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RESUMO 

Neste artigo propõe-se a analisar o livro Memórias Imorais: uma autobiografia de Serguei M. 

Eisenstein a partir do estudo das características do gênero autobiográfico e das narrativas de 

memórias. A essência desta discussão é a subjetividade dos acontecimentos relatados que acabam 

tomando rumos ficcionais e até mesmo didáticos, pois muitos de seus capítulos apresentam-se em 

forma de aulas/práticas sobre linguagem, mais especificamente a cinematográfica. A experiência de 

vida, seja da infância ou de momentos críticos da vida adulta, é o cerne da autobiografia de 

Eisenstein, é o auge de suas memórias e muitas vezes também de suas produções. 
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“E vejam só o que acontece, aos 48 anos de idade... P.S., P.S., P.S. ...” 

(Serguei M. Eisenstein) 

Memórias Imorais: uma autobiografia é um livro de memórias sui generis. Escrito por 

Serguei M. Eisenstein em 1946, dois anos antes de sua morte, tem um estilo fragmentário e 

assistemático, o qual dialoga com os resultados obtidos por Eisenstein em seus filmes a partir de 

suas teorias sobre montagem. No livro, o cineasta comenta sua vida na Rússia, narra viagens ao 

Ocidente, onde se encontrou com Jean Cocteau, Paul Éluard, James Joyce, entre outros, enfim 

reflete sobre os prazeres e as dificuldades vividos intensamente. Memórias Imorais mostra também 

a grande erudição de Eisenstein, por exemplo, em dois capítulos discorre sobre sua relação com os 

livros, em outro analisa a obra de Edgar Allan Poe. Essas memórias mostram também a diversidade 

de interesses do autor/cineasta, que, entre outras coisas, foi um excepcional desenhista. 

O livro foi editado no Brasil pela Companhia das Letras em 1987, com edição e prefácio 

de Herbert Marshall
2
, ex-aluno de Eisenstein. Traduzido do inglês, possui imagens retiradas do livro 

Immoral Memories (1983) e Eisenstein at Work (1980). 
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A tradução para o português do título introduz, de maneira sutil, o leitor a um possível 

conteúdo da vida de Eisenstein. Ao adicionarem o artigo indefinido uma, ao subtítulo uma 

autobiografia, acrescentaram uma carga de incerteza e de possibilidades, pois segundo a regra 

gramatical, utiliza-se o artigo indefinido para indicar que, apesar de único, o substantivo tem seu 

significado vago e indeterminado. 

No livro Memórias Imorais: uma autobiografia o autor/cineasta narra suas memórias na 

tentativa de revisar e recriar um passado, que não existe mais. Entre narrativas, reflexões e 

descrições, a escrita do eu sobre o eu parte do fragmentado mundo das memórias e construindo-se 

por meio da linguagem – verbal-inscrita - como uma possibilidade, um recorte entre tantos outros 

possíveis a serem feitos dessas memórias e lembranças que surgem, modificam-se e desaparecem.  

Segundo Mikhail Bakhtin
3
, há uma condição para que a autobiografia se torne artística. 

Essa exigência se objetiva quando ela assume a possibilidade de representação, quando se prestam a 

realizar o valor biográfico como princípio organizador da narrativa, local em que inserem autor e 

herói, bem como o princípio organizador da consciência, da visão, do discurso que o eu terá de sua 

própria vida. A autobiografia se configura como forma de expressão do eu e está intimamente 

referenciada à historicidade do indivíduo. 

Ao cruzar informações e acontecimentos, compreende-se que a narrativa realça, não 

apenas o autor, mas um ponto de vista forjado a partir de experiências particulares e as formas 

segundo as quais as condições históricas são apropriadas, re-elaboradas e vivenciadas pelas pessoas 

nas mais diversas inserções sociais. Tal entrecruzamento permite reconstituir o tecido social em 

toda sua complexidade. De um lado, incorporando a multiplicidade de significados e, de outro, 

revelando as determinações estruturais e simbólicas que imprimem sentido às práticas sociais. 

