, e ainda, 

como ela pode ser apontada como um dos grandes 

contribuidores para eclosão do conflito Rússia e Ucrânia 

em 2022. Isso será feito por meio de análises semióticas, 

com objetivo de confirmar o que é explicado pelas 

teorias da virada estética. Além disso, será apresentada 

uma linha do tempo detalhada acerca da construção do 

Império russo, que também pode ser compreendida 

como uma das razões da Nação russa se acreditar 

legítima a anexar a região da Crimeia, e até mesmo 

possuir uma ideologia de combate completamente 

ligada a sua personalidade. 

A Ucrânia é um dos países com maior extensão 

territorial na Europa e até 1991, era um dos 15 países 

que compunham a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas(URSS), junto a: Bielo-Rússia, Uzbequistão, 

Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, 

Le tôn ia , Qu i rgu i s tão , Ta j iqu i s tão , A r mên ia , 

Turcomenistão, Estônia e a própria Rússia. A Ucrânia fez 

parte da União Soviética de 1922 até sua queda em 

1991, por conta de um grande movimento de 

independência que vinha acontecendo desde a queda 

do Muro de Berlin em 1989.  

Após a derrota do Eixo, composto por: Alemanha, Itália 

e Japão, como consequência o território alemão foi 
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dividido e ocupado pelas forças aliadas, formadas pelos 

Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. 

Ao decorrer da década de 40 com a bipolaridade se 

mostrando cada vez mais presente, o conflito político-

ideológico era tão grande no território alemão, por se 

tratar de um lugar estratégico de poder,   que era 

possível observar a existência de duas alemanhas, uma 

alinhada ao bloco capitalista e outra ao socialista. Como 

consequência dessa distinção ideológica, surgiram duas 

nações, a República Federal da Alemanha, de 

alinhamento capitalista, e a República Democrática 

Alemã, de alinhamento socialista.  

O Muro de Berlim foi construído em 1961   com a 

autorização de Walter Ulbricht, líder da República 

Democrática Alemã, ou apenas Alemanha Oriental, e 

Nikita Kruschev, líder da União Soviética. Sua construção 

foi extremamente marcante por ser a prova concreta da 

divisão do mundo em dois blocos, assim como sua 

queda foi símbolo do colapso do   socialismo, que vinha 

enfrentando uma crise na década de 80. A população da 

Alemanha Oriental demonstrava insatisfação com a crise 

econômica, além da repressão e censura por parte do 

governo. Por conta disso, foi observada uma crescente 

tentativa de êxodo dos habitantes da República 

Democrática Alemã para outros países com que fazia 

fronteiras. Diante disso, a República Democrática Alemã 

se viu pressionada a abrir suas fronteiras e 

posteriormente derrubar a cortina de ferro que 

representava o Muro de Berlim, no ano que se seguiu foi 

observada a reunificação alemã.  

Após a queda do maior símbolo da bipolaridade 

mundial, os movimentos de independência que já 

existiam ganharam ainda mais força, resultando na 

dissolução da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e portanto tornando independente os países 

que a compunham, como a Ucrânia. Para a Rússia,   “ a 

queda da União Soviética foi o maior desastre 

geopolítico do século.” , mas para Ucrânia e outros 1

países que outrora formavam a União Soviética,   foi o 

momento de estreitar laços com as potências ocidentais, 

movimento esse que não agradou a Rússia.   

Desde então o país ainda tem encontrado empecilhos 

ao seu crescimento, impostos   pela Rússia, e 

dificuldades para estabelecer laços com outros países. 

Um exemplo disso é a vitória em 2004 do presidente 

pró Rússia, Viktor Yanukovych, a eleição teria sido 

fraudada. Assim, como forma de demonstrar a sua 

grande desaprovação, a população resolve tomar as 

ruas de Kiev exigindo novas eleições, o movimento ficou 

conhecido como Revolução Laranja. Perante a denúncia 

pela comunidade internacional por fraude, a Suprema 

Corte decide anular o resultado da eleição 2004 e 

realizar novas eleições presidenciais, que dão a vitória 

ao candidato da oposição Viktor Yushchenko.  

A Revolução Laranja, que recebe esse nome por ser a 

cor utilizada na campanha de Viktor Yushchenko, foi um 

movimento com alta aderência da população ucraniana, 

que estava insatisfeita com o governo, uma vez que 

mesmo conquistando sua independência do bloco 

socialista, extremamente autoritário. O país teria se 

tornado uma república presidencialista semi autoritária, 

que embora dissesse possuir o objetivo de se aproximar 

do Ocidente, ainda mantinha a Rússia como principal 

aliada política e economicamente.   

Diante da vitória do presidente do povo, Viktor 

Yushchenko, a comunidade acreditava que a 

desigualdade social presente no país, que teria dado 

origem às oligarquias que praticamente governavam o 

destino da nação, finalmente teria seu fim e o país 

caminharia para o progresso. No entanto, a Ucrânia 

continuou sofrendo para progredir econômica e 

politicamente, o regime de Yushchenko teria encontrado 

dificuldades de trabalhar junto a seus aliados, o que 

acabou aumentando a rivalidade entre o oeste e o leste 

do país, respectivamente pró ocidente e pró Rússia. 

Em 2010, Viktor Yanukovych retorna para mais uma vez 

disputar as eleições presidenciais, nesta ocasião sua 

vitória é confirmada e ele assume o controle do país. 

Abertamente, Viktor Yanukovych prometia que firmaria 

acordo com a União Europeia, entretanto, em sigilo 

permanecia em um alinhamento conflitante com seu 

vizinho, a Rússia. Em 2013, quando tudo parecia estar 

finalmente preparado para que fosse assinado o acordo 

de livre comércio com a União Europeia, Yanukovych vai 

a público dizendo que a integração com a União 

Europeia não é uma alternativa, quebrando a promessa 

que havia feito ao povo ucraniano. Em face do exposto, 

a população mais uma vez resolve invadir as ruas da 
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capital ucraniana para reivindicar a princípio a assinatura 

do acordo e posteriormente a renúncia do governo.  

Nessa vez a movimentação popular recebe o nome de 

EuroMaidan, Maidan é a praça principal de Kiev onde 

começou o movimento popular, já Euro faz uma analogia 

a Europa Ocidental, EuroMaidan pode então ser 

compreendido como o tão esperado nascimento de 

uma nova Ucrânia, o nascimento de uma nova 

identidade. O movimento revolucionário começa em 

novembro de 2013 e se estende até fevereiro de 2014, 

durando mais de 90 dias. As vontades da população 

foram atendidas, e EuroMaidan acaba se tornando o 

primeiro movimento de contestação popular do século 

XXI que conseguiu manter sua mobilização civil em alta 

até a queda de um governo legítimo. 

O território que hoje entendemos como Ucrânia nem 

sempre foi o legitimamente compreendido de uma 

nação unificada. Antes de alcançar   seu status de nação 

independente, a Ucrânia esteve durante quase toda sua 

história sob constante ataque de ameaças externas, 

ameaças essas advindas da dominação polonesa-lituana, 

mongol, austríaca e russo.  

Kiev, a capital ucraniana, foi o centro do primeiro estado 

eslavo, de autodenominação “Rus”.   Os “Rus” teriam 

dado origem não apenas à Ucrânia, mas também à 

Rússia e a Bielorrússia. A Ucrânia, por sua vez, possui 

uma história muito diferente de suas irmãs, tendo sido 

conquistada pelo Império Mongol ainda no século XIII e 

logo no século 14 pela Polônia-Lituânia, que teria 

aproveitado a decadência do Império mongol para 

dominar a região. Próximo a essa época o oeste da 

Ucrânia teria também sido governado pela dinastia 

Habsburgo, que hoje entendemos como Império 

Austiraco e Austro-Húngaro.  

Segundo Geoffrey Hosking, um dos principais 

estudiosos especializados na história da Rússia, a parte 

ocidental do país teria vivido uma experiência 

completamente diferente do leste . Em decorrência das 

atividades de cunho praticamente colonizatório vivido 

em diversas partes do país por grupos distintos, até 

mesmo a religião pregada por parte da população varia 

de acordo com a região. Enquanto lugares como Kiev 

são compreendidos como um dos grandes centros de 

difusão da religião cristã ortodoxa,  habitantes de outras 

regiões são católicos não ortodoxos, pregam a fé da 

igreja Uniata ou das igrejas Orientais Católicas, seus 

rituais são realizados em ucraniano e o Papa é 

reconhecido como chefe espiritual. Ainda de acordo 

com Hosking, outra região do Estado ucraniano com 

raízes particulares, é o território da península da Crimeia, 

“com seus laços com gregos e tártaros e períodos sob o 

domínio otomano e russo”.(HOSKING, 2014)  2

Durante o século XVII e XVIII, a Rússia se envolveu em 

diversos conflitos com o intuito de avançar e dominar 

cada vez mais o território ucraniano. Nesse período, o 

Império Czarista russo, teria implementado na Ucrânia 

uma política de russificação, que proibia o uso da língua 

nativa e os coagia a conversão à fé ortodoxa russa, 

tornando o território sua colônia.   Kiev, a capital 

ucraniana, acabou se tornando uma das cidades mais 

importantes do império russo e no século XX com a com 

a revolução russa, da União das Repúblicas Socialistas 

Soviética. Por causa dessa posição privilegiada, Kiev, 

assim como  Moscou e São Petersburgo, mas em menor 

escala, foi invadida por belos monumentos, praças e 

templos religiosos bem ornamentados.  
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Na época, foi observada uma grande onda 
migratória de ucranianos para o Brasil, que possui a maior comunidade 

ucraniana da América Latina. O processo migratório teria sido tão intenso que no 
estado do Paraná, a cidade de Prudentópolis afirma que 75% de sua população 

possui ascendência ucraniana. É importante ressaltar que no final do século 19 o 
império brasileiro também estava estimulando fortemente a entrada de europeus 
no país, com o intuito de substituir a mão de obra escrava que havia sido abolida 

no ano de 1888. A política brasileira de embranquecimento teria então favorecido a 
imigração do povo ucraniano para o Brasil. A cultura ucraniana depois de todo 
esse tempo conseguiu se misturar com a cultura regional brasileira, trazendo 

contribuições a gastronomia e a literatura, mesmo assim buscam preservar sua 
cultura por meio dos grupos folclóricos. Esses grupos folclóricos têm o objetivo de 
“preservar, divulgar e manter viva as tradições dos antepassados manifestando no 

ritmo das danças, a cultura e a arte milenar da Ucrânia.” Esse movimento dos 
descendentes ucranianos chama atenção para como uma ligação afetiva e 

identificação cultural consegue ultrapassar as fronteiras do território nacional, e 
como mesmo fora de seu país uma nação consegue proteger sua tradição. A atual 

Sociedade Ucraniana Do Brasil, original União Ucraniana Do Brasil, é uma das 
responsáveis pela preservação das raízes ucranianas no Brasil. Em um primeiro 
momento a sociedade foi fundada com o objetivo de dar suporte a imigrantes na 

região com o trabalho que realizavam com a agricultura, posteriormente acabaram 
por desenvolver também essa função de manutenção da tradição. Uma das formas 
que a fundação encontra de manter a comunidade informada é por meio do jornal 
O Lavrador, publicado desde 1924 em ucraniano e português, apresenta tópicos 

acerca da economia, religião, política, tanto da Ucrânia quanto do Brasil.  



