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RESUMO: Este seminário analisará a relação de animações da União Soviética 

(e dos períodos da Rússia precedendo e sucedendo a URSS) com o contexto 

socio-político que constituiu a agitada existência da nação. Apesar de ter tanto 

influenciado quanto ter sido influenciado por animações ocidentais, as 

animações soviéticas divergem delas de forma determinantes, com distintos 

tratamentos a temas como violência e comunidade, tensão com valores pré-

modernos da Rússia camponesa e um foco a uma audiência adulta figurando 

entre alguns dos complexos temas tratados pelas obras.  

 

Introdução 

 Consumida por diversas gerações através de cinema, televisão, home 

vídeo e streaming, animações tem cada vez se legitimado como objeto de 

estudo, importante não apenas para compreender uma movimentada economia 

política, mas servindo de espelho para mudanças sociais diversas ocorridas a 

partir da segunda metade do Século XX. Fugindo do estigma de entretenimento 

infantil, animações ocidentais têm sido analisadas por acadêmicos como 

construtoras de valores morais, retratos de gênero, cor e sexualidade e até 

mesmo subversão de valores sociais. 

 Enquanto neste período grandes produtoras estadunidenses como 

Disney, Warner e Nickelodeon alcançaram sucesso global, tornando-se parte 

integral da infância de crianças de diversas nacionalidades, no então chamado 

“segundo mundo” a realidade foi diferente, com uma produção local - e 

financiada por governos socialistas – construindo culturas de animações 

baseadas em valores e estéticas distintos aos ocidentais. 

 Neste seminário analisaremos a produção de animações da União 

Soviética, incluindo nesta análise os desenhos da Rússia após o colapso do 

bloco socialista em 1991 até os dias de hoje. Separamos a análise em três eras 



identificadas como determinantes na produção dos desenhos: um primeiro 

momento onde um cenário marcado por alguns pioneiros é catapultado pela 

fundação do estúdio Soyuzmultfilm, em 1936; um segundo onde o teor das obras 

muda após mudanças no período conhecido como “Degelo de Kruschev” 

impactam o acesso soviético à televisão; e um terceiro onde, após a queda da 

URSS, estúdios privados conseguem sucesso mesmo subfinanciados, para 

anos após renascerem no governo de Vladmir Putin.  

 

Dos Pioneiros Ao Soyuzmultfilm 

 Registros de animação russa são encontrados em autores inaugurais 

como Shiryaev e Starevich, ainda antes da Revolução Russa de 1917, em obras 

altamente esquecidas até redescobertas por acadêmicos quase um século 

depois. Retomada aos poucos nos anos 20, a animação russa tem na dupla 

formada por Valentina Brumberg e Zinaida Brumberg - conhecidas como as 

irmãs Brumberg - entre as primeiras grandes pioneiras do gênero, assinando 

mais de 50 obras durante cinco décadas. 

 O trabalho das artistas, que acumulavam funções de desenhistas, 

diretoras, produtoras e roteiristas, representa a grande aproximação da 

animação soviética com o folclore tradicional russo no período. Histórias como 

The Samoyed Boy (1928) e The Tale of Tsar Saltan (1943) remetiam a contos 

do “antigo mundo” situado em um passado bucólico recente da Rússia czarista. 

Histórias, como familiar no ocidente, buscavam contar lições morais e humanas 

que, pelo menos inicialmente, transcendiam posicionamento político. A 

acadêmica alemã Birgit Beumers, especializada em audiovisual russo, comenta 

sobre a função – pelo menos inicial - da animação russa na época: 

Contos animados serviam para instituir valores morais, e não 

ideológicos. A função ortodoxa e subversiva do desenho animado 

baseado em contos era ensinar que um senso de certo e errado 

transcendia questões ideológicas (BEUMERS, 2008) 

 Um dos marcos mais importantes da história da animação soviética viria 

em 1936: a fundação do estúdio Soyuzmultfilm. Existente até hoje com 

recentemente completados 84 anos de duração, a produtora de Moscou lançou 



mais de 1500 desenhos sob diversas mídias, formatos e estéticas. 

Empregando as próprias irmãs Brumberg, a produtora foi bem sucedida de 

imediato, mas alcançaria o seu ápice em um momento político que ficou 

conhecido como o “Degelo de Kruschev”. 

 

Degelo de Kruschev 

O período após a posse do primeiro-ministro Nikita Kruschev em 1953 

ficou conhecido como o “Degelo de Kruschev”; em um processo geralmente 

referido como “des-stalinização” da União Soviética, uma série de programas 

sociais buscando melhorar a qualidade de vida soviética foram lançados, entre 

eles a construção de conjuntos habitacionais que permitiam a milhões de 

habitantes a oportunidade de conviver em um espaço familiar mais delimitado. 

Neste espaço doméstico, a televisão foi rapidamente se tornou acessível para 

a maior parte da população, se tornando a maior fonte de notícias e de valores 

morais do bloco soviético (STITES, 1992). 

