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Resumo 
 

No documentário Um Homem com uma Câmera, o cineasta soviético Dziga Vertov 
apresenta a repetição da imagem de um cartaz que “ordena o silêncio”. Cartaz que se 
justifica, de forma óbvia, enquanto a metrópole dorme. Mas e nos outros momentos, com a 
cidade desperta e trabalhando, como explicá-lo? É na teoria da complexidade, da imagem 
complexa, apresentada por Edgar Morin e explicitada por Joseph Catalá, que buscamos 
embasamento teórico para entender a utilização dessa e de outras metáforas na obra do 
criador do cine-olho e do cinema-verdade. 

 
Palavras-chave: cinema; Vertov; imagem complexa; Morin; Catalá. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
2 Doutora e mestre em Comunicação pela  Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Especialista em História e 
Historiografia de São Paulo pela Universidade Bandeirantes (Uniban). marciarcosta13@gmail.com  
3 Doutor em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).  Mestre em 
Direito pela Faculdade de Direito da USP. Professor Titular de Ética e Legislação da Faculdade Cásper Líbero e Professor 
do curso de Jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). shbarbosa@hotmail.com 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 2 

4 

Este filme apresenta uma experiência na comunicação cinemática de 
eventos visíveis, sem a ajuda de intertítulos, sem a ajuda de um cenário, 
sem a ajuda de teatro (um filme sem cenários, atores, etc). Esse trabalho 
experimental objetiva criar uma linguagem absoluta verdadeiramente 
internacional do cinema baseada na sua total separação da linguagem do 
teatro, da literatura. Autor-supervisor do experimento: DZIGA VERTOV5 

É dessa forma, como um trabalho experimental, que o cineasta Dziga Vertov, nome 

artístico de Denis Arkadievitch Kaufman, descreve aquele que é apontado como um dos 

primeiros documentários da história: Um Homem com uma Câmera, ou na tradução literal 

do russo, O Homem da Câmera (Tchelovek s Kinoapparatom), de 1929.  

                                                
4 Cartaz original do filme. 
5 Legendas que introduzem o filme.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 3 

No cinema, ainda nascente e longe de ser reconhecido como a Sétima Arte, a 

“experiência na comunicação cinemática”, sem a ajuda de intertítulos, ou de recursos 

teatrais, indica que Dziga Vertov quer resumir seu trabalho ao de filmar e editar a realidade. 

Vertov mostra um dia normal, típico da metrópole, que é na verdade construída com 

a edição de imagens de três capitais soviéticas: Moscou, Kiev, na Ucrânia, e Riga, na 

Estônia. Um cinegrafista, Michail Kaufman, irmão do diretor, é mostrado filmando um dia 

qualquer na vida da cidade.  

As primeiras imagens são feitas ainda de madrugada, com a(s) cidade(s) 

adormecida(s), e gradualmente as ruas vazias vão ganhando movimento, com o despertar 

dos moradores e o início das atividades, com a abertura de lojas, início da circulação de 

bondes e trens, máquinas nas fábricas sendo ligadas e, então, muita gente nas ruas em todo 

tipo de atividades. Não há autoridades, famosos, apenas as pessoas comuns mostrando a 

verdade da vida cotidiana. 

Conforme Nichols (2005, p.20), a tradição do documentário “está profundamente 

enraizada na capacidade de ele nos transmitir uma impressão de autenticidade”.  

E sim, vemos aqui imagens autênticas, imagens de pessoas que correm em seus 

afazeres sem se darem conta da câmera que as imortaliza para o cinema. A cidade é 

observada sem que diretor ou câmera tentem interferir na rotina. Portanto, não temos 

atuação, mas ação pura. 

No cinema documental, “[...] fatos e ações são verdadeiros porque existentes e não 

imaginados, mas também são submetidos a arranjos e jogos de verossimilhanças que, ao 

menos, comovem no seu afã de autenticidade e evidência” (AMADO, 2005, p. 226).  