Ainda ao final do século XIX e início do século XX, já 

eram vistos movimentos de cunho nacionalista na 

região, um povo que estava indignado com a 

concentração de riqueza nas mãos de poucos, apoiava a 

redistribuição de renda e a   melhora das condições de 

vida das massas. 

No início do século XX, nas décadas de 20 e 30, Joseph 

Stalin, na época Secretário Geral do Partido Comunista, 

junto a Lazar Kaganovich, um dos seus principais 

assessores que o teria ajudado a tomar o poder, 

alavancaram um programa de industrialização. Esse 

programa de industrialização visava aumentar a 

produtividade agrícola, no entanto, não forneciam o 

aparato adequado para tal e nem desenvolveram um 

plano plausível. O que acentuou ainda mais a situação 

de miséria na região, levando à morte de milhões de 

pessoas, dando origem ao que ficou conhecido como 

genocídio ucraniano ou Holodomor, a palavra significa 

morte por fome em ucraniano. 

Na ocasião, a Ucrânia exportava grãos para financiar a 

industrialização da União Soviética, mas essa 

política obrigava os camponeses ucranianos a 

entregar grandes parte de sua produção, 

sem que sobrasse o suficiente para sua 

subsistência. Segundo pesquisas, na 

ocasião teriam ido a óbito entre 3 e 10 

milhões de ucranianos.  

Essa política por parte do governo 

soviético que colocou a Ucrânia sob a crise 

generalizada que ficou conhecida como 

Grande Fome, acabou fortalecendo os sentimentos 

de nacionalismo e ódio à Rússia, a seus políticos e o 

orientalismo que pregavam. Até mesmo houve o 

expurgo da elite intelectual da região e apropriação de 

seu trabalho. Podemos compreender que a ideologia 

nacionalista ucraniana nasce como oposição a aqueles 

que os oprimiram e que os dominaram, com a vontade 

se de colocar como diferente a aqueles que impunham 

regimes de barbaridade a sua população. 

A partir daí o povo ucraniano passa a se unir em prol da 

defesa de sua identidade sempre que se sente 

ameaçado, esquecendo até mesmo as diferenças 

existentes entre a população no âmbito nacional. Assim 

como fizeram em 1990, na revolução do granito, onde 

reivindicaram seus direitos políticos econômicos e 

sociais, em 2004, na revolução laranja, em que 

denunciaram as fraudes na eleição por parte de Viktor 

Yanukovich e em 2013, com EuroMaidan, onde lutaram 

pela assinatura de um acordo de livre comércio com a 

União Europeia. 

A região da Península da Crimeia está localizada na 

Europa Ocidental, proxima ao Mar Negro e ao Mar 

Azov, o que faz do lugar estrategicamente importante. A 

população local possui uma formação mista, sendo 

composta por diversos descendentes de povos que 

ocuparam a região e exerceram influência cultural e 

política, sendo esses, tártaros - grupo étnico 

turcomano-, russos e ucranianos.  

Pouco após o fim da 2ª Guerra Mundial, na década de 

50 a Península da Crimeia que estava sob domínio 

soviético é anexada à Ucrânia, em decorrência de um 

acordo firmado entre os soviéticos e a república 

ucraniana. Posteriormente com a queda da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

q u e t e m c o m o c o n s e q u ê n c i a a 

independência das repúblicas que 

estavam sob o manto comum soviético, 

a Crimeia, junto a Ucrânia se tornaram 

independentes. A região da Crimeia 

teria chegado até mesmo a proclamar a 

sua independência com a queda da União 

Soviética, no entanto, logo se reintegrou à 

república ucraniana.   Mesmo assim, a Rússia 

sempre possuiu forte vínculo com a península da 

Crimeia, em específico com a cidade de Sebastopol 

onde possui base naval.  

Diversos acordos foram feitos entre a Rússia e a Ucrânia 

ao longo dos anos com o intuito de firmar contratos de 

arrendamento, para que os russos pudessem usufruir do 

porto de Sebastopol na Crimeia. A principal benesse 

adquirida pela Ucrânia para aceitar os acordos em 

questão é a promessa da venda de gás natural com 

preço baixo.  

O interesse da Rússia em manter sua base militar naval 

durante tanto tempo na região de Sebastopol, a ponto 

de alocar estaleiros para oferecer serviços aos navios 

ancorados desde a época do regime socialista, se daria 

por ser um local estratégico que possibilita a entrada ao 

Em 
março de 2022, cerca de 
90 anos após o genocídio 

ucraniano, o senador Álvaro Dias do 
partido Podemos do Paraná apresentou o 

Projeto de Lei 423/2022, em que 
propunha o reconhecimento oficial 

por parte do Brasil pelo 
Holodomor.  
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Mar mediteraneo e desse modo ao Oriente Médio, além 

de ser o único porto russo que permanece livre de gelo 

durante todo o ano. Portanto, o usufruto da Rússia sob a 

base militar de Sebastopol proporciona vantagens não 

apenas militares, mas econômicas para o país em 

questão. 

Pelas razões já apresentadas, a Federação russa, ao se 

deparar com a Primavera Ucraniana -ou EuroMaidan- 

que trouxe enorme estabilidade ao país em decorrência 

das manifestações civis e que levaram, até mesmo o 

presidente eleito pró-Rússia Viktor Yanukovych a fugir 

para Moscou, passam a temer a possibilidade de perda 

da sua base militar. Esse medo por parte da potência 

russa se daria não pelas confusões causadas pelas 

manifestações no território ucraniano, mas pela enorme 

vontade do povo ucraniano de cada vez mais se 

aproximar do ocidente, por meio do acordo de livre 

comércio que seria assinado com a União Europeia, e 

com a possibilidade do país entrar na Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (Otan).   Nesse contexto, a 

Rússia decide, indo contra a soberania do Estado 

Ucraniano e violando as leis do Direito Internacional, 

anexar a região da Península da Crimeia a seu território. 

Diante de toda a instabilidade visível no território 

ucraniano, uma coalizão pró-Rússia teria assumiu o 

parlamento da Crimeia, sem que fosse formalmente 

reconhecida pela Ucrânia e teria lançado a “Declaração 

de Independência da República da Criméia” , em que 3

se desvinculava do posicionamento de Kiev, capital 

ucraniana, por acreditar que havia uma possibilidade 

iminente de um golpe de estado. Teria sido feito uma 

votação com objetivo de decidir o futuro da Península, 

colocando em pauta a possível desvinculação da 

Crimeia da Ucrânia, e sua anexação à Rússia. A votação 

foi feita e um referendo aprovou a anexação da Crimeia 

ao território russo por uma maioria de 96,7%, entre 1,2 

milhão de eleitores , o que já era esperado desde a 4

divulgação da “Declaração de Independência da 

República da Criméia”, exposta a seguir: 

Analistas que se dedicam a estudar o tema acreditam 

que esse apoio à Rússia se daria por conta da 

proximidade étnica e cultural, compreendendo que 

existe um grande número de descendentes e nativos 

russos na Crimeia. Ao mesmo tempo, a Crimeia também 

possui fortes laços culturais e econômicos com a 

Ucrânia. O que favorece a narrativa de que a Rússia teria 

deliberadamente desrespeitado o direito internacional 

em benefício próprio e encontrado uma forma de se 

infiltrar no governo da Crimeia. 

A Federação da Rússia está localizada no norte da 

Eu rá s i a e é o ma io r pa í s do mundo , com 

aproximadamente 17.075.400 quilômetros quadrados. 

Assim como seu território, sua história também é 
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Declaração de Independência da República Autônoma da Crimeia e 
Sebastopol:  

Nós, os membros do Parlamento da República Autônoma da Crimeia e do 
Conselho Municipal de Sebastopol, tendo em vista a Carta das Nações Unidas e 

toda uma gama de outros documentos internacionais, e levando em 
consideração a confirmação da independência do Kosovo pelo Tribunal 

Internacional de Justiça das Nações Unidas em 22 de julho de 2010, que afirma 
que uma declaração unilateral de independência de um país não viola 

quaisquer normas internacionais, tomaram em conjunto esta decisão: 1. Se uma 
decisão de fazer parte da Rússia for tomada no referendo de 16 de março de 

2014, a Crimeia, incluindo a República Autônoma da Crimeia e a cidade de 

Sebastopol, serão decretados como um Estado independente e soberano, com 
uma ordenação republicana. 2. A República da Crimeia será um Estado 

democrático, laico e multinacional, com uma obrigação de manter a paz e o 
consenso internacional e intersectário em seu território. 3. Se o referendo 
obtiver este resultado, a República da Crimeia, como Estado soberano e 

independente, enviará uma proposta à Federação Russa para que a aceite, com 

base num tratado interestatal pré-existente, como uma nova entidade 
constituinte dessa federação. Declaração aprovada por resolução do Conselho 
Supremo da República Autônoma da Crimeia em sessão plenária extraordinária 

realizada em 11 de março de 2014 (assinada pelo Presidente do Conselho 

Supremo da República Autônoma da Crimeia, Vladimir Konstantinov) e por 
decisão do Conselho Municipal de Sebastopol, em sessão plenária 

extraordinária realizada em 11 de março de 2014 (assinada pelo Presidente do 

Conselho Municipal de  Sebastopol, Yury Doynikov) (Disponível em < ons://
www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1).

