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MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO - (entrada livre) 
 
O COURAÇADO POTEMKIN  

Título original: Bronenosets Potemkin 
Realização: Sergei M. Eisenstein (URSS, 1925) 

 
1.  A MANIPULAÇÃO POLÍTICA 

Não tenhamos ilusões: toda a obra de arte é manipulação. O 

que distingue a arte da realidade é precisamente o ponto de 
vista de quem vê e dá a ver aos outros (isto no caso do 
cinema). Quando se escolhe um enquadramento, um 

movimento, uma iluminação, quando se opta por um certo 
tipo de montagem, quando se seleciona um tema, quando se 
prefere um determinado estilo, tudo isto acaba por ser uma 

forma de manipulação das imagens e dos sons. 
Grave? Não, essa manipulação dá-nos o olhar e a intenção 
de quem filma e é para isso que vamos ao cinema. Não 

pretendemos ver a realidade, mas a realidade pelos olhos de 
alguém. Quanto mais forte for esse olhar, quanto mais intensa for a personalidade de quem dá a 
ver, mais enriquecedora será a nossa experiência. Por isso se distinguem os autores dos simples 

artesãos, os que trazem algo de novo dos que procuram repetir receitas, com maior ou menor 
sucesso. 
Falamos de ficção, obviamente. No documentarismo, ou nas atualidades dos telejornais, o que se 

pede é algo diferente. O espectador pede verdade e tem a tendência a acreditar que o que lhe 
apresentam é a verdade. O que é obviamente mentira. Não é possível existir uma verdade, mas 

várias, consoante os pontos de vista. É sempre bom recorrer a “Às Portas do Inferno” (Rashômon), 
de Akira Kusosawa (1950), onde vários intervenientes num crime dão versões diferentes, por vezes 
contraditórias. Este é um filme de ficção, mas demonstra bem que não é possível a existência de 

uma única verdade. O que se torna mais evidente no documentarismo. Cada autor tem o seu ponto 
de partida, por muito objetivo que pretenda ser. O importante é o espectador ter consciência desta 
realidade e não aceitar como verdade o que pode ser apenas, na melhor das hipóteses, a verdade 

do autor. Mas pode também ser a verdade de uma empresa, de um partido político, de uma cadeia 
de televisão, do poder económico, político, judicial, desportivo, etc. O ponto de vista pode, e é 
com frequência, ser utilizado para deformar a realidade conscientemente para daí retirar 

dividendos.  
Há uma pequena diferença, que faz toda a diferença. Uma coisa são obras de ficção que 
apresentam uma visão de autor, e há obras que são pura propaganda. A sua principal função é 

arregimentar adeptos. Podem até ser obras de arte de uma impressionante qualidade, novidade, 
importância. Mas não deixam de ser propaganda. “O Couraçado Potemkine”, por exemplo, 
exaltando uma revolta de marinheiro de 1905, homenageia o espírito revolucionário e a função de 

militantes do partido comunista soviético, funcionado como propaganda de uma ideia que 
procurava instaurar uma ditadura do proletariado. Por muito correcta que esteja a ideia inicial (o 
que já é discutível), a imposição de uma ditadura não colhe a minha simpatia. Detesto ditaduras 

de toda a espécie e, muito embora o filme de Eisenstein seja uma peça essencial na evolução da 
narrativa cinematográfica, sobretudo ao nível da montagem (e através dela e da manipulação das 
imagens levar o espectador a pensar e agir conforme a mensagem expressa no filme).  

Posto isto, é obvio que considero “O Couraçado Potemkine” uma data essencial na história do 
cinema mundial, mas não se trata de um filme que eu ame. Admiro a maestria no manuseio das 
imagens, aceito e sublinho o seu papel como uma revolução na narrativa cinematográfica, mas o 

amor pressupõe outras ligações, que neste caso não se verificam.   
 