No filme, a máquina se torna personagem plena da obra e capta atentamente o dia a 

dia da metrópole, três cidades em uma só. O objetivo é mostrar a urbanização, a 

industrialização e o crescimento econômico, num discurso favorável ao regime socialista; 

porém, há espaço para mostrar o lado humano, de trabalhadores que suam na fábrica e nas 

minas, espremem-se no transporte público, de pessoas que nascem e morrem, casam e 

divorciam-se, sorriem e choram. Um espelho da sociedade, da cidade humanizada. 

Num processo de edição paralela, o diretor mostra a realidade captada pelas câmeras 
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e revela o próprio making of, o como as imagens foram registradas. A nova linguagem 

cinematográfica de Vertov intercala o filmado com o como se filmou, mostrando 

posicionamento do cinegrafista, seus movimentos, seus esforços para conseguir o melhor 

ângulo. Os bastidores da produção vão além, uma vez que o próprio cinegrafista se torna 

personagem da produção já que os processos de filmagem passam a fazer parte do cotidiano 

registrado. O movimento dos trabalhadores está em sintonia com as ações não só do 

cinegrafista, como também da editora, mostrada no delicado trabalho de escolha dos frames 

e das sequências que ganhão movimento.  

Imagem complexa em “Um homem com uma câmera” 

No documentário de Vertov uma imagem é inserida no filme com a função de 

capturar o olhar do espectador, de fazê-lo refletir. Essa imagem atua, principalmente, como 

elemento de síntese. Para o entendimento desta representação que o documentário produz, 

buscamos adotar um olhar complexo. O conceito foi criado por Josep Maria Català a partir 

da influência do pensamento de Edgar Morin, autor que se debruçou sobre a complexidade.  

Normalmente o método científico examina as partes e vai eliminando para chegar 
ao concreto, e então “o todo” se perde. A complexidade seria voltar a recuperar o 
“todo”, ter essa consciência do “todo” por meio das relações da imagem, da 
constituição dessa constelação que é ver o todo, a ecologia visual ou o “todo” no 
sentido de ver na imagem multitude de elementos (Revista Intercom, 2015). 

 Segundo Catalá, a imagem complexa não é “tanto um tipo de imagem, mas uma 

concepção da imagem. Há imagens que são mais elaboradas que outras, que foram feitas 

por um exercício de complexidade pelo autor”, afirma. “A imagem complexa não consiste 

em algo preciso, é uma forma de ver as imagens. Todas elas podem ser complexas”.  

A imagem ou a visualização não é “um simples instrumento construtor do real”, mas 

a visualização complexa é um caminho efetivo para descobrir o real (CATALÀ, 2005, p. 

642), acredita o pesquisador, que vê a complexidade da imagem também como fonte 

geradora de metáforas. Toda imagem, segundo ele, é uma metáfora, pois implica em uma 

nova forma de representação do real (2005).  

No documentário de Vertov percebe-se a presença de pelo menos três metáforas 

significativas. A primeira delas diz respeito às cidades representadas (Moscou, na Rússia; 

Kiev na Ucrânia, e Riga na Estônia), uma metáfora da representação da cidade e do homem 
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modernos. Para representar a transformação sistemática de uma época, Vertov filmou a vida 

urbana em vias de expansão, detentora dos instrumentos mais avançados do período 

histórico, a aceleração do cotidiano e as mudanças radicais cujos padrões se propagariam 

pelo mundo.  

Essa perspectiva da modernidade e da modernização na cidade integra o contexto 

histórico no qual o diretor vivia quando se engajou no futurismo. A máquina, personagem 

plena da obra, capta atentamente o dia a dia das metrópoles, três visões em uma só. Na 

busca pelo contato direto do olho da câmera com o evento filmado, Vertov propõe o foco 

no “real” e não na ficção, apontando os instrumentos de transporte, de logística das fábricas 

e de acesso aos serviços públicos.  