FORMAÇÃO DO IMPÉRIO RUSSO
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extensa, essa civilização teria tido início antes mesmo do 

século III com os grupos étnicos eslavos orientais como 

conhecemos hoje, e que também compartilham raízes 

com o povo ucraniano e bielorrusso. Compreendendo a 

complexidade do tema, a seguir será apresentada uma 

linha do tempo de como aconteceu a ocupação do leste 

europeu e dos conflitos que sucederam na região até a 

formação da divisão geográfica que tem hoje. Essa 

revisão histórica se mostra necessária para que 

possamos absorver a profundidade das raízes do 

império russo, e sua construção ideológica que 

acompanha suas tomadas de decisão até os dias de 

hoje.

Para entender a história da formação do que veio a se 

tornar o grande Império Russo, precisamos voltar a cerca 

de 5.000 anos, quando a planície do leste europeu já 

encontrava-se ocupada por povos eslavos, um povo de 

origem indo-europeia, ou eslavo oriental, originárias das 

estepes da Ásia Central e dos planaltos iranianos. Por 

volta do século VI A.C. ao século II D.C., a região foi 

ocupada por povos indo-arianos nômades. Entre o 

século I e o século IX, houve uma grande migração dos 

godos, hunos, magiares e avaros, esse também foi o  

período que antecedeu a expansão dos eslavos, 

tornando-os o grupo etnico dominante do leste 

europeu.

No século IX, guerreiros e comerciantes varegues, ou 

apenas Vikings, marcharam em direção a Constantinopla 

e penetraram nas terras eslavas do leste, na ocasião 

passaram a combater alguns povos locais e escravizaram 

os povos derrotados. Vale ressaltar que na época 

Constantinopla era um local de grande relevância 

comercial, e isso teria servido de combustível para atrair 

os povos Vikings para a região, que tinham o objetivo 

de vender mercadorias como mel, peles de animais e os 

escravos que teriam feito na trajetória até o local.

A rota para a região de Constantinopla acabou se 

desenvolvendo rapidamente por causa do alto fluxo 

migratório de Vikings. Os povos eslavos presentes nessa 

localidade viviam em conflito quase ininterrupto. Diante 

disso, acordaram entregar o domínio de suas terras a 

uma administração Viking superior. A partir daí, por volta 

de 862, teve início a dinastia Rurik, com a nomeação do 

príncipe Vick Henrique a rei, e fundou-se Novgorod ou 

Novo Algarvia. Os eslavos avançaram, então, para o sul 

e conquistaram os territórios de Smolensk e Kiev. Com 

essas novas conquistas surgiu a Rússia De Kiev - 

primeiro Estado eslavo. 

Em 940, a então Rússia De Kiev começou a se expandir, 

entrando, na década seguinte, em um conflito com o 

Império Cazar - situado entre o Mar   Cáspio e o Mar 

Negro - que se estendeu por volta de 30 anos. Nesse 

período, Esvetoslau I, gran príncipe da Rússia De Kiev, 

iniciou uma expedição militar sob os cazares, 

aproveitando para antes mesmo de alcançar o território, 

dominar também o Estado da Bulgária do Volga e então 

seguir para Atil, capital do Império Cazar, dominando e 

destruindo a região. A supremacia sobre a região dos 

Balcãs se consolidou, então, com a dominação do 

Primeiro Império Búlgaro.

Diante dessa maré expansionista, Esvetoslau I da Rússia 

De Kiev, se viu encorajado a continuar expandindo o seu 

território, invadindo e conquistando terras bizantinas. Na 

Batalha de Arcadiópolis, travada entre bizantinos e 

russos de Kiev em 970, os bizantinos conseguiram a 

vitória e expulsaram os invasores. Com as atenções 

ainda voltadas para a empreitada bizantina, o sul da 

Rússia de Kiev foi surpreendido por tribos nômades da 

Ásia Central que teriam conseguido passar pelo então 

enfraquecido Império Cazar. As tribos nômades da Ásia 

Central passaram a colonizar a região e em 972 

arquitetaram uma emboscada para Esvetoslau I e o 

assassinaram. A Rússia de Kiev foi dividida entre os três 

filhos de Esvetoslau I, que   iniciaram uma guerra com o 

intuito de controlar a totalidade do território. Por fim, 

Vladimir I da Novgorod foi vitorioso e se tornou o 

Grande Príncipe da Rússia de Kiev.

Em 987, Vladimir I é acionado pelo Império Bizantino 

para interferir em seu favor na guerra travada contra o 

Primeiro Império Búlgaro. Como resposta a esse pedido 

de socorro,   Vladimir I envia 6 mil guerreiros e em troca 

pede a mão da irmã do imperador bizantino em 

casamento. No entanto, para que a união fosse possível, 

Vladimir I precisaria se converter ao cristianismo, 

tornando-o a religião oficial da Rússia de Kiev.

Quando em 1015 Vladimir I veio a óbito, seu filho 

Yaroslav I assumiu o trono e o território da Rússia de 

Kiev, expandindo-a ainda mais, de modo a alcançar sua 

maior extensão em 1036. Por volta de 1054, com a 

morte de Yaroslav I, o território foi repartido entre seus 

filhos, e em decorrência de conflitos internos foi iniciado 

um processo de fragmentação do país. A República de 

Novgorod conseguiu, então, atingir o status de país 

independente no ano de 1136. No ano seguinte, outra 

região do território da Rússia de Kiev, o principado de 

Vladimir Suzdal, também se tornou independente, de 



forma que constituiu-se um momento de grande 

instabilidade política, com a fragmentação da Rússia de 

Kiev em 12 principados. Menos de um século depois 

disso, os Mongóis a atacaram pela primeira vez, apesar 

de sua resistência - a coalizão formada para detê-los não 

obteve sucesso -, conseguindo avançar para o norte, 

mas sendo derrotados pela Bulgária do Volga.   

Após a derrota sofrida em face da Bulgária do Volga, os 

mongóis empreenderam novos ataques, dessa vez com 

a cavalaria formada pela tribo dos tártaros, sob o 

comando de Batu Khan, neto do fundador do Império 

Mongol,   Gengis Khan. O exército de Batu Khan 

avançou para oeste e dominou todos os seus oponentes 

até a Polônia e a Hungria. Os principados Russos, que se 

encontravam divididos e, portanto, enfraquecidos, não 

conseguiram resistir à invasão mongol. No lugar da 

Rússia de Kiev fundou-se, no ano de 1240, o Canato da 

Horda Dourada, que passou a exercer controle sobre 

todos os territórios russos, com exceção do Principado 

de Polotsk, que se ligou ao Grão Ducado da Lituânia.

Os príncipes russos conseguiram entrar em acordo com 

os Mongóis para continuar governando seu território em 

troca do pagamento de impostos, obtendo proteção 

dos tártaros contra invasões do oeste, como a de povos 

suecos. Os tártaros passaram a exercer o controle de 

seus territórios a distância e sem interferir em políticas 

domésticas, contribuindo para que os russos 

preservassem suas características, como a religião (igreja 

ortodoxa), por exemplo. Graças à ameaça dos europeus 

católicos do oeste, que ocupavam militarmente as 

cidades para forçar a sua conversão ao cristianismo, a 

capital foi transferida de Kiev para Vladimir Suzdal, 

próximo de onde foi fundado o Grão Ducado de 

Moscou, sob o governo de Daniel I. A região se 

desenvolveu rapidamente em razão do seu isolamento, 

que a protegeu das ameaças externas, e em 1325 se 

tornou a nova capital, já sob direção de Ivan I.

No século XIV, a área correspondente à Rússia de Kiev 

foi ocupada pelo Grão-Ducado da Lituânia. Nesse meio 

tempo, mais precisamente no ano de 1380, o Grão 

Ducado de Moscou investiu contra os Tártaros e 

Mongóis através de uma coalizão que lhe deu a vitória 

na batalha de Kulikovo. Porém, pouco tempo depois, os 

Mongóis recuperaram o controle da região em um 

batalha que, na verdade, marcou o início de um 

processo cuja culminância foi a expulsão definitiva dos 

Mongóis da região. No controle de Ivan III, que assumiu 

em 1462, o Grão Ducado de Moscou começou a se 

expandir para o leste e dominar os territórios vizinhos. 

Em 1478, incorporou a República da Novogardia e o 

Principado de Tver, e em 1480, no que ficou conhecido 

como Grande Bancada do Rio Ugra, quando os 

exércitos dos russos e Tártaros ficaram frente a frente, 

cada um de um lado do rio, os tártaros se retiraram sem 

batalha, e os russos finalmente se viram livres do 

governo mongol. Em 1494, o Grão Ducado de Moscou 

anexou os territórios do Grão Ducado da Lituânia, 

situados no curso superior do Rio Oca. Em 1503, Ivan III 

avançou ainda mais a oeste, aumentando o Grão 

Ducado de Moscou em um movimento que se manteve 

durante o reinado de Basílio III. Ivan IV, ou Ivan, o 

Terrível, recebeu o título de Czar de Todas as Rússias  

em 1547, inspirado nos imperadores bizantinos, 

obtendo poder ilimitado e dando origem a czarado da 

Rússia ou da Moscóvia, que continuou no movimento de 

grande anexação territorial. 

