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O HOMEM DA CÂMARA DE FILMAR  
Título original: Chelovek s kino-apparatom  
Realização: Dziga Vertov (URSS, 1929) 

O CONSTRUTIVISMO RUSSO  
Se bem me lembro, foi em 1999 que vi, no Centro Português de 
Fotografia, instalado no velho e majestoso edifício da Ex-Cadeia e 
Tribunal da Relação do Porto, no largo Amor de Perdição, no Porto, 
uma belíssima exposição de fotografias de Alexander Rodchenko, 
intitulada “A Nova Moscovo”. Já tinha ouvido falar e lido sobre o 
construtivismo russo, mas foi nessa altura que me dei conta da 
importância estética de um movimento que explodiu na URSS, poucos 
anos depois da revolução de 1917.  
Antes de tentar perceber o que foi e o que pretendeu o construtivismo, 
permitam-me enumerar algumas personalidades que a ele estiveram 

ligadas. Alexandr Rodchenko - pintor, designer e fotógrafo (1891 - 1956), Dziga Vertov - cineasta (1896-1954), El 
Lissitzky - designer gráfico (1890-1941), Ivan Leonidov - arquitecto (1902-1959), Konstantin Melnikov - arquitecto 
(1890-1974), László Moholy-Nagy - (1895-1946), Sergei Eisenstein - cineasta (1898-1948), Sérgio de Camargo - artista 
plástico (1930-1990), Vladimir Mayakovsky - poeta, pintor, dramaturgo (1893-1930) ou Vsevolod Emilevitch 
Meyerhold - diretor teatral (1874-1940). São apenas alguns nomes, de uma lista mais vasta, mas que permite 
compreender a latitude do movimento que vai da poesia à arquitectura, do cinema ao teatro, e se instala nas artes 
plásticas, na pintura, na fotografia e, creio que o poderei afirmar, sobretudo no design gráfico. Muitos podem não 
saber que é esta corrente, mas quase todos se recordam dos cartazes originais de “O Couraçado Potenkin”, bons 
exemplos do construtivismo soviético.  
O construtivismo foi um movimento estético, com fortes implicações políticas, que surgiu na URSS, a partir de 1919, 
num contexto vanguardista, negando uma "arte pura", e inserindo a criatividade no dia a dia, procurando sublinhar 
aspectos do marxismo leninismo, dignificando o mundo do trabalho, quer glorificando o esforço do operariado, dos 
soldados e marinheiros, dos trabalhadores da terra, bem como os seus locais de trabalho, e as técnicas, as máquinas 
e os materiais modernos postos à disposição do povo socialista. O termo arte construtivista apareceu, pela primeira 
vez, com Malevich, ao descrever a arte de Rodchenko em 1917. E criou raízes. Mantendo-se vivo até meados dos anos 
30, quando as autoridades soviéticas começaram a não achar grande graça a movimentos vanguardistas e optaram 
por um “realismo socialista” sem imaginação e originalidade. Curiosamente, se me é permitido o termo, 
emburguezando-se nos seus ideais, ainda que aparentemente os combatessem. Tudo o que cheirasse a vanguarda, 
durante o reinado de Estaline, era considerado uma degenerescência ocidental, um formalismo inconsequente. 
Curiosamente, por essa altura, o nazismo alemão perseguia o expressionismo e todas as manifestações vanguardistas, 
com argumentos muito semelhantes. Curiosamente, na Itália mussoliniana, os Futuristas de Marinetti, que 
começaram por apoiar o Duce, viram-se afastados da revolução fascista. Curiosamente em Portugal, os modernistas 
(Pessoa, Almada, Santa Rita Pintor, entre outros), saudaram inicialmente Salazar, foram apoiados por António Ferro, 
e depois cavou-se o fosso entre o Estado Novo e as vanguardas artísticas. Curiosamente existe quase sempre uma 
certa sintonia de preocupações e de ambições entre ditaduras e vanguardas artísticas, sendo que estas acabam por 
ser devoradas e amordaçadas por quem ajudaram a colocar no poder. Ditaduras e vanguardas começam por perseguir 
fins idênticos, lutar contra os privilégios e conservadorismo da burguesia, impor uma sociedade a viver 
“perigosamente”, contra a que se instalou a viver “habitualmente”, mas depois os políticos que lançaram as ditaduras 
servem-se delas para se substituírem às burguesias anteriores, e deixam de achar qualquer utilidade nas incómodas 
vanguardas. 
 