Aos 12’47, ao associar o diafragma da câmera, abrindo e fechando, ao despertar da 

mulher, Vertov dá características humanas à máquina que registra a imagem em 

movimento. A câmera pisca como o olho humano. No manifesto dos Kinoks (cine-olho), de 

1923, Vertov já poetizava: 

Eu, cine-olho, crio um homem muito mais perfeito que aquele que criou Adão, 
crio milhares de homens diferentes segundo desenhos distintos e esquemas pré-
estabelecidos. Eu sou o cine-olho. Tomo os braços de um, mais fortes e hábeis, 
tomo as pernas de outro, melhor construídas e mais velozes, a cabeça de um 
terceiro, mais bonita e expressiva e, pela montagem, crio um homem novo, um 
homem perfeito. 

 Portanto, a outra metáfora bastante visível na obra é a da câmera convertida em olho 

humano. O diretor propõe, assim, uma metáfora do cinema-olho, capaz de apreender o real. 

 Pontuando e questionando a metáfora da cidade, uma outra imagem surge 

provocando ruído e quebra da narrativa, instigando o espectador a indagações e reflexões. 

Por sua incidência no filme em momentos nos quais não se adequa mais, já que a cidade já 

se encontra “desperta”, nos ateremos mais ao exame específico desta imagem. Trata-se de 

um cartaz em que se vê o desenho de um homem acompanhado de uma mulher que, a partir 

de um gesto com a mão, pede silêncio para um outro homem (figura representada em menor 

proporção). 
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Este cartaz/ilustração, concebido como uma peça publicitária pelo governo, surge 

em um período em que a censura amplia sua vigilância, já que, com a morte de Lenin, líder 

da Revolução Bolchevique morto em 1924, Stálin assumira o comando da URSS, e o 

Formalismo Russo dava lugar ao Realismo Socialista. A cena demonstra que o Estado não 

quer que a população espalhe boatos, tentando impedir que os traidores ou derrotistas criem 

uma desconfiança sobre o sucesso do comunismo.  

Esta imagem, ao migrar para outro meio, o cinema, assume outras significações. Na 

obra de Vertov, sua presença aponta uma ambiguidade: se para o governo trata-se de uma 

mensagem positiva, para o intelectual perseguido ela é sinônimo da censura.  

Muitas vezes a imagem “aparece de forma autônoma, descontextualizada, e por isso 

corre-se o risco de, à primeira vista, a interpretarmos como uma construção independente”, 

conforme explica Català (p. 42). “O que se projeta sobre nós é sempre o puramente visual, o 

visual autônomo”. Essa autonomia é provisória, antes de ser captada por sua função 

comunicativa – que se difere no caso das intenções do governo e do cineasta. Por isso, 

Català sugere que primeiro conheçamos o estilo da imagem, sua técnica, sua temática, seu 

significado no momento em que foi produzida e no lugar em que apareceu, “e nos 

perguntaremos em seguida se esse significado mudou com o tempo – como sem dúvida 

deve ter ocorrido”.  
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As imagens não estão isoladas, elas se relacionam com outras, em contextos 

diferentes. Assim, no documentário, a imagem do cartaz passa a fazer parte de uma 

ecologia visual dialogando com as outras imagens acerca da modernidade e revelando as 

fragilidades, fissuras, problemas e contradições de um sistema político. “[a imagem] Tende 

a parecer uma espécie de objeto fechado, que o contempla em si mesmo, mas quando você 

realmente o interroga, se dá conta de que ele está relacionado com outras imagens, ou 

porque faz parte de uma categoria ou pela maneira como tem circulado”, explica Català. 

Ecologia da imagem é o conceito que o pesquisador utiliza para explicar que as imagens 

não devem ser analisadas apenas sob o ponto de vista de um contexto. O contexto é 

estático, mas a ecologia não, diferencia. Afinal, a imagem muda conforme o meio onde se 

encontra e conforme a recepção do espectador. Ou seja, ela está sempre em movimento, 

gerando novas significações e apreensões de significado. Entendemos que a ecologia seria o 

conjunto de aspectos que envolvem a imagem e a recepção dela, interferindo na sua 

significação. 