A partir de 1581, expedições lideradas pelos cossacos 

(povo guerreiro nativo das estepes do sudeste europeu) 

foram financiadas para exploração e conquista de 

territórios a leste. Graças às características geográficas, 

como a ausência de obstáculos naturais, o território 

Russo começou a se expandir rapidamente. Por volta de 

1600, com a morte de Ivan, o Terrível, e de todos os 

seus descendentes, a dinastia Rurik chegou ao fim após 

7 séculos de reinado. Mesmo com o fim da dinastia 

Rurik, os russos continuam expandindo seu território 

através da anexação de áreas vizinhas, e no mesmo ano 

conseguiram chegar até a Sibéria.

Logo assim que Boris Godunov, primeiro czar que não 

pertencia à dinastia Rurik, assumiu o governo do Grão 

Ducado da Rússia, uma fome generalizada se instalou, 

gerando um grande descontentamento que promoveu 

uma disputa pelo poder até 1613. Nesse ano, depois 

das tentativas de vários usurpadores assumirem o trono, 

Miguel I se tornou Czar do Grão Ducado da Rússia, 

dando início a uma nova dinastia: a dinastia Romanov. 

O país vinha perdendo força em decorrência de 

acontecimentos internos. Por causa disso, Miguel I 

optou por propor uma trégua aos Estados rivais, 

firmando o Tratado de Deolino com a Suécia e a 

Comunidade Polaco-Lituana, que, em troca de parte do 

territorio do Grão Ducado da Rússia cessariam os 

ataques ao país. Essa troca foi positiva, pois deu ao país 

a oportunidade de se organizar internamente após uma 

temporada negativa. No entanto, fez com que o Grão 

Ducado da Rússia perdesse seu acesso ao Mar Báltico. 



No leste, os Cossacos continuaram conquistando cada 

vez mais territórios,  estendendo sua ação até a costa do 

Oceano Pacifico, e, em virtude de uma guerra com a 

Comunidade Polaco-Lituana, o Grão Ducado da Rússia 

pode ocupar parte do territorio. Pouco depois, as 

tensões entre o czarado Russo e o Império Chinês 

aumentaram, devido à disputa pela Bacia do Rio Amur, 

tornando necessário que fosse assinado o Tratado de 

Nerchinsk. Na ocasião, o Grão Ducado da Rússia cedeu 

parte do território ao Império Chinês. 

Em 1700 teve início a Grande Guerra do Norte, dando 

ao Grão Ducado da Rússia acesso ao Mar Báltico e 

fundando San Petersburgo, que se tornou a capital do 

czarado Russo, na região que havia sido conquistada da 

Suécia. O Grão Ducado da Rússia saiu vitorioso da 

Grande Guerra do Norte, adquirindo vários territórios e 

finalmente se tornando um Império. 

O então Império Russo, para conseguir acesso ao Mar 

Negro, acabou entrando em confronto com o Canato Da 

Crimeia, que tinha como aliado o Imperio Otomano. O 

Império Russo, então, foi derrotado e retirou suas 

tropas, mas conseguiu se estabelecer na cidade de Azov 

e, em resultado, conguistou acesso ao Mar Negro. A 

leste, o Império começou a realizar expedições 

marítimas saindo do estreito de Bering e chegando ao 

Alaska. Em 1741, Elizabeta Petrovna chegou ao trono e 

sob seu governo produziu-se uma recuperação nacional 

e um processo de modernização, que tornou o Império 

Russo uma das maiores potências europeias. Ao final do 

seculo XVIII a Comunidade Polaco-Lituana teve suas 

terras divididas entre o Reino da Prússia, o Reino 

Austríaco e o Império Russo, em processo   chamado de 

Partilha da Polônia. Ainda no século XVIII, o Império 

Russo conseguiu anexar o Canato da Crimeia e fundou o 

P o r t o d e S e b a s t o p o l , q u e p e r m a n e c e e m 

funcionamento até os dias de hoje. Antes mesmo da 

virada do século, o Império Russo conquistou ainda mais 

territórios, como a região de Odessa e a Ilha de kodiak. 

O século   XIX é marcante na história da formação russa, 

que avançou pela região do Cáucaso, entrou em guerra 

com a Suécia e incorporou parte do território sueco a 

seu império, além de realizar expedições cartográficas à 

Nova Sibéria. No entanto, o evento de maior relevância 

em toda Europa foram as Guerras Napoleônicas. As 

coletivas de Napoleão invadiram o território russo, 

dando início às guerras patrióticas, que representaram 

uma virada de chave nas Guerras Napoleônicas. Isso 

ocorreu no momento em que o Império Russo, por meio 

da estratégia da terra arrasada e graças a sua condição 

climática, conseguiu reduzir grande parte das forças do 

exército francês, abalando a hegemonia francesa na 

Europa. Com a queda de Napoleão, foi realizado o 

Congresso de Viena, que redistribuiu regiões da Europa 

entre os Estados vitoriosos. 

Ainda no início do século XIX, foi assinado o Tratado de 

San Petersburgo, ou Convenção Anglo-Russa de 1825, 

que estabelecia a fronteira entre o Império Russo e 

Império Britânico na América do Norte. O Império 

continuaria se expandindo e conquistaria o Canato de 

Cazaque na Ásia Central, realizando missões 

exploratórias em Nova Zembla e iniciando a exploração 

de minas de carvão na Ilha Sacalina, situada no extremo 

Oriente. 

A presença de colonos russos na Ilha Sacalina causou 

tensões entre a potência Russa e o Japão, visto que o 

Japão se declarava soberano em relação à Ilha. A 

solução para esse problema surgiria em 1855, com a 

assinatura do Tratado de Shimoda, ou, como é 

popularmente chamado, Tratado de Amizade Russo-

Japonesa. Com ele ficava acordado que a ilha poderia 

ser habitada pelas duas nações, ficando o Norte para a 

Nação Russa e o Sul para o Japão. 

Não muito após a assinatura do Tratado da Amizade, a 

China se via enfraquecida pela 2ª Guerra do Ópio. O 

Império Russo aproveitou o momento para pressionar a 

China a ceder uma parte de seu território, chegando ao 

Mar do Japão e fundando o Porto de Vladivostok. Com 

isso, o Império Russo alcançou sua maior extensão.  

Na década de 50 do século XIX aconteceu a Guerra da 

Crimeia, motivada pelo evidente enfraquecimento do 

Império Otomano e ambições expansionistas do Império 

Russo. A guerra debilitou muito a economia Russa, 

levando os Estados Unidos a aproveitarem a 

oportunidade de comprar o Alasca. Tendo recuperado 

ligeiramente sua economia, o Império Russo logrou 

êxito em anexar a seu território a parte correspondente 

ao Japão da Ilha Sacalina, o Canato de Quiva, o Canato 

de Bucara e ainda outras regiões da Ásia.  

Durante a 1ª Guerra Mundial, a maioria das tropas 

alemãs estava voltada para a Frente Ocidental, no oeste 

da Europa, e Nicolau II viu a oportunidade de invadir e 

conquistar parte da Prússia. Os exércitos Alemão e 

Áustro-Hungaro voltaram sua atenção para o leste, 

avançando sobre ele e conquistando a região da Galícia 



e da Polônia. O Império Russo sofria com a guerra e 

movimentava a maior parte da sua economia investindo 

fortemente em armamento. As baixas eram imensas. 

Para tentar manter os altos investimentos que fazia na 

guerra, obrigava a população a trabalhar até a exaustão. 

Mesmo assim, o povo continuava em situação de 

vulnerabilidade econômica. Isso contribuiu para o 

crescimento de uma grande insatisfação dos populares 

com a monarquia absolutista, que governava de forma 

opressiva.

Diversas revoltas populares começam a eclodir com 

enorme adesão, servindo como porta de entrada para 

ideias socialistas. Então, em 1917 teve início a 

Revolução Russa, com a deposição de Nicolau II e sua 

substituição por um governo provisório, além da 

execução do Czar e de praticamente todos os 

integrantes da dinastia Romanov, dando fim ao Império 

Russo e início à União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

O Império Russo foi o terceiro maior império de todos 

os tempos, a todo momento procurava aumentar sua 

extensão e rede de influência. Esse movimento pode ser 

observado desde os primórdios de sua formação, como 

foi apresentado na linha do tempo detalhada. Segundo 

a antropóloga Lydia Black,   uma das formas mais 

eficazes que o Império Russo encontrava para subjugar 

os povos que dominava era por meio da estratégia da 

terra arrasada, que destruía não apenas suas 

capacidades de revidar às investidas russas, mas 

t a m b é m o s c o l o c a v a e m u m a s i t u a ç ã o d e 

vulnerabilidade muito grande por retirar suas formas de 

subsistência (BLACK, 2004, p. 89). Essa prática foi 

observada em suas investidas na dominação do povo 

aleuta, e é semelhante à utilizada nas guerras 

napoleônicas, quando destruíram o próprio território 

para torná-lo inabitável ao exército de Napoleão 

Bonaparte. 

Essa é apenas uma das estratégias imperialistas que a 

Rússia encontrava para subjugar os territórios que 

buscava dominar. Toda uma visão do outro era e é 

construída pela Rússia até hoje, pautada em diferenças 

sobretudo culturais para justificar uma inferiorização do 

desconhecido. Com isso em mente, Alexei V. Postnikov, 

em seu artigo “Learning from Each Other: On a History 

of Russian-Native Contacts in the Exploration and 

Mapping of Alasca and the Aleutian Islands”, 

apresentado na Conferência “Meeting of Frontiers”, 

afirma que “os russos se adaptaram ao novo ambiente 

natural e étnico à medida que os costumes, ferramentas 

e ofícios nativos se tornaram até certo ponto 

seus.”(POSTNIKOV, 2001). Podemos compreender 

então que a destruição dos aparatos nativos é uma 

técnica para apropriação e redefinição do mesmo a 

partir de sua perspectiva de como as coisas devem ser,  

tornando-os uma real extensão da Grande Rússia. 

