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A SUBJETIVIDADE DO OLHAR NO APARATO 
TECNOLÓGICO: DZIGA VERTOV E MICHAEL KLIER 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação aborda questões quanto à subjetividade e ideologia do olhar na 

produção artística cinematográfica intermediada pelo aparato tecnológico. Suscita 

uma busca pelo entendimento da relação homem-câmera nas artes e cultura, através 

da análise de duas produções que tem a câmera como protagonista: Um homem com 

uma câmera (1929), de Dziga Vertov e O gigante (1983), de Michael Klier. O trabalho 

também explora os pontos de convergência e divergência entre as duas obras e sua 

relevância no contemporâneo. 

 

Palavras-Chave: Olhar, Subjetividade, Aparato tecnológico, Dziga Vertov, Michael 

Klier.  
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THE SUBJECTIVITY OF THE TECHNOLOGICAL APPARATUS 

SIGHT: DZIGA VERTOV AND MICHAEL KLIER 

 

ABSTRACT 

 

This master’s thesis addresses some issues about the subjectivity and ideology of the 

sight in the film production mediated by the technological apparatus. It seeks for an 

understanding of the human-camera relation in arts and culture, through an analysis 

of two productions that have the camera as protagonist:  A man with a camera (1929) 

of Dziga Vertov and, The giant (1983) of Michael Klier. The work also explores the 

relations between these two productions and its contemporary relevance. 

 

Keywords: Look, Subjectivity, Technological apparatus, Dziga Vertov, Michael Klier. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na história da arte e da filosofia, o sentido da visão ocupa uma posição 

privilegiada desde a Antiguidade. Os gregos entendiam o olhar como ação intelectual 

– a raiz do verbo grego para ver, conhecer, examinar (eidô) é a mesma da palavra 

ideia (eidós) (CHAUÍ, 1988, p.35). O Renascimento retoma este pensamento clássico 

com a criação da perspectiva e os artistas abandonam as “imagens interiores” por 

uma objetividade que controle o visível. O "pintor-cientista" aprende a olhar, a captar 

a verdade de todas as coisas por transformar o olhar em "cosa mentale" (BOSI, 2003, 

p. 74, 75). A perspectiva artificialis assegurou a instalação do sujeito na posição 

central, como foco ativo e origem do sentido. Com isso, uma relação direta entre o 

olhar do sujeito e aparato tecnológico foi criada.  

 O filósofo Jean-Louis Baudry (1930 – 2015) definiu o conceito dispositivo (em 

francês dispositif, derivado do latim apparatus, a forma usada no idioma inglês) “para 

designar a situação espectatorial no cinema (ou a situação de assistência), 

englobando todos os aspectos da experiência na sala de projeção” (XAVIER, 1983, 

p.411). Baudry faz distinção entre dispositivo e aparelho de base, usado para se referir 

a todo o complexo de técnicas do cinema desde a filmagem à produção. Para Vilém 

Flusser (1985), o termo aparelho (também derivado de apparatus) define um objeto 

que contém em si próprio um tipo de pensamento. O autor pontua a diferença entre 

aparelho e instrumento, que seriam objetos relacionados a atividades mecânicas. O 

termo aparato se aproxima da definição de Flusser, porém, usado em textos mais 

recentes por autores como Machado e Virilio, citados nesta bibliografia. Portanto, por 

definição, neste trabalho optou-se pelo termo aparato tecnológico para definir a 

câmera. 

O primeiro capítulo dessa dissertação apresenta Um homem com a câmera, 

filme de Vertov realizado em uma época em que se acreditava na superioridade das 

"máquinas de visão" (VIRILIO, 1994) para revelar a verdade das massas, pois os 

dispositivos captam as multidões de forma mais eficaz que o olho humano 

(BENJAMIN, 1996). Será abordado o empenho de Vertov pelo olhar objetivo, 

contrapondo-o com reflexões de teóricos da imagem que discutem a subjetividade 

ideológica por trás da representação, desde o século XV. 
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O segundo capítulo introduz o conceito de panóptico e apresenta o filme de 

Michael Klier, O gigante. O diretor filma o cotidiano com o intuito de deixar evidente a 

perda da privacidade individual para as câmeras de vigilância, incorporadas à 

paisagem urbana. Em Klier, as máquinas de visão monitoram as massas.  

O terceiro capítulo traz a relação entre Vertov e Klier, explicitando a questão o 

olhar subjetivo do aparato, entre outros aspectos convergentes e divergentes.  

Por que Vertov? Por que Klier? 

Embora Um homem com a câmera seja uma obra relativamente conhecida 

entre teóricos e pesquisadores do cinema, continua sendo uma fonte inesgotável de 

reflexões em diversos campos das ciências humanos, dado a genialidade de Vertov.  

Por outro lado, O gigante de Klier é uma produção notável, que toca questões 

contemporâneas (mesmo tendo sido produzida nos anos 1980), e possui uma rara 

bibliografia disponível em português, o que foi uma das motivações dessa pesquisa. 