O degelo também possibilitou maior liberdade na produção de conteúdo 

audiovisual, em relação ao período stalinista onde a informação era mais 

estritamente controlada. Logo, animações se tornariam cotidianas para a 

população soviética. Elas seriam vistas pelo governo como portadoras de papel 

cívico, abertas para fazer leituras da realidade e tornando-se, em conteúdo e 

em estética, produtos que muitas vezes miravam um público adulto 

(Marchesini, 2013) – um bloco de 30 minutos chamado Good Night, Little Ones 

(1964) até mesmo antecedia o telejornal diário. 

Após esta abertura, a animação soviética chegaria ao seu ápice 

comercial nos anos 70, com produções do Soyuzmultfilm como os curtas 

Hedgehog in the Fog (1975) e Tale of Tales (1979) alcançando fama e 

aclamação até mesmo no ocidente. O primeiro conta a jornada de um ouriço e 

uma coruja, enfatizando a cooperação em uma história empática; o segundo, 

uma narrativa fora de ordem cronológica, medita sobre as grandes perdas 

humanas soviéticas na 2ª Guerra Mundial. 



O folclore bucólico inicial agora era geralmente visto como inaceitável 

(MILLER, 1990), resíduos das injustiças sociais da Rússia czarista. O medo de 

regredir ao estilo de vida camponês é refletido em curtas como Uncle Au 

(1979), que tem o personagem titular, um antigo espírito da floresta, tentando 

assustar crianças com antigos contos folclóricos. Ele é inefetivo – elas o tratam 

bem, lhe dão bolo e ignoram as velhas supersitições, mostrando que mesmo as 

crianças soviéticas já pertencem a modernidade. Contos como Little Hut (1971) 

e Thus Tops and Bottoms (1974) são reescritos com seus finais originais 

violentos reescritos como contos de sucesso e cooperação. A era de ouro da 

animação soviética foi marcada por um discurso fortemente coerente com um 

imaginário de nação, fugindo de propagandas patrióticas para endereçar 

valores morais e passado em comum da nação socialista. 

 

Pós União Soviética 

 O colapso da URSS, no entretanto, representou um duro baque na 

produção de animações de estúdios antes financiados pelo governo, agora 

abandonados em nações com a economia aberta. O Soyuzmultfilm entrou em 

colapso, perdendo grande parte do seu orçamento. Ainda assim, a Rússia 

conseguiu encontrar sucesso internacional com animações, tendo seus 

estúdios do gênero consideravelmente mais bem sucedidos do que o dos 

filmes live action: o estúdio Pilot, envolvendo talento do Soyuzmultfilm e 

parcialmente financiado pelo governo, revelou diretores importantes e animou o 

desenho Mike, Lu & Og (1999-2001), integrante do bloco Cartoon Cartoons da 

poderosa emissora à cabo americana Cartoon Network.  

Com financiamento e estrutura britânico, também contando com 

remanescentes do Soyuzmultfilm, Shakespeare: The Animated Tales (1992-

1994), versão animada de peças do autor que lhe dá o nome, foi transmitida 

pela BBC no Reino Unido e pela HBO nos Estados Unidos, conquistando dois 

prêmios no Emmy Awards de 1993. A maior validação ocidental veio nos 

Oscars de 2000, quando o pintura-em-vidro “The Old Man And The Sea” levou 

a estatueta de melhor curta de animação. 



O investimento é retomado chegada de Vladmir Putin ao poder em 2000, 

em uma nova ascensão econômica da Rússia. Refletindo preocupações do 

presidente em unificar o espírito nacionalista russo após uma década de 

neoliberalismo, as animações agora refletem antigos contos épicos russos, 

como Alesha Popovich i Tugarin Zmei (2004), que com raízes em histórias 

orais, tem um enredo heroico em um momento de ascensão militar do país que 

se torna uma potência cada vez maior – mas seguindo sem violência, com o 

confronto que intitula a obra nunca ocorrendo (KONONENKO, 2011). 

Estruturalmente, a animação é uma reprodução do sucesso ocidental Shrek 

(2001), repetindo em especial o personagem Burro, dublado por Eddie Murphy 

na versão americana. 

O período globalizado ocidentaliza a animação russa; a bem sucedida, 

pelo nacionalmente e em vizinhos europeus, franquia de filmes The Snow 

Queen (2012) remete ao ethos de princesas e a estética de animação 3d de 

estúdios estadunidenses como a Disney e a Pixar. Space Dogs (2010), lançado 

no Brasil como Cãestronautas, remete a mais uma importante história nacional: 

a chegada da cadela astronauta Laika ao espaço. Recentes animações como 

Three Heroes on Distant Shores (2012) e Ivan Tsarevich and the Gray Wolf 

(2011) também constam como histórias de contos e passados nacionais que 

recentemente encontraram sucesso comercial. 

 

Considerações Finais 

 Buscamos neste seminário fazer uma breve restrospectiva dos 100 anos 

de animação na Rússia e na União Soviética, começando de projetos ainda 

antes da Revolução Russa até chegar nos dias de Vladimir Putin. Apesar de 

bilheterias bem sucedidas no país e de um rico objeto cultural dos tempos de 

União Soviética, a animação soviética/russa é um campo pouco estudado; 

encorajamos a continuidade da pesquisa. 
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