Dentro da própria Rússia também foi observada a 

implementação de reformas para ligar ao máximo a 

população à máquina estatal, ajudando a criar um senso 

de todos a serviço da Grande Rússia. Com esse objetivo, 

no reinado de Pedro I foi implantado um diferente 

sistema hierárquico e princípio de serviço, no qual só 

carregariam títulos de nobreza aqueles que servissem à 

coroa, seja no serviço militar ou na administração 

pública   (ANDERSON, 1994, p. 340). O 

título, as terras cedidas e os servos estavam 

diretamente vinculadas a um tempo de 

serviço ao Imperador, e, portanto, ao 

sistema que ele representava.

Além disso, a adoção de uma religião oficial central 

monoteísta realizada por Ivan III, assim como as 

reformas de Pedro I, que colocou a igreja como 

subordinada do Estado,   ajudaram a unir e a centralizar 

um Estado outrora desunido (SEGRILLO, 2010, p. 

116-7). A construção de um Estado forte era, e é até 

hoje, um dos pilares da identidade Russa, que enxerga 

em si uma civilização única, em virtude de suas raízes 

extremamente complexas.

A crise de identidade que a Rússia sofria acabou abrindo 

espaço para o surgimento de novas teorias de 

identidade, como o Ocidentalismo, Eslavofilismo e 

Eurasianismo, que abraçam as heranças deixadas por 

cada uma das civilizações que a compõem. Ao mesmo 

tempo, favorece a difusão da ideia de uma identidade 

única e superior, que precisa de um Estado forte para 

florescer.  

O estabelecimento de uma forma de governo Czarista 

foi imprescindível para o desenvolvimento do grande 

Império Russo e da Rússia como conhecemos hoje. 

Possuir como representante um indivíduo com poder 

absoluto e legítimo, empenhado em moldar o que se 

tornaria a nação russa e difundir o orgulho nacional, 

POR QUE A RÚSSIA ACHA QUE PODE FAZER ISSO



marca na Rússia e em sua nação a ideia de legitimidade. 

Aumentar o Império se tornou a forma de engajar a 

população com a causa que os faria "florescer" como 

nação.

O reflexo dessa ideologia é visto em vários momentos 

da história. A ideia de superioridade do homem russo o 

faz se julgar no direito de a todo momento atentar 

contra a soberania de outros Estados em prol do seu 

pretenso Estado superior. Possivelmente, o fato de o 

Império Russo ter se dissolvido há relativamente pouco 

tempo ajuda a deixar muito fresca na memória do povo 

russo toda uma forma muito particular de realizar suas 

ações. A própria queda do governo imperialista por 

meio de mobilizações populares já deixa exposta a 

vontade do povo russo de perseguir seus objetivos, e 

por isso, com a transformação do mesmo em União 

Soviética, o pilar de união pautada no patriotismo se 

manteve - o governo fomentava a integração das nações 

pertencentes à URSS através do comunismo como uma 

ideologia unificadora de todos os povos   (TISHKOV, 

2008, p. 177). A cultura da União Soviética seria imposta 

a todos os países que fizessem parte dela e teria 

influência direta dos valores pregados pelo Império 

Russo, como a ideia de uma nação acima da média. 

O fim da União Soviética abalou a identidade nacional 

russa, e o país passou a se ver na posição de submissão 

a acordos ocidentais. Ainda receoso, porém, em se 

colocar sob toda influência da potência americana, 

acaba optando por se envolver em relacionamentos com 

países de “segundo escalão”, como Brasil, Índia e 

China, além de outros países do Sudeste Asiático e 

países do CEI  (GVOSDEV; MARSH, 2014, p. 163-5). 5

Com o restabelecimento da Rússia como uma potencial 

forte no globo, observamos uma retomada de ideias do 

antigo Imperialismo Russo, que passa de uma lógica 

econômica ao fazer negócios com a Ucrânia, a uma 

lógica territorial, ao exercer controle político direto 

sobre ela. Muitos estudiosos acreditam que esse seja o 

começo do Novo Imperialismo da Rússia almejado pelo 

presidente Putin e sua população para que mais uma 

vez seja dada a glória que sua nação acredita merecer, 

mesmo que isso signifique voltar a antigos padrões que 

vão contra o Direito Internacional e a soberania de 

outros Estados. 

A arte, como cultura popular, possui a capacidade lúdica 

de manifestar contextos reais, tanto do cenário nacional, 

quanto do internacional. Por isso, é muito importante 

ana l i sa r a fo r ma que e la busca in te rpre ta r 

acontecimentos a princípio verdadeiros, e qual 

mensagem é recebida pelo público.

Com a consolidação da ideia, de que a indústria cultural 

compreende arte como um produto a ser consumido, o 

interesse de como o mítico pode desempenhar um 

papel central no discurso cotidiano se intensifica, dando 

a luz a Virada Estética, e as abordagens estéticas passam 

a ser utilizadas para pensar problemas da política 

mundial de forma mais robusta. 

Segundo Gilles Deleuze (1990), os indivíduos são alvos 

de mecanismos de controle e formação ligados à 

comunicação, portanto, toda sociedade é controlada e 

limitada por algo que está disseminado no cotidiano, a 

cultural.  Seguindo a mesma lógica de Deleuze, Nexon e 

Neumann (2006) chamam atenção para como a 

construção da moral está diretamente ligada à cultura. 

Tendo em vista, que é através de elementos da cultura 

popular - como música, cinema e literatura - e das 

n a r r a t i v a s q u e d e f e n d e m , q u e i n f l u e n c i a m 

psicologicamente o consciente e o subconsciente do 

público alvo, que se consolidam crenças coletivas que 

podem afetar diretamente a política.  

Nas Relações Internacionais, um dos grandes 

contribuidores para o aprimoramento e real aceitação 

das abordagens estéticas como ferramenta de estudo 

 Conhecida por Comunidade dos Estados Independentes, essa é uma organização criada em 1991 por países que antes pertenciam à 5

União Soviética, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, 
Ucrânia e Uzbequistão.
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Até mesmo a arquitetura pode ser empregada como um mecanismo de 
poder, tendo sido muito utilizada por Adolf Hitler como um instrumento de 
propaganda que tinha como um de seus objetivos servir de inspiração para 
seus seguidores, como fica explícito por ele em diversas ocasiões, como a 
apresentada a seguir:  

O grande programa de construções é um tônico contra o complexo de 
inferioridade do povo alemão. Quem deseja educar o povo deve dar-lhe 
razões visíveis para orgulhar-se, não com o mero propósito ostentatório, 
mas para dar segurança à nação. Uma nação de oitenta milhões de 
habitantes tem o direito de possuir semelhantes edifícios, e nossos inimigos 
e seguidores devem saber que esses edifícios reforçam nossa autoridade. 
(HITLERapudSUDJIC, 2007, p.37) 



das Relações Internacionais, é Roland Bleiker (2009) com 

o no artigo “Aesthetics and World Politics” .   O artigo 6

“Aesthetics and World Politics” se torna conhecido por 

abordar o que ele chama de teoria mimética e teoria 

estética. Teorias miméticas seriam uma   imitação, 

buscando representar o mundo tal qual ele é, o 

copiando, tentando ser a própria imagem da realidade 

da política, como a teoria realista por exemplo. A teoria 

estética por sua vez, permite e assume que existe uma 

lacuna entre a realidade e a representação dela. E nessa 

lacuna há um potencial político para reinterpretar os 

conflitos e os dilemas da política contemporânea. Para 

as teorias miméticas essa lacuna não existe, e se existe é 

uma ameaça a ordem pré estabelecida. Eles não gostam 

de lidar com a possibilidade de que existam uma outra 

forma de olhar para uma narrativa, a narrativa de um 

fato.

Porém para Roland Bleiker e muitos outros teóricos, a 

estética possui uma capacidade de acrescentar uma 

dimensão diferente a compreensão política, e, 

consequentemente, aos discursos éticos que são 

centrais para que se compreendam debates políticos. 

Ou seja, a arte tem essa capacidade de traduzir uma 

situação muito complexa de forma mais simples para 

algumas pessoas que não têm essa possibilidade de 

leitura, tem a oportunidade de moldar a percepção do 

sujeito e levar a realidade para além do óbvio. 

A relação entre a indústria cinematográfica e o governo 

sovietico é bastante longa e, a cerca de um século 

recebem financiamos para produção de suas obras, na 

verdade, durante muito tempo o governo sovietico foi o 

responsável pela maioria, se não todas, as produções de 

audiovisual distribuídas pelo território da União 

Soviética. Aqui apresentaremos alguns pontos 

abordados na obra da Denise J. Youngblood , “Russian 7

War Films: On the Cinema Front, 1914-2005”, com o 

intuito de entender melhor o papel que o cinema, e em 

particular os filmes de guerra, desempenha na 

construção política e do patriotismo no período 

sovietico. Durante o período sovietico, o território 

esteve praticamente todo o tempo isolado de qualquer 

tipo de influência ocidental capitalista, inclusive de 

objetos de manifestações artísticas.

Em um primeiro momento o cinema sovietico possuía 

uma finalidade muito parecida ao do cinema ocidental, 

que era principalmente um meio de entretenimento. 

Com o tempo, autoridades russas começaram a reparar 

o poder do cinema de difundir valores políticos, 

especialmente patrióticos. Associado ao momento 

histórico, que dificultava a produção de uma grande 

quantidade de longas metragem, o governo 

bolchevique passou a utilizar dessa ferramenta cultural 

unicamente para produções associadas ou que fizessem 

alusão a assuntos de interesse estatal.  

Essa escolha foi decisiva para difundir os valores 

pregados pelo governo sovietico, levando em 

consideração que a grande maioria da população era 

analfabeta, e por isso possuíam um limitado acesso à 

informação. O chefe de governo Vladimir Lenin, ao 

perceber a importância da arte, e em particular do 

cinema, para a manutenção do ideal bolchevique, 

nacionaliza cinemas e estúdios, os tornando ferramenta 

oficial do Estado sovietico. 