Assim como para Bakhtin, segundo Leonor Arfuch
4
 o homem deve ser pensado a partir 

de sua “outridade”, do contexto plurivocal que dá sentido ao seu discurso. Tal razão dialógica, que 

vai de encontro à razão cartesiana, define uma apropriação da linguagem, de uma realização da 

enunciação, que se dá pela heterogeneidade. Dessa condição constitutiva da linguagem e do 

discurso literário emergem importantes questões que caracterizam essa “lógica” do discurso 

bakhtiniano e, conseqüentemente, ao delineamento proposto por Arfuch sobre a (auto) biografia: 

interação, sintonia, afecção e apropriação. 

Os discursos são fruto da interação, isto é, da participação simultânea de sujeitos, que, 

nesse contexto, são considerados interlocutores e não mais entidades isoladas (emissor e receptor). 

Certamente, as enunciações são produzidas dentro de uma situação mirada, objetivada, mas elas 

nascem do movimento cíclico, muitas vezes caótico, das relações históricas estabelecidas entre 
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esses mesmos sujeitos. Nelas está implicada uma série elementos – como lugar, tempo, diferentes 

visões de mundo entre outros –, que em combinação constante, dão lugar a uma dimensão cultural 

que permeará a produção de discursos desses sujeitos. Sem dúvida, dentre os elementos que 

compõem tais relações, a afetividade é um dos mais importantes, pois será ela que dará a 

intensidade do valor atribuído e da aproximação que o sujeito terá com um determinado tema. 

De fato, para Bakhtin, a autobiografia é o registro da afetividade, na qual a ideia de 

auto-criação não supõe auto-suficiência, mas apropriação criativa do discurso outro. Essa espécie de 

sintonia – constitutiva – entre os sujeitos é o que determina o caráter polifônico da linguagem. 

Tais considerações abordadas auxiliam a demarcar o objetivo da autora argentina ao 

desenvolver seu estudo, procurando delinear a dimensão significante dessas narrativas (auto) 

biográficas num horizonte cultural determinado, ela as entende como articulações, como resultado 

de uma simultaneidade de discursos, que, em presença ou em ausência, se apresentam como tramas 

culturais resultadas de um clima de época. 

No capítulo Nooneh Eisenstein inicia o capítulo com uma reflexão sobre biografias, 

afirmando que elas o fascinam por mostrarem momentos únicos que determinam a vida de alguém, 

e todos os outros que o antecedem. Cita Zola e George Antheil, escritor e compositor 

respectivamente, que do dia para a noite recebem o devido reconhecimento, do anonimato ao 

estrelismo. Dando continuidade a este pensamento, descreve como foi a recepção do filme 

Encouraçado Potemkin em Berlim. Grande Sucesso. Boa recepção também nos Estados Unidos, 

Espanha e França. 

Num momento posterior, num encontro com Charles Chaplin, este comenta com Eisenstein 

“Acabo de rever o Encouraçado Potemkin. Sabe, não envelheceu nem um pouco em cinco anos, 

ainda é o mesmo!” (EISENSTEIN, 1987, p.132). Decorridos 20 anos, escreve esse capítulo, retoma 

essas recordações, não para se vangloriar, mas para não esquecer das dificuldades que antecederam 

o reconhecimento, as angústias e frustrações de um artista que durante a produção de um filme 

passa por censuras, prazos curtos e outros fatores exteriores que limitam a criação artística. 

Por conta disso, no texto, comenta sobre Nooneh (Nina Ferdinandovna Agadjanova), uma 

amiga muito importante que o ajudou na caminhada artística em seus altos e baixos. Ela é 

comparada a um personagem dos livros infantis soviéticos, o médico veterinário Aibolit, pois tinha 

o dom de recuperar a autoestima daqueles que estavam desolados e até mesmo desorientados. Ela 

mostrava que eles eram importantes para a Revolução em sua individualidade, e que não 

precisariam nivela-se. 