2. O COURAÇADO POTEMKINE 
“O Couraçado Potemkine” apareceu em 1925, 

integrado nas comemorações dos 20 anos sobre 
a insurreição a bordo deste couraçado, um 
episódio que prenunciou a revolução de 1917, na 

Rússia czarista e que assinalou a fundação da 
URSS. Para destacar essa efeméride, Lenine 
anunciou uma série de eventos, culturais e 

políticos, entre os quais a realização de diversos 
filmes. “O Couraçado Potemkine” integrava-se 
num conjunto mais vasto, donde fazia parte “A 

Mãe”, de Pudovkin, mas alguns projectos nunca 
chegaram a ser concluídos. Mesmo “Bronenosets 
Potemkine” não corresponde à ideia inicial, 

inclusive a cena mais famosa do filme, o célebre 
massacre da escadaria de Odessa, não estava 

previsto no argumento inicial (nem sequer aconteceu na realidade, foi introduzido por Sergei M. 

Eisenstein como forma de caracterizar a brutalidade do regime czarista). 
“O Couraçado Potemkine” principia com uma citação de Lenine, proferida em 2015, e que diz que 
a revolução é a única guerra. A Única guerra legítima, justa, necessária. A única grande guerra de 

todas que a História conhece”. Estávamos a meio da I Guerra Mundial e Lenine desvaloriza-a em 
relação a uma possível revolução. 

 
O filme está narrado em cinco episódios: 
1º Os homens e os vermes 

Depois de um simbólico início em que se veem as ondas a embater contra rochas e paredões, 
entramos no interior do navio de guerra, com a tripulação a dormir em redes suspensas, que 
balançam docemente. Planos que desde logo denunciam preocupações de Eisenstein e do filme: 

apresentar não heróis pessoais, mas colectivos, e mostrar a força e a beleza dos corpos humanos 
de trabalhadores (neste caso, marinheiros). Surge um marinheiro de patente intermédia que 
descarrega a ira sobre um dos jovens. Quando a tripulação se prepara para a primeira refeição do 

dia, estala a revolta. “Chegou a luz”, grita alguém. A carne que se pretende distribuir está cheia 
de vermes, mas os oficiais olham com desdém, e o médico de bordo afiança que está tudo bem. 

Mas os marinheiros recusam comer, uns vão comprar latas de conservas, outros alimentam-se a 
pão com sal e água. Enquanto os canhões do couraçado são limpos e colocados aptos para o que 
der e vier. Esta montagem de imagens que aparentemente nada têm a ver umas com as outras, 

adquirem novos significados quando colocadas umas ao lado das outras. Um dos princípios da 
montagem trabalhada de forma genial pelo cineasta, que assim vai confirmando ao longo de todo 
o filme o acerto do chamado “efeito Kuleshov”. Este consistiu numa sequência que apresentava 

um plano com uma expressão neutra de um actor, a que se seguiam planos de um prato de sopa, 
de uma criança morta e de uma atraente mulher. Cada imagem colada alterava o significado da 
anterior (neutra). O que teve como consequência uma conclusão: quando se juntam duas imagens, 



o resulto dessa junção aos olhos do espectador é uma terceira percepção que redunda dessa 
justaposição.  

 
2º Drama na Baía 
Os marinheiros acorrem à coberta do navio. Em insurreição. Os oficiais preparam a repressão. 

Soldados armados fuzilam os revoltados, depois de terem lançado um oleado para cima de um 
grupo de marinheiros amotinados. O rosto de um sacerdote parece aplaudir e uma legenda 
comenta. “O padre farsante”. Este vai batendo com o crucifixo na palma da mão. O crucifixo cai e 

enterra-se na madeira do chão como um machado. Uns óculos baloiçam, sem oficial. Ressaltam 
as estruturas metálicas do couraçado, enquanto a repressão continua. Um marinheiro atingido 
baloiça no alto do cordame. Os marinheiros tomaram conta do navio e rumam à costa. Ao porto 

de Odessa, por entre as brumas da madrugada.    
 