O cinema sovietico foi alvo de muita censura, mesmo 

que em alguns momentos mais velada. Com o advento 

da doutrina do Realismo Socialista, que visava a 

unificação cultural, homogeneização e consolidação do 

controle do Partido Comunista, todas as obras de 

expressão artísticas e em especial os filmes tinham que 

obedecer padrões rígidos, como o compromisso com a 

ideologia do partido e espírito comunista, acessibilidade 

popular e a presença de um herói. Mesmo com o 

grande investimento feito para a construção de estúdios 

em diversas áreas do território sovietico, como a 

Ucrânia, o governo, nesse momento stalinista, exigia 

ênfase nos valores soviéticos. Excluindo a identidade de 

todas as outras repúblicas que compunham a União 

Soviética e dando ênfase a apenas aspectos culturais do 

antigo Império russo. 

Esse movimento buscava por meio do cinema massificar 

culturalmente todas essas repúblicas e instalar a ideia de 

patriotismo. Além disso, por conta da grande 

quantidade de filmes que tratavam o tema da guerra 

como uma grande aventura que seria vencida com o 

apoio da nação, começou a se instalar no povo sovietico 

um sentimento de nação soviética, que estaria disposto 

a qualquer momento lutar pela grandeza de sua nação. 
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Cineastas chegaram a ser encaminhados para fazer a 

cobertura de operações militares que seriam destinadas 

às salas de cinema, no entanto, a maioria dos filmes na 

verdade abordava o heroísmo das pessoas comuns. E 

como a sociedade soviética era uma grande família, que 

se protegia e estava disposta a fazer sacrifícios pela 

nação. 

Ao longo dos anos a União Soviética passou por 

diversas crises que impactaram diretamente as 

produções cinematográficas que tiveram o número de 

longas desenvolvidos afetado, mesmo assim, 

mantiveram como tema central a difusão dos valores 

prezados pelo governo. Esse tipo de movimento ainda 

pode ser observado no cinema russo contemporâneo, 

onde ainda é apresentada uma visão muito honrosa de 

serviço à nação. 

Considerando a capacidade de transmissão de ideais 

que o cinema possui, e sua eficácia em alcançar 

objetivos políticos. Podemos enxergar que a forma que 

as produções cinematográficas escolhem abordar 

determinados temas tem potencial de gerar ameaças, 

ou   legitimar certas ações por parte de um governo. 

Esse mecanismo foi utilizado tanto no período sovietico 

para difundir a ideia de nação, quanto na Rússia 

contemporânea para legitimar escolhas de seu governo 

em certos contextos, os filmes de guerra continuam 

sendo um tema muito recorrente no cinema russo, e 

abordando quase todos os conflitos em que o país já 

esteve envolvido. 

O cinema é uma ótima forma de transmissão de ideias, 

com isso em mente, traremos uma análise breve e 

superficial de três filmes que possuem o 

mesmo título. O objetivo dessa análise 

será observar como cada uma das 

obras aborda o conflito em Donbass, 

e como essas abordagens podem 

ser u t i l i zadas para apo ia r o 

posicionamento delas acerca do 

conflito.  

A região de Donbass, no leste da 

Ucrânia, é alvo de disputa entre grupos 

separatistas pró Rússia e as forças ucranianas desde 

2014. Tudo começa quando rebeldes que defendem a 

anexação da região pela Rússia começam a tomar 

controle de propriedades estatais dando início ao 

intenso combate na região. O governo das regiões 

tomadas pelos separatistas são reconhecidos apenas 

pela própria Rússia e pela Síria, grande aliado da ex-

república socialista. 

O conflito inicia uma guerra de propaganda, que se 

estende a obras cinematográficas, enquanto o governo 

ucraniano compreende os grupos como rebeldes e 

invasores, os meios de comunicação russos divulgam os 

mesmos como grupos locais se defendendo das 

investidas do governo de Kiev. 

Donbass: borderland (Donbass.:Okraina, 2019): O filme 

de origem russa é dirigido por Renat Davletyarov, um 

d i re to r exper ien te com uma longa ca r re i ra 

cinematográfica, possui investimento do Ministério da 

Cultura russo e nota 3,7 de 10 no Internet Movie 

Database , o que pode ser considerado uma nota 8

negativa.

O filme dá foco a história de  Andrei Sokolov, um jovem 

soldado ucraniano, que é enviado para o conflito para 

exercer o papel de motorista. Quando o jovem se vê 

obrigado a fugir de um bombardeio, acaba encontrando 

abrigo no porão de uma casa onde conhece várias 

pessoas que assim como ele esperam o fim do conflito, 

A partir da perspectiva de Andrei e dessas pessoas, 

somos apresentados às situações de barbárie que a 

guerra impõe a aqueles que a vivem, e como mesmo as 

pessoas que possuem diferentes preferências de 

governo conseguem concordar que para o bem comum, 

nesse caso a sobrevivência, é necessário a cooperação. 

Diferente de outras obras cinematográficas 

russas, que em muitos momentos 

co locam os ucran ianos como 

malvados e trapaceiros, Andrei não 

é a representação de uma pessoa 

ruim. No entanto, ao decorrer do 

longa somos apresen tados 

rapidamente ao batalhão de Azov, 

grupo de ideologia nazista, que 

esta disposto a matar de forma brutal 

não apenas os soldados russo, mas até 

 É uma  é um dos mais respeitados sites de crítica popular de filmes e séries do mundo, popularmente conhecido por sua sigla IMDb8
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O Batalhão de 
Azov, ou Regimento de Azov, 

inicialmente era um grupo armado de 
extrema-direita que em 2014 com a anexação 

da região da Crimeia pela Rússia foi incorporado à 
Guarda Nacional ucraniana. Segundo Andriy Biletsky, 

fundador do Centro de Segurança e Cooperação 
Internacional da Universidade de Stanford (CISAC), 

o Regimento de Azov procura promover o 
nacionalismo e o neonazismo 

ucraniano. 



mesmo seus compatriotas, sejam esses civis ou militares. 

Mesmo sendo um filme de caráter humanista e capaz de 

mostrar a guerra da forma dura que ela é, conseguimos 

enxergar uma clara propaganda pró Rússia acerca do 

conflito. A obra cinematográfica que se diz inspirada em 

fatos reais, é flagrante ao abordar não apenas o grupo 

ucraniano azov como sanguinário, mas ao apresentar os 

soldados pró Rússia como verdadeiros heróis detentores 

de grande carisma. Além disso, os folhetos informativos 

que aparecem  na obra para comunicar ao telespectador 

o conflito e suas origens, em momento algum podem 

ser tidos como imparciais, tendo em vista que tratam de 

uma perspectiva russa acerca da guerra.  

Donbass (2018): O filme de origem ucraniana é dirigido 

por Sergei Loznitsa, diretor   que viveu grande parte da 

vida em Kiev e possui longa carreira produzindo obras 

cinematográficas contra Rússia e União Soviética, 

financiadas com participação de fundos ucranianos e 

europeus.  O longa possui nota 6,6 de 10 no IMDb e foi 

premiado no Festival de Cannes.

Apresentando por meio de uma comédia quase 

perturbadora o cenário sociopolítico da região de 

Donbass , Lozn i t sa cons t ró i vá r i a s h i s tó r i a s 

independentes, mas que juntas buscam mostrar   ao 

telespectador a realidade do que está acontecendo na 

região.

No início do longa nos deparamos com o que parecem 

ser artistas se preparando para uma cena, mas na 

realidade são atores de um jornal fraudulento que estão 

se preparando para filmar material para um jornal 

fraudulento que apoia a narrativa que existem rebeldes 

nazistacna região que precisam ser detidos com ajuda 

da força russa. Em outro momento, temos um grupo de 

trabalhadores acompanhados de um funcionário do 

governo que os está levando a uma visita guiada em 

uma das instalações médicas da região, que ele diz ser 

boa e extremamente limpa. No entanto, nos deparamos 

com instalações sujas e precárias. 

Em outro momento, um jornalista alemão na fronteira 

tenta entrevistar soldados da região, porém ele é 

hostilizado e acusado de ser facista. Mais adiante, uma 

outra cena próxima à fronteira mostra soldados parando 

um ônibus na estrada, obrigando a descer do veículo e 

ficaram nus para que seja feita uma revista, com a 

alegação de que se tratava de um grupo de apoiadores 

do governo pró facista. 

Ao decorrer da trama, diversas situações que buscam 

representar os terríveis incidentes de Donbass, como 

tortura, corrupção e assasinato chocam o telespectador, 

que chega ao fim do filme horrizado com o sangue frio e 

malcaratismo do que os russos estariam fazendo na 

região. 

Mesmo compreendendo o ressentimento que a 

população ucraniana deve possuir dos russos, 

principalmente pelo contexto de barbárie que eles 

contribuem a se estabelecer no território ucraniano 

muito antes mesmo do conflito de Donbass. É inegável 

que a obra é tendenciosa ao escolher como retratar as 

pessoas russas apresentadas ao decorrer do filme.

Donbass(2016): Na obra estilo documentário da diretora 

francesa Anne-Laure Bonnel, que possui nota 7 de 10 no 

IMDb, a diretora resolve ir à região de Donbass, já em 

meio ao conflito, para acompanhar a dinâmica a que 

estão sendo submetidas a população de Donbass. 

O documentário começa com o pronunciamento do 

então presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, acerca 

da população do leste europeu. Logo em seguida, a 

diretora já viaja para Ucrânia com o intuito de dar voz a 

população ucraniana no que diz respeito ao que esta 

acontecendo no local.

Ao decorrer das quase uma hora de filmagem, somos 

apresentados a diversas pessoas tentando lutar por sua 

sobrevivência, dentre elas alguns grupos de todas as 

idades que estão a sete meses sem ao mesmo ver a luz 

do sol para se proteger de bombardeios. Diante disso, 

não apenas os adultos perdem a sua capacidade de 

prover a suas famílias as coisas mais basicas já que se 

encontram impossibilitadas de realizar suas atividades 

profissionais, como crianças, adolescentes e jovens 

adultos se veem obrigados a interromper seus estudos. 