 
Acontece que as propostas do construtivismo eram invulgarmente coerentes com o ideal da revolução bolchevique: 
dignificar o homem e o seu trabalho, enobrecer os elementos que permitem ao homem exercer esse trabalho, 
celebrar o colectivo sobre o individual, enaltecer o corpo humano, homens, mulher e crianças, quase sempre 
aparecendo em quadros conjuntos, onde se realçava a força, a harmonia, a decisão, o entusiasmo perante o futuro. 
Se olharmos para “O Homem com a Máquina de Filmar” está lá tudo isso, ainda que apareça como elemento de 
ligação um individuo, precisamente o homem com a máquina de filmar, que aparece muitas vezes de costas. Mas se 
nos ativermos a “O Couraçado Potemkin”, o filme de Eisentein que mais próximo se encontra da estética construtivista, 
veremos a exaltação do colectivo (os marinheiros como um grupo), o elogio da força de trabalho e do corpo humanos 
(os marinheiros repousando nas redes), a exaltação da maquinaria (desde as máquinas que fazem mover o couraçado 
às que desempenham o seu papel militar: os canhões, por exemplo, que servem inclusive como elemento gráfico para 
os diferentes cartazes do filme), surgindo aqui e ali um elemento que se distingue discretamente dos outros por ser o 
elemento do partido comunista que conduz o processo revolucionário na sombra. Noutras obras, a fábrica apresenta-
se como elemento congregador, com os seus símbolos bem evidentes (a chaminé está quase sempre presente). O 
esforço de mobilização das classes mais desfavorecidas orienta-se sobretudo para o operariado, os elementos das 
forças armadas, alguns serviços, e raramente para os rurais que se mostraram os elementos mais difíceis de 
arregimentar, sobretudo em zonas de minifúndios, onde a colectivização das terras conheceu mais obstáculos (o que 
não quer dizer que não surjam filmes como “A Terra”, de Djovenko, onde esse problema é aflorado).  
De um ponto de vista plástico, o movimento caracterizou-se, de forma geral, pela utilização obsessiva de elementos 
geométricos, de cores primárias e garridas, de fotomontagem e efeitos fotográficos, tanto na fotografia, como no 
cinema. Esta estética teve influência profunda na arte e no design modernos e terá sido assimilada pelos mais 
diferentes movimentos artísticos dos anos 20 e 30 do século passado. Muito interessante será ver como o 
construtivismo influenciou o modernismo em Portugal, em pleno Estado Novo, com o impulso óbvio de homens como 
António Ferro. Na arquitectura, nas artes plásticas, nas artes gráficas, inclusive no cinema (António Lopes Ribeiro terá 
viajado até à URSS para assistir a filmagens de Eisenstein, que depois terá aproveitado para filmes como “A Revolução 
de Maio” – afinal as revoluções tocam-se!). 
Mas a verdade é que, ainda que de uma forma graficamente 
vanguardista, criativa, inovadora, o construtivismo esteve 
sempre ao serviço da revolução. Deve dizer-se, como 
contraste, que a revolução é que não esteve ao serviço do 
construtivismo, renegando a sua colaboração que foi julgada 
suspeita.  

O HOMEM DA CÂMARA DE FILMAR 
“O Homem da Câmara de Filmar”, do soviético Dziga Vertov, 
inicia-se com um genérico extremamente curioso, porque 
refere dados pouco habituais, desde o facto de ser constituído 
por 6 bobines de película até afirmar-se como tentativa de 