“Há níveis de complexidade, mas isso depende da relação que o observador 

estabelece com aquela imagem para que surja essa relação de complexidade”. No caso desta 

imagem que abordamos, trata-se de um cartaz ilustrativo, uma imagem figurativa – tal qual 

uma fotografia instantânea, ou um retrato de passaporte -, mas a forma como a enxergamos 

é que diferencia, explica Catalá.  

Trata-se, portanto, de uma imagem tão complexa quanto simples. Ao mostrar o 

silêncio imposto pela censura, o documentário expõe a prática da ditadura em plena época 

de propagação de ideais modernos. Enquanto metáfora do silêncio provocado pela censura, 

a imagem promove uma crítica à política do governo. O cartaz nos introduz em um campo 

visual que estabelece uma analogia, uma semelhança com o regime da ditadura, ou seja, a 

metáfora extrai dos elementos do mundo visual para situar-nos imaginariamente no campo 

visual (...) (CATALÁ, 2005, 373). Eis a contradição: no ápice do experimentalismo nas 

artes, o intelectual é forçado a seguir a cartilha ditada pelo partido. 

 A imagem em questão remete a outras que conhecemos e que fazem menção ao 

silêncio e ao ato de se calar, pois a simbologia presente nela (o dedo na boca) atua de forma 

a criarmos tal identificação com algo já visto por nós e armazenado em nosso inconsciente 

ou imaginário coletivo; ou seja, trata-se de um símbolo universal reconhecido nas diversas 
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culturas. Assim, essa imagem traz consigo camadas de memória, estabelecendo uma 

prolongação de si mesma em outras imagens relacionadas, pois a visão do observador 

estabelece relações com o entorno.  

Isolada, tal imagem não teria o mesmo significado que inserida nesta ecologia visual 

do filme, onde adquire teor crítico e capacidade de dialogar com outras imagens presentes 

no documentário. “A complexidade surge também por isso, pois não se atém a esta imagem 

em concreto, mas permite vê-la como parte do que Adorno (Theodor Adorno) chama de 

constelação, em que se pode estabelecer uma dialética entre as diferentes partes (daí 

também a complexidade)”. Vivemos em uma "ecologia das imagens", onde elas fazem 

parte de uma rede, afirma Català. Recorrentemente, o cartaz dialoga de forma reflexiva e 

crítica com outras imagens que mostram o contexto da época, revelando a contradição por 

trás do ideal da cidade nem tão moderna assim. A complexidade da imagem faz, portanto, o 

observador se aproximar e conhecer a ideologia de um governo - como afirma Català,  ela 

revela o real.  

  O poder figurativo da imagem é empregado na representação de uma metáfora que, 

ao trabalhar a visualidade, mostra que não é possível ignorar um fato (a censura), o que gera 

conhecimento e reflexão. Sua inserção no documentário revela aspectos daquela realidade 

sem precisar recorrer à palavra ditadura. A imagem atua, pois, como uma “janela para o 

mundo’, “o ponto de partida para se descobrir o real” (CATALÀ).  

Vertov insere essa imagem como uma espécie de corte, intercalada entre outras 

imagens que representam a modernização. É como se o cartaz atuasse como uma pausa ou 

um ruído insistente a nos convidar a refletir. Assim, a recorrência dessa imagem, mais do 

que sua forma, instiga nossa visão a sondar os níveis de significado que possui, o que 

demonstra o nível de complexidade visual do documentário. Uma imagem opaca, 

expositiva, que revela aspectos sociais e políticos e nos obriga a um exercício de 

interpretação.  