A diretora visita abrigos de recuperação onde encontra 

diveros sobreviventes de atentados pro Rússia, até 

mesmo crianças de como foram feridas e teram de viver 

para sempre com as sequelas dos ateques que sofreram. 

Vemos também registro de um ataque pró Rússia a 

prédios governamentais que serviam de base a 

resistência ucraniana, a polícia local mesmo ciente não 

procura intervir. Civis relatam o medo de serem 

associados ao movimento a favor da Ucrânia e serem 

entregues à inteligência em troca de comida e álcool.



O documentário tem o objetivo de retratar o que 

vinham acontecendo na região, tendo em vista que 

mesmo o que pode ser caracterizado genocidio 

ucraniano, autoridades internacionais e jornais não 

estariam dando importância ao conflito que só evoluiu 

até os dias de hoje.  

Por meio da breve apresentação das três obras 

cinematográficas, podemos perceber que como cada 

um dos diretores escolher utilizar do audiovisual para 

defender diferentes argumentos acerca da mesma 

conjuntura. Não estamos avaliando a veracidade de 

cada um, tendo em vista que não existem obras 

imparciais, apenas como diferentes abordagens podem 

levar o espectador a chegar em diferentes conclusões. 

É indiscutível que o conflito armado entre a Rússia e a 

Ucrânia tem ganhado cada vez mais espaço na mídia 

internacional. Diante disso, tem se mostrado de extrema 

importância que o tema seja debatido, tendo em vista 

que se trata de uma questão que se estende a muito 

mais de 100 anos, antes mesmo da formação da União 

Soviética até a contemporaneidade. 

O que hoje compreendemos como Rússia passou por 

diversos processos de expansão de sua zona territorial e 

política, alinhado à grande cultura de serviço à nação, 

que foi propagada tanto durante o Império Russo, 

quanto no período sovietico. Desde o surgimento de 

teorias identitárias do povo russo, que busca colocar a 

nação russa como superior a outras, é visto como 

legítimo por parte da população praticamente qualquer 

movimento que os leve a atingir os máximos potenciais 

da nação.

Por conta da capacidade da arte de agir como uma 

forma de ação comunicativa, em muitos momentos ela é 

usada por governos como um dos métodos modernos 

mais eficazes de alcançar objetivos políticos por meio da 

guerra de informação. Tanto no período sovietico, 

quanto no contemporâneo, o Estado russo tem utilizado 

o cinema para formar e consolidar as crenças necessárias 

para influenciar a coletividade.

O movimento   da Virada Estética propõe, que o 

i nd i v íduo é p rovocado pe l a pe rcepção de 

acontecimentos através das suas experiências com 

recursos estéticos, e como essa experiência pode gerar 

mudanças de comportamento. No caso do povo russo/

sovietico, podemos especular que essa influência 

cinematográfica no comportamento da população pode 

ter sido ainda mais significativa do que em outros 

lugares, tendo em vista que durante décadas estavam 

limitados ao cinema estatal que buscava difundir ideais 

nacionalistas.   Na Rússia contemporânea também 

ex i s tem casos onde dete r minadores t í tu los 

cinematográficos são proibidos, um deles é o filme 

apresentado na análise fílmica desse trabalho, Donbass 

(2018) de origem e ucraniana e direção de Sergei 

Loznitsa.

Durante o regime sovietico os filmes não apenas 

refletiam os tempos, mas também o moldaram, servindo 

de justificativa para a manutenção do estado autoritário 

hiper centralizado que difundia a ideia de estarem 

cercados de inimigos que procuram os destruir. O 

primeiro sucesso de bilheteria do período foi Little Red 

Devils (Krasnye d'iavoliata, 1923), dirigido por Ivane 

Perestiani, trata da guerra como uma aventura divertida, 

com um trio de crianças animadas como protagonistas. 

Contando a historia de um irmão e uma irmã órfãos, que 

unem forças com um menino negro, para lutar contra 

uma gangue associada ao malvado líder anarquista 

ucraniano Nestor Makhno.

Diante da escolha do personagem que incorpora o 

papel de vilão, podemos observar que a criação de um 

distanciamento com a cultura ucraniana não é uma coisa 

nova. Principalmente se considerarmos que nessa época 

a propagação desse tipo de matéria teria como objetivo 

criar uma abertura para impor os ideais soviéticos que 

eram tidos como certo sob a população da região 

compreendida como Ucrânia. O mesmo fenômeno é 

observado de forma menos óbvia ainda hoje, como 

vemos no filme Donbass(2019) de origem russa, onde 

mesmo o protagonista ucraniano não sendo um vilão, os 

personagens de ideologia pró Rússia são muito mais 

carismáticos e parecem estar do lado correto da 

perspectiva apresentada no longa.  

Podemos concluir portanto, que a invasão da Crimeia, e 

posteriormente a declaração de guerra à Ucrânia, 

podem ser vistas como uma perpetuação da ideologia 

russa, de uma nação acima das outras, que se vê no 

direito de desrespeitar normas para atingir os ideais que 

julga corretos. Vemos o surgimento de um imperialismo 

do século XXI, que é legitimado por meio de obras 
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cinematográficas a décadas, e provavelmente continuará 

buscando aumentar sua influência no cenário atual.   

Comunicação e consumo de massa: o cinema como manutenção do sistema colonial.Potiguar Notícias,10 jan. 2022. 

Disponível em: https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-

cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial Acesso em: 19 ago. 2022. 

Nação, simbolismo e revolução na Ucrânia: experiência etnográfica tensa na/da liminaridade. Revista de 
Antropologia, 18 abr. 2022. Disponível em:https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/178853/171596 Acesso em 28 

ago. 2022. 

Cinco anos após Maidan. Made for minds, 21 nov. 2018. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-

ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680 Acesso em 28 ago. 2022 

Como uma insurreição na Ucrânia apoiada pelos EUA nos trouxe à beira da guerra. Jacobin, 12 fev. 2022. Disponível 

em:https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-

guerra/ Acesso em 28 ago. 2022 

A extrema-direita na Guerra da Ucrânia: do Euromaidan às fileiras do exército ucraniano – Parte 1. grupo de estudos 
de defesa e segurança internacional, 7 jun. 2022. Disponível em: https://gedes-unesp.org/a-extrema-direita-na-

guerra-da-ucrania-parte-1/ Acesso em 28 ago. 2022  

Identidade como fonte de conflito: Ucrania e Rússia no pos URSS. SciELO, 28 jun. 2006. Disponível em: https://

www.scielo.br/j/cint/a/5KxWrYnRR4XNzqqhwxKyDkB/?lang=pt Acesso em 28 ago. 2022 

Como nasceu a Ucrânia - e quais seus vínculos históricos com a Rússia. G1, 27 fev. 2022. Disponível em: https://

g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/como-nasceu-a-ucrania-e-quais-seus-vinculos-historicos-com-a-russia.ghtml 

Acesso em 28 ago. 2022 

Como nasceu a Ucrânia - e quais seus vínculos históricos com a Rússia. BBC, 27 fev. 2022. Disponível em: https://

www.bbc.com/portuguese/geral-60549234 Acesso em 28 ago. 2022  

The history of Ukraine. History extra, 29 jul. 2014. Disponível em: https://www.historyextra.com/period/the-history-

of-ukraine/ Acesso em 28 ago. 2022  

https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/178853/171596
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://gedes-unesp.org/a-extrema-direita-na-guerra-da-ucrania-parte-1/
https://gedes-unesp.org/a-extrema-direita-na-guerra-da-ucrania-parte-1/
https://www.scielo.br/j/cint/a/5KxWrYnRR4XNzqqhwxKyDkB/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cint/a/5KxWrYnRR4XNzqqhwxKyDkB/?lang=pt
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/como-nasceu-a-ucrania-e-quais-seus-vinculos-historicos-com-a-russia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/como-nasceu-a-ucrania-e-quais-seus-vinculos-historicos-com-a-russia.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60549234
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60549234
https://www.historyextra.com/period/the-history-of-ukraine/
https://www.historyextra.com/period/the-history-of-ukraine/
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/178853/171596
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-ap%C3%B3s-maidan-reformas-avan%C3%A7am-devagar-na-ucr%C3%A2nia/a-46396680
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://jacobin.com.br/2022/02/como-uma-insurreicao-na-ucrania-apoiada-pelos-eua-nos-trouxe-a-beira-da-guerra/
https://gedes-unesp.org/a-extrema-direita-na-guerra-da-ucrania-parte-1/
https://gedes-unesp.org/a-extrema-direita-na-guerra-da-ucrania-parte-1/
https://www.scielo.br/j/cint/a/5KxWrYnRR4XNzqqhwxKyDkB/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cint/a/5KxWrYnRR4XNzqqhwxKyDkB/?lang=pt
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/como-nasceu-a-ucrania-e-quais-seus-vinculos-historicos-com-a-russia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/como-nasceu-a-ucrania-e-quais-seus-vinculos-historicos-com-a-russia.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60549234
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60549234
https://www.historyextra.com/period/the-history-of-ukraine/
https://www.historyextra.com/period/the-history-of-ukraine/


Comunicação e consumo de massa: o cinema como manutenção do sistema colonial.Potiguar Notícias,10 jan. 2022. 

Disponível em: https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-

cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial Acesso em: 19 ago. 2022. 