“criar uma linguagem de cinema absoluta e verdadeiramente internacional, afastada da linguagem do teatro ou da 
literatura”. Depois de se confessar ser o “Diário de um cameraman” (ou mesmo é dizer “diário de um director de 
fotografia de cinema”), explica que é uma “experiência de comunicação cinematográfica de acontecimentos reais” 
que se apresenta “sem intertítulos, num filme sem argumento, sem ajuda de palco, sem teatro”. (deve notar-se que a 
versão de dvd se traduz argumento por cenário, num erro de palmatória. Em francês “scénario” traduz-se por 
argumento). Este genérico é todo um programa estético e sociológico que explica grande parte do cinema de Vertov.   
Dziga Vertov, de nome de baptismo, Denis Arkadievitch Kaufman, nasceu a 2 de Janeiro de 1896, em Białystok, no 
antigo Império Russo, e viria a falecer a 12 de Fevereiro de 1954, com apenas 58 anos. Foi realizador, 
fundamentalmente documentarista e jornalista, e teve uma importância decisiva na fase inicial da revolução 
bolchevique, no campo do cinema, sendo um precursor do cinema directo, também conhecido por “cinema verdade”, 
conjugando a recolha de imagens da realidade com um tratamento vanguardista e experimental que o tornaram um 
cineasta único. Irmão mais velho de dois directores de fotografia, Mikhail Kaufman e Boris Kaufman, casado com 
Elizaveta Svilova, igualmente realizadora e montadora, Dziga Vertov foi um autêntico criador revolucionário, na 
medida em que o seu trabalhou procurou realmente partir da realidade para a alterar.  
É obvio que “O Homem da Câmara de Filmar” tem ascendentes directos, sobretudo uma influência óbvia de “Berlim: 
Die Sinfonie der Großstadt” (Berlim, Sinfonia de uma Cidade), um filme alemão, de 1927, dirigido por Walter 
Ruttmann, escrito por Carl Mayer e Karl Freund. A ideia de ambos é mostrar o dia de uma cidade, desde o amanhecer 
até à noite, acompanhando os ciclos da metrópole, da alvorada preguiçosa ao deslumbramento da diversão nocturna, 
passando pela azafama do trabalho. Claro que a realidade alemã dos anos 20 e a soviética da mesma década é 
profundamente diferente, mas a ideia dos dois filmes é semelhante, como semelhante é a série de filmes de origem 
diversificada que surgiram sugestionados pela obra de Ruttmann. Anteriormente, o modelo já havia tido cultores, 
como René Clair, em “Paris qui dort” (1924), “Manhatta”, de Charles Sheeler e Paul Strand (1921), “Rien que les 
heures”, de Alberto Cavalcanti (1926), mas foi a partir de 1927 que se intensificaram estas elegias sobre as cidades, 
com filmes sobre Nova Iorque, Madrid, Paris, São Paulo, Praga, etc. Mesmo em Portugal, Leitão de Barros deu-nos um 
magnífico “Lisboa, Crónica Anedótica de uma cidade”, e no Porto, Manoel de Oliveira não deixou de ter em conta o  
filme de Ruttmann, e quem sabe se o Dziga Vertov igualmente, para o seu brilhante “Douro, Faina Fluvial”.  
Mas Dziga Vertov vai mais longe que todos os outros, por introduzir a figura do próprio cameraman e uma montadora 
na estrutura do filme (curiosamente, um dos seus irmãos, Mikhail Kaufman, e a própria mulher, Elizaveta Svilova), e 
por iniciar o filme e concluí-lo numa sala de cinema, a princípio deserta, pano de boca corrido, cadeiras à espera dos 
seus ocupantes, depois a casa cheia de um público popular e sedento das imagens, depois a debandada geral).  
Esta construção que tem muito de “moderna”, distancia o filme do espectador, que nunca deixa de perceber que está 
a ver um filme, que é a realidade filtrada pelo olhar de um cameraman, manipulada por uma montadora, exibida 
numa sala edificada para o efeito.  
Este não é, por isso mesmo, um mero documentário. Procura 
ser muito mais do que isso, ser esse “cinema absoluto” que não 
necessita de palavras para ser totalmente inteligível, na URSS, 
nos EUA, em Paris ou Lisboa. Um cinema que vivendo apenas 
das imagens e do ritmo imposto às mesmas, e das relações 
criadas pela montagem, definisse situações e, mais do que isso, 
lograsse estados de espírito, ambiências psicológicas, ritmos de 
trabalho e de lazer.     
Não há dúvida que “O Homem da Câmara de Filmar” ostenta 
uma forte componente propagandística. Mas, ao mesmo 
tempo, não elide a realidade social da URSS doze anos depois 
da revolução, apresentando imagens que não são de todo 
encomiásticas para o regime. Diga Vertov é, por outro lado, um 
lídimo representante do “construtivismo” soviético, uma 
corrente vanguardista que procurava reabilitar o trabalho ao mesmo tempo que credibilizava a máquina como 
elemento produtivo e matéria de criação artística. No cartaz, na fotografia, nas artes plásticas e no cinema, é constante 
a presença da máquina, das suas diferentes componentes, das fábricas, dos locais de trabalho (neste caso sobretudo 
as telefonistas ocupam destacado lugar, bem como algum trabalho feminino, muito mais representado do que o 
masculino, o que denota uma aproximação sensual no corpo de algumas das mulheres).  
Com uma narrativa fortemente impactante, evoluindo ao saber de vários ritmos, mas sempre criando uma atmosfera 
poética, onírica, jogando com algum humor e, aqui e ali, certa ironia, “O Homem da Câmara de Filmar” é 
definitivamente uma obra-prima de cinema, que denota uma liberdade criativa que será possivelmente uma das 
razões de não ser uma das preferidas dos chefe de governo soviético da altura, que lhe preferiam deliberadamente 
os filmes que propunham uma imagem “positiva” do “homem novo” a caminho de “amanhãs que cantam”. Por muito 



propagandista que este filme fosse, demonstrava uma liberdade de tom dificilmente domesticada e uma irreverência 
que não calhava bem na conservadora nomenklatura das altas esferas da URSS. 
Vertov não se exime a misturar imagens, sobrepondo-as, dividindo o ecrã e criando efeitos de caleidoscópio (sempre 
justificados), impondo verdadeiros desafios atléticos ao seu irmão fotógrafo que, de câmara a tiracolo, sobre e desce 
alturas, enfrenta estímulos acrobáticos, aparece em cima da própria câmara (e noutros locais) em exigentes trucagens, 
desde que, de madrugada, sai de sua casa para enfrentar galhardamente a realidade soviética do dia a dia de uma 
grande cidade.  
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O HOMEM ELEFANTE 
Título original: The Elephant Man  
Realização: David Lynch (EUA, Inglaterra, 1980) 
Classificação etária: M/ 12 anos | 124 MINUTOS 
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