Nesse capítulo, é possível observar essa simultaneidade de discursos. Eisenstein o escreve 

num determinado ano, posterior a grandes acontecimentos de sua vida. Com foco em questões 

profissionais e artísticas busca refletir sobre o momento que antecede um grande acontecimento, no 



caso, o reconhecimento profissional. Dessa maneira, autor/cineasta e leitor são transportados para a 

estreia do filme Encouraçado Potemkin na Europa e América. O mais interessante desde capítulo é 

Nooneh não ser relembrada apenas por sua generosidade e amizade, mas por ser o produto de um 

sistema, o Realismo Socialista, como comenta Arfuch ao afirmar que auto biografias mostram as 

tramas culturais de um época. 

Das teorizações de autobiografias tradicionais, nas quais supunha-se coincidência empírica 

entre autor e narrador, a busca por uma justificativa para a própria vida acaba por não se cumprir. 

Tal equívoco na concepção tradicional não considera as narrativas vivenciais como uma posição 

enunciativa, que entende “la imposibilidad constitutiva de toda réplica ‘fiel’ de un cursus vitae” 

(ARFUCH, 2002, p.59), mas as percebe como captação e reprodução de uma vida – numa 

abordagem similar a um estudo científico. Por esse motivo, os relatos (auto) biográficos, durante 

muito tempo, tiveram um cunho pedagógico, através dos quais se poderiam aprender a viver – 

talvez até melhor do que com a própria vida. Com a apropriação da teoria bakhtiniana da linguagem 

no estudo da (auto) biografia, esta passa a ser vista como literatura, isto é, como produção de um 

imaginário social. 

“O autor da biografia é o outro possível, cujo domínio sobre mim na vida admito 

com a maior boa vontade, que se encontra ao meu lado quando me olho no espelho, 

quando sonho com a glória, quando reconstruo uma vida exterior para mim; é o 

outro possível que penetrou em minha consciência e que com freqüência me governa 

a conduta, o juízo de valor e que, na visão que tenho de mim, vem colocar-se ao lado 

de meu eu-para-mim. (...) é o outro com quem (...) posso viver, com toda 

espontaneidade-ingenuidade, uma vida movimentada e feliz.” (BAKHTIN, 1992, p. 

166-167) 

Assim, o que há, segundo Bakhtin, é a confrontação entre interior e exterior: seja entre 

escritor e autor/narrador ou entre leitor e tais figuras da narrativa, a afetividade determina a 

aproximação que se tem do mundo possível veiculado na autobiografia, na sua confrontação com o 

mundo real. Quanto ao leitor, sua participação é ativa, transfigurando a palavra em tradição estética, 

moral, social, política e cultural. E nessa transfiguração, o universo movediço da narrativa toma o 

lugar da objetividade realista (tradicionalmente atribuída aos relatos vivenciais), num horizonte 

impreciso, que se modifica a cada leitura, compondo o “mundo ‘possível’ do texto” em relação ao 

“mundo do leitor” – o horizonte de expectativa de Hans Robert Jauss
5
. Ele e Bakhtin dialogam 

quando admitem a dimensão relacional e pragmática da leitura, atribuindo ao leitor parte importante 

e indispensável para a concretização do fenômeno literário. Em Bakhtin, o diálogo de consciências, 

em Jauss, um pano de fundo comum a autor e receptor da obra, e em ambos, a apropriação ativa e 
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autoreflexiva da obra literária e a consequente “quebra de contrato” entre literatura, crença e 

verdade; tão-somente produção de sentidos, afetividade. 

No capítulo P.S., P.S., P.S., último da autobiografia, são alguns os parágrafos que Eisenstein 

escreve, é um reflexão sintética sobre a vida e seu fim, pois ele o escreve depois de sofrer um 

derrame. De maneira profética, antecipa o que há de vir, a morte que já a sua espera está. 

 O leitor percebe a aproximação do fim, como se essas palavras inscritas fossem os últimos 

suspiros, o P.S.
6
 ao final de uma carta. No entanto, na edição brasileira acrescentam-se capítulos ao 

final: Cronologia da vida e da obra de Eisenstein, Complemento: As esperanças do futuro”, de 

Eisenstein e Agradecimentos. Com esses capítulos percebe-se a necessidade de permanência da 

memória de Eisenstein, buscando-se uma continuidade, tanto em seus alunos tornam-se discípulos, 

quanto em seus escritos e estudos serem transcritos, organizados, traduzidos, lidos e estudados. 
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