FERREIRA, Luiz. Virada Estética e Hieronymus Bosch: Uma Análise Política de Sua Obra. Universidade Federal de 
Uberlândia, Minas Gerais , 6 jul. 2018. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21892/1/

ViradaEst%c3%a9ticaBosch.pdf Acesso em 2 set. 2022

A Dimensão Cultural das Relações Internacionais em “Hitler Builds”: Os Efeitos da Propaganda Nazista Sob A Óptica 

das Teorias Realista e construtivista. ESRI, 14 set. 2021. Disponível em: https://relacoesinternacionais.com.br/a-

dimensao-cultural-das-relacoes-internacionais-em-hitler-builds/ Acesso em 2 set. 2022

Valença, M. M. (2020). O uso de simulações e cultura popular para o ensino de Relações Internacionais. Estudos 
Internacionais: Revista De relações Internacionais Da PUC Minas, 8(1), 27-43. https://doi.org/10.5752/

P.2317-773X.2020v8n1p27-43 Acesso em 2 set. 2022 

SIEBENEICHLER, Amanda. A Utilização de cultura popular nos estudos de relações internacionais: Uma análise   das 

teorias por meio do livre   “AMERICAN GODS”, de Neil Gaiman. Universidade do Vale do Taquari, Rio Grande do 

Sul, jun. 2018. Disponível em:   https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/56e1e435-1f76-4e9b-

b3d4-9b905ba7afbe/content Acesso em 2 set. 2022 

ZANUNI, Ana.  Obras cinematográficas como ferramenta de poder na disputa entre potências: O papel do cinema na 

competição entre Estados Unidos e China durante o governo Trump. Universidade de Brasília - UNB, Distrito 

Federal, 10 maio 2022. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/31295/1/2022_AnaBeatrizZanuni_tcc.pdf 

Acesso em 2 set. 2022 

ANDRADE, Ana. aprendizado ativo da teoria realista através do livro senhor das moscas. Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 6 jul. 2018. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/

123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 2 set. 2022 

Comunidade ucraniana comemora 120 anos de imigração para o Brasil. G1, 12 maio 2011. Disponível em: https://

g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-

brasil.html Acesso em 11 out. 2022 

Quem somos. Representação Central Ucraniano-Brasileira. Disponível em: http://www.rcub.com.br/rcub/quem-

somos/sociedades-ucranianas/ Acesso em 11 out. 2022 

Brasil pode reconhecer Holodomor, genocídio ucraniano há 90 anos. Rádio Senado, 7 mar. 2022. https://

www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-

anos Acesso em 11 out. 2022 

"Porto de Sebastopol é imprescindível para a Rússia", diz analista. Made for Minds, 16 mar. 2014. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/porto-de-sebastopol-%C3%A9-imprescind%C3%ADvel-para-a-r%C3%BAssia-diz-analista/

a-17500256 Acesso em 27 out. 2022  

https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21892/1/ViradaEst%c3%a9ticaBosch.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21892/1/ViradaEst%c3%a9ticaBosch.pdf
https://relacoesinternacionais.com.br/a-dimensao-cultural-das-relacoes-internacionais-em-hitler-builds/
https://relacoesinternacionais.com.br/a-dimensao-cultural-das-relacoes-internacionais-em-hitler-builds/
https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2020v8n1p27-43
https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2020v8n1p27-43
https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/56e1e435-1f76-4e9b-b3d4-9b905ba7afbe/content
https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/56e1e435-1f76-4e9b-b3d4-9b905ba7afbe/content
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/31295/1/2022_AnaBeatrizZanuni_tcc.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/sociedades-ucranianas/
http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/sociedades-ucranianas/
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www.dw.com/pt-br/porto-de-sebastopol-%C3%A9-imprescind%C3%ADvel-para-a-r%C3%BAssia-diz-analista/a-17500256
https://www.dw.com/pt-br/porto-de-sebastopol-%C3%A9-imprescind%C3%ADvel-para-a-r%C3%BAssia-diz-analista/a-17500256
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://www.potiguarnoticias.com.br/colunas/post/4518/comunicacao-e-consumo-de-massa-o-cinema-como-manutencao-do-sistema-colonial
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21892/1/ViradaEst%c3%a9ticaBosch.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21892/1/ViradaEst%c3%a9ticaBosch.pdf
https://relacoesinternacionais.com.br/a-dimensao-cultural-das-relacoes-internacionais-em-hitler-builds/
https://relacoesinternacionais.com.br/a-dimensao-cultural-das-relacoes-internacionais-em-hitler-builds/
https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2020v8n1p27-43
https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2020v8n1p27-43
https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/56e1e435-1f76-4e9b-b3d4-9b905ba7afbe/content
https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/56e1e435-1f76-4e9b-b3d4-9b905ba7afbe/content
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/31295/1/2022_AnaBeatrizZanuni_tcc.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188591/Monografia%20Ana%20Carolina%20Vieira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/05/comunidade-ucraniana-comemora-120-anos-de-imigracao-para-o-brasil.html
http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/sociedades-ucranianas/
http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/sociedades-ucranianas/
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/07/brasil-pode-reconhecer-holodomor-genocidio-ucraniano-ha-90-anos
https://www.dw.com/pt-br/porto-de-sebastopol-%C3%A9-imprescind%C3%ADvel-para-a-r%C3%BAssia-diz-analista/a-17500256
https://www.dw.com/pt-br/porto-de-sebastopol-%C3%A9-imprescind%C3%ADvel-para-a-r%C3%BAssia-diz-analista/a-17500256


A importância da Crimeia para a Ucrânia e a Rússia. Isto é Dinheiro, 24 jun. 2022.Disponível em:https://

www.istoedinheiro.com.br/a-importancia-da-crimeia-para-a-ucrania-e-a-russia/ Acesso em 27 out. 2022 

LIMA, Joilson. Crise da Criméia(2014) aspectos da ordem mundial e lições para o Brasil.  Estudos da Escola Superior 
de Guerra, Rio de Janeiro, 2019 Disponível em:https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/819/1/

JOILSON%20SILVA%20LIMA.pdf Acesso em 27 out. 2022 

AMARAL, Laura. O  desenvolvimento desigual e combinado: Uma análise da categoria.  Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, dez. 2009. Disponível em:https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/2175/1/LBAmaral.pdf 

Acesso em 2 nov. 2022 

Civil ização Russa - História da Civil ização Russa. História do Mundo . Disponível em:https://

www.historiadomundo.com.br/russa/civilizacao-russa.htm Acesso em 2 nov. 2022 

NASCIMENTO,Natália. Desterro sob o olhar de viajantes russos no início do século XIX. Universidade de Santa 
Catarina, Ilha de Santa Catarina, 10 mai. 2021.   Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/

123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1 Acesso 

em 15 nov. 2022 

A formação da identidade nacional russa. Revista relações exteriores, 3 fev. 2022. Disponível em:https://

relacoesexteriores.com.br/a-formacao-da-identidade-nacional-russa/ Acesso em 22 nov. 2022 

Como o império russo foi formado. Russia beyond, 13 out. 2020. Disponível em:https://br.rbth.com/historia/84503-

como-imperio-russo-foi-formado Acesso em 22 nov. 2022 

O imperialismo russo. Revista movimento, 20 mar. 2022 Disponível em:https://movimentorevista.com.br/2022/03/o-

imperialismo-russo/ Acesso em 22 nov. 2022 

O que você precisa saber sobre o império russo. Galileu, 1 ago. 2019 Disponível em:https://revistagalileu.globo.com/

Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html Acesso em 22 nov. 2022 

ZHEBIT, Alexander. Brasil - Rússia: história, política, cultura. Rio de Janeiro: Gramma, 2009. 

VICENTINO, Claudio. Rússia: antes e depois da URSS. São Paulo: Scipione, 1995.   

SEGRILLO, Angelo. Os russos. São Paulo: Editora Contexto, 2015 

SEGRILLO, Angelo de Oliveira. Europa ou Ásia? A questão da identidade russa nos debates entre ocidentalistas, 
eslavófilos e eurasianistas: elementos dos debates entre ocidentalistas, eslavófilos e eurasianistas e uma aplicação à 

análise da Rússia atual. 2016. 276 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/

livredocencia/8/tde-14092018-162101/publico//2016_An geloDeOliveiraSegrillo.pdf. Acesso em: 01 nov de 2022.  

NAMIAS, June. First Meetings In The North Pacific: Russians And “Americans” In The Aleutians. Commonplace: the 

journal of early American life, 2005. Disponivel em: . Acesso em: 12 de nov de 2022.  

YOUNGBLOOD, Denise. Russian War Films: On the Cinema Front. Kansas: University Press Kansas, 2006

https://www.istoedinheiro.com.br/a-importancia-da-crimeia-para-a-ucrania-e-a-russia/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-importancia-da-crimeia-para-a-ucrania-e-a-russia/
https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/819/1/JOILSON%20SILVA%20LIMA.pdf
https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/819/1/JOILSON%20SILVA%20LIMA.pdf
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/2175/1/LBAmaral.pdf
https://www.historiadomundo.com.br/russa/civilizacao-russa.htm
https://www.historiadomundo.com.br/russa/civilizacao-russa.htm
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://relacoesexteriores.com.br/a-formacao-da-identidade-nacional-russa/
https://relacoesexteriores.com.br/a-formacao-da-identidade-nacional-russa/
https://br.rbth.com/historia/84503-como-imperio-russo-foi-formado
https://br.rbth.com/historia/84503-como-imperio-russo-foi-formado
https://movimentorevista.com.br/2022/03/o-imperialismo-russo/
https://movimentorevista.com.br/2022/03/o-imperialismo-russo/
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html
https://www.istoedinheiro.com.br/a-importancia-da-crimeia-para-a-ucrania-e-a-russia/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-importancia-da-crimeia-para-a-ucrania-e-a-russia/
https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/819/1/JOILSON%20SILVA%20LIMA.pdf
https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/819/1/JOILSON%20SILVA%20LIMA.pdf
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/2175/1/LBAmaral.pdf
https://www.historiadomundo.com.br/russa/civilizacao-russa.htm
https://www.historiadomundo.com.br/russa/civilizacao-russa.htm
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223277/TCC%20-%20Nat%C3%A1lia%20Damasceno%20do%20Nascimento.pdf?sequence=1
https://relacoesexteriores.com.br/a-formacao-da-identidade-nacional-russa/
https://relacoesexteriores.com.br/a-formacao-da-identidade-nacional-russa/
https://br.rbth.com/historia/84503-como-imperio-russo-foi-formado
https://br.rbth.com/historia/84503-como-imperio-russo-foi-formado
https://movimentorevista.com.br/2022/03/o-imperialismo-russo/
https://movimentorevista.com.br/2022/03/o-imperialismo-russo/
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-imperio-russo.html