A complexidade é dada, pois, por meio de mecanismo metafórico básico, que 

consiste em introduzir uma imagem figurativa conforme uma ecologia visual. Conforme 

Catalá (2005, p. 400), imagens complexas que se apresentam com determinado grau de 

metáfora requerem uma interpretação visual para sua compreensão, pois seu significado não 

se esgota na superfície, porém se encontra à vista. O visível possui muitos níveis de 
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interpretação, mas tem de ser visualizado com um olhar ativo, ressalta. “Realidad, mirada y 

representación forman así una determinada ecología que produce fenómenos 

incontrovertiblemente complejos”. (CATALA, 2005, p. 66) 

O silêncio de Stalin 

Não à toa, segundo Eduardo Scorel6, O homem com a câmera foi mal recebido na 

União Soviético quando estreou, em 1929. A perseguição política levada a cabo pelos 

constantes expurgos de Josef Stalin repercute no ânimo e nas obras seguintes de Vertov, 

como ele próprio explica no artigo “Sobre minha doença”, de 1934. Ele afirma que 

começou a trabalhar no filme Três canções para Lenin “enquanto estava sofrendo 

perseguição feroz do departamento de cinema da RAPP (Associação Russa de Escritores 

Proletários) […] acompanhada por uma série de  humilhações, insultos, por deliberada falta 

de consideração, zombaria, picadas de mosquitos dadas por várias pessoas perigosas e sem 

princípios. Tive que me controlar, controlar meus nervos, suportar tudo internamente, 

aparentando serenidade e compostura.” 

Pronto, o filme teve a estreia adiada por quatro anos com a exigência de inserções 

de cenas para favorecer o governo de Stalin e apresentá-lo como herdeiro da Revolução e 

do leninismo. 

“Minha doença”, escreve Vertov, “foi resultado de uma série de golpes dados no 

meu sistema nervoso. Sua história é de ‘aborrecimentos’, humilhações, e choques nervosos 

relacionados à minha recusa em desistir de trabalhar em filmes documentários poéticos. 

Quando a luta por Três canções para Lenin7 tinha terminado, a doença estava patente 

externamente na perda, devida aos nervos, de vários dentes saudáveis e fortes.” 

Isolado, tendo seus projetos recusados nas décadas de 1940 e 1950, Vertov ficou sem 

saída. A burocracia stalinista o venceu e ele se foi aos 58 anos, vindo a ser chamado, por 

Annette Michelson, de “o Trotski” do cinema”. 

                                                
6 Dziga Vertov no É Tudo Verdade. Revista Piaui, abril de 2013. IN: http://revistapiaui.estadao.com.br/blogs/questoes-
cinematograficas/geral/dziga-vertov-no-e-tudo-verdade.  
 
7 Três Canções para Lenin, disponível na íntegra no Youtube. In: https://www.youtube.com/watch?v=WFuvUO1riIM 
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O clima de perseguição stalinista, que tanto mal causa a Dziga Vertov, parece ter 

sido denunciado pelo diretor ao longo do filme. Podemos observar uma tentativa de 

denúncia da opressão do sistema na imagem que se repete quatro vezes, a do cartaz em que 

um homem, ao lado de uma mulher, pede silêncio. 

Na primeira aparição do cartaz, é madrugada; a cidade e seus moradores dormem, 

logo o silêncio se faz mesmo necessário. Mas em outros três momentos (9’18, 15’14 e 

19’55), o cartaz ganha destaque em meio à cidade que fervilha. Oras, como explicar esses 

closes no pedido de silêncio enquanto tudo ao redor demonstra o contrário? Como a 

metrópole pode ser silenciosa quando acordada? 

O cartaz, para qualquer soviético que viva nesse período, não é associado ao silêncio 

do descanso, mas sim à ordem do governo de não fofocar, não espalhar rumores ou boatos. 