3º O morto pede justiça 

A Odessa chegam rumores da revolta e da morte de um marinheiro. Este não é um qualquer. Foi 
um dos instigadores da revolta. Um homem admirado pelos outros. Segundo o marxismo 
leninismo, a revolta do proletariado deve ser dirigida por elementos do partido. Este seria um 

deles. Junta-se gente à espera do navio. Velam o cadáver da vítima da repressão. Terão existido 
outras vítimas, mas esta é particularmente focada. Vem gente de todo o lado. Uma estrada que 
atravessa o mar encerra uma longa coluna humana. Nas mãos dos manifestantes, cartazes: 

“Abaixo a autocracia!”, “Morte aos judeus!”  
 

4º A escadaria de Odessa 
A cidade de Odessa está ao lado dos amotinados. Dezenas e dezenas de pequenas embarcações 
vão ao encontro do navio de guerra que é festivamente saudado. Oferecem-se mantimentos para 

a tripulação. A população em terra concentra-se numa escadaria olhando o couraçado. Há pessoas 
de todas as condições sociais. Velhos e crianças, mulheres e homens, aleijados e bebés em 
carrinhos empurrados pelas mães. Note-se a criteriosa escolha de personagens. Crianças, 

mulheres, velhos, estropiados. Súbito, surgem os cossacos, a pé ou a cavalo, de espingardas em 
punho ou de sabres em riste. Investem contra a população. O massacre é total. Sucedem-se cenas 
inesquecíveis e figuras há que permanecem para sempre no imaginário de todo o espectador: a 

mãe com o filho morto ao colo, a velha com um olho atingido e o rosto coberto de sangue, o 
inválido, sem pernas, saltando de degrau em degrau, o carro de bebé descendo à desfilada, sem 
controle, depois de a mãe que o conduzia ter sido atingida. Há um ou dois planos em que se 

percebe que a escadaria tem três ou quatro lances de degraus. Mas o talento de Eisenstein distende 
o tempo (ao invés do que se diz ser o cinema: a arte da elipse) e, durante largos minutos, vamos 
acompanhando essa demencial descida de uma interminável escadaria. 

Finalmente, o poder de fogo do couraçado responde e, um a um, vai fazendo explodir os leões de 
mármore que ladeiam a escadaria. Mais uma vez o poder simbólico das imagens de Eisenstein 
traduz o que é o sentimento geral.  

 
5º O encontro com a esquadra 
Acalmada a situação em terra. Cai a noite. A esquadra russa vem ao encontro do couraçado. Reina 

a inquietação e preparam-se todos para combater. Belas silhuetas em contraluz intercalam com a 
maquinaria a trabalhar a todo o gaz. A esquadra avança, o couraçado espera, pronto a ripostar. 
Enviam mensagem: Juntem-se a nós. Os marinheiros da esquadra solidarizam-se com os 

camaradas insurrectos: não disparam. Festejos de ambos os lados e o Potemkine iça a bandeira 
vermelha. Triunfo da revolução. 
Parte do que se conta é verdade, parte é totalmente inventado para maior glória da “única guerra 

necessária, legítima e justa”. Tudo é genial manipulação neste filme absolutamente essencial na 
história do cinema. A lição de montagem de Eisenstein é absolutamente brilhante, abrindo um 
manancial de fórmulas que os seus textos teóricos explicam. No seu livro “A Forma do Filme”, 

Sergei Eisenstein fala de vários tipos de montagem, Métrica, Rítmica, Tonal, Atonal ou Intelectual 
e todas elas se encontram expressas nesta que é, indiscutivelmente, a sua obra máxima.  
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Realização: Sergei M. Eisenstein (URSS, 1925); 
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DUAS HORAS NA VIDA DE UMA MULHER  

Título original: Cléo de 5 à 7 
Realização: Agnès Varda (França, 1962) | Duração: 90 minutos |  M/12 

 