Josef Stalin governa, interinamente, a partir de 1922, sem ter o carisma do líder da 

revolução, Lenin, afastado por causa de um acidente vascular cerebral. E teme perder o 

poder para quem vê nele um burocrata antes de um revolucionário. Os expurgos, com 

assassinatos, prisões em massa e deportações para campos de concentração, os Gulags, se 

sucedem após a morte de Lenin, em 1924. 

Um Homem com uma Câmera, de 1929, é realizado, portanto, em meio às prisões de 

intelectuais, muitos dos quais amigos de Dziga Vertov que, como ele apoiaram a Revolução 

Bolchevique sonhando com um país livre. A repressão que atinge o próprio Dziga e cerceia 

sua liberdade criativa num momento de intenso experimentalismo pode ser vista nesses 

cartazes de censura à expressão. 

A imagem como metáfora 

Esta e as outras duas imagens que destacamos no documentário – a da cidade e do 

olho – são exemplos de que metáforas visuais resultam do realce das características de um 

personagem ou situação. As três imagens são mais do que simples representações da 

realidade e sugerem, entre outras coisas, um olhar atento sobre a cidade moderna. 

As metáforas visuais são apresentações literais de algo que verbalmente tinha 

sentido figurado, afirma Catalá (2005, p. 389). Elas não são produzidas isoladamente, 

podem fazer menção a outras. Toda imagem metafórica possui, assim, duas partes, uma 
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formal, visual, e a psicológica. Na formal, a construção metafórica está sempre presente, 

enquanto que na psicológica é necessário que o observador esteja em contato com as 

crenças e sensações que servem de suporte para ela. 

Podría pensarse, como he dicho antes, que la literalización del sentido 
figurado que ocurre en las metáforas visuales significa un agotamiento de la 
propia metáfora, pero no es así, sino todo lo contrario. En realidad, 
constituye una regeneración de la misma producida al eliminar la 
ambigüedad que caracteriza las metáforas verbales y que impide la clara 
visión de la imagen poética. (Catalá, 2005, p. 390). 

Tais exemplos apontam que a imagem pode alcançar uma faceta informativa, 

estética e metafórica. Ao mesmo tempo em que pode comunicar de forma clara 

determinadas formas e questões, exige do espectador um olhar complexo para pensar, 

indagar,  questionar sentidos e significações, para além do significante, do figurativo, do 

âmbito realista. 

A metáfora é atributo da imagem complexa que, segundo Català, é “concebida como 

espaço onde fenomenologicamente se revela o real e hermeneuticamente se aprofunda o 

sentido, construindo conhecimento por meio da interpretação” (CATALÁ, 2011, p. 37).    

Assim, no documentário estão presentes pelo menos três aspectos da imagem 

trabalhados pelo pesquisador espanhol. O primeiro diz respeito ao fato de a imagem 

complexa exibir seu próprio mecanismo de produção. Ao revelar suas técnicas (via making 

off), o cinema de Vertov faz uma autoanálise e se apresenta como mais um trabalho 

cotidiano. Essa inovação na forma de mostrar o cinema, como ele é produzido, é clara 

inspiração para o cinema-verdade francês, com Jean-Luc Godard (A Chinesa e o Demônio 

das Onze Horas), Jean Rouch e Edgar Morin, em Crônica de Um Verão. Não à toa, 

Dziga Vertov influenciou o cinema de Morin, pensador da complexidade que, por sua vez, 

influenciou a pesquisa de Josep Maria Catalá. “Morin me abriu o caminho da 

complexidade. Quando li sua introdução ao método complexo, a antessala para todos os 

volumes, me abriu o mundo, pois tudo que eu tinha não sabia expressar, a partir daí 

transpassei à imagem” (2015).  

O principal aspecto da imagem complexa discutido neste artigo foi, portanto, a sua 

condição de apreensão do real e de gerar reflexão por meio de metáforas. Assim, o cinema 
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de Vertov nos mostra que, mesmo por meio de imagens figurativas ou realistas, 

aparentemente simples, há uma complexidade que desvela o real. 
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