Por fim, a aventura de traçar paralelos entre essas duas produções é o que 

este trabalho propõe, com o propósito de elucidar pontos e provocar reflexões, para 

assim contribuir com a pesquisa em arte e cultura.  
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INTRODUÇÃO 

  

As máquinas a vapor surgidas na Revolução Industrial no século XVIII, 

acompanhadas da expansão das ferrovias, rodovias, dos telégrafos e telefones 

transformaram a sociedade ao acelerar os meios de produção, de locomoção e de 

comunicação. Especialmente os trens, que rapidamente tomaram conta da paisagem, 

mudaram o cotidiano pois reduziram as distâncias. Um de seus grandes impactos foi 

estabelecer novos padrões de tempo e espaço. 

Não é por menos que a pintura Rain, Steam and Speed – The Great Western 

Railway, de pintor britânico J. M. William Turner (1775 – 1851), seja considerada tão 

significativa. A locomotiva a vapor surge na diagonal no quadro, deixando para trás o 

passado britânico bucólico, em direção ao futuro industrial inevitável (FINLEY, 1999). 

Turner foi testemunha ocular das mudanças causadas pela revolução. Pintou a nova 

relação espaço-tempo de sua época, a velocidade, e representou também os novos 

interesses da afluente classe média, as máquinas.  

 

 

Figura 1. Rain, Steam and Speed: The Great Western Railway (1844), William Turner.  

Fonte: google.com.br. 
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Na época em que essa pintura foi exibida na National Gallery, em Londres, no 

ano de 1844, a fotografia já existia há mais de vinte anos e abordava questões 

semelhantes à retratada por Turner. 

Para Virilio, em A máquina de visão, o objetivo central da busca por progresso 

nas técnicas fotográficas era a velocidade. "Com a fotografia, a visão de mundo torna-

se não somente uma questão de distância espacial, mas também de distância do 

tempo a abolir, questão de velocidade" (1994, p.41).  

Segundo Parente, "a velocidade é um modo de temporalizar não apenas o 

espaço, mas corpos que o atravessam" (1993, p.16). É exatamente isto que propõem 

os experimentos fotográficos de locomoção de Eadweard Muybridge (1830 – 1904) e 

seus contemporâneos, a partir dos anos 1870. Essas investigações deram um novo 

sentido à representação do movimento, pois através das sequências fotográficas foi 

possível entender a realidade de como se dá o deslocamento de um corpo no tempo 

e espaço e, dessa maneira, representa-lo de maneira fidedigna.  

 

 

Figura 2. Horse jumping (1887), Eadweard Muybridge. Fonte: wikipedia.org. 

 

Benjamin em A obra de arte na era da reprodutibilidade faz uma comparação 

entre a pintura e a fotografia, 
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O pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre a realidade 

dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente as 

vísceras dessa realidade (...). A imagem do pintor é total, a do operador é 

composta de inúmeros fragmentos, que se recompõem segundo novas leis. 

Assim, a descrição cinematográfica da realidade é para o homem moderno 

infinitamente mais significativa que a pictórica, porque ela lhe oferece o que 

temos direito de exigir da arte: um aspecto da realidade livre de qualquer 

manipulação pelos aparelhos, precisamente graças ao procedimento de 

penetrar, com os aparelhos, no âmago da realidade (1996, p. 187). 

 

A afirmação de Virilio complementa essa ideia, 

 

 

"(...) graças à fidelidade implacável dos instrumentos e longe da ação 

subjetiva e deformante da mão do artista, lhes permitia fixar e mostrar o 

movimento com uma precisão e uma riqueza de detalhes que escapam 

naturalmente à visão. O mundo, 'redescoberto' como um continente 

desconhecido, aparecia finalmente em 'sua própria verdade' ". (1994, p.41) 

 

A fotografia se propôs desde o início a ser “uma linguagem natural”, um registro 

"realista e objetivo do mundo visível" em conformidade com a lógica de representação 

renascentista (DUBOIS, 2003, p.40). Constitui uma objetivação de princípios da 

representação renascentista, perpetuando uma visão plena e objetiva elaborada por 

um olho-sujeito.  

Em Pré-cinemas & pós-cinemas, Machado argumenta, 

 

 

(...) a partir do século XIX, quando sua produção comercial se generaliza, 

será dada continuidade ao modelo de imagem construído no Renascimento, 

modelo marcado pela objetividade, pela reprodução mimética do visível e 

pelo conceito de espaço coerente e sistemático, espaço intelectualizado, 

organizado em torno de um ponto de fuga (2007, p. 227). 

 

Em Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base, Baudry 

reforça a ideia de que o lugar ocupado pela câmera no processo de produção de 

imagens propaga o olho-sujeito da perspectiva monocular e constrói uma 



17 
 

   

representação espacial em conexão com parâmetros determinados no Renascimento. 

O autor afirma,  

 

 

É a construção perspectivista do Renascimento que está na origem do 

modelo que serve ao cinema; e o recurso a múltiplas lentes, quando não é 

ditado por considerações técnicas visando a restabelecer um campo 

perspectivo habitual (cenas tomadas em espaços limitados ou amplos, onde 

é preciso abrir ou fechar o espaço), não destrói a perspectiva, mas ao 

contrário, lhe atribui o papel de uma norma referencial Veremos ainda que o 

efeito ideológico que disso resulta se define por uma relação com a ideologia 

inerente à perspectiva. As dimensões da própria imagem, a proporção entre 

a altura e a largura, parecem perfeitamente calculadas a partir de uma média 

tirada da pintura de cavalete (1983, p.386). 

 

Porém, os instantes congelados não eram suficientes para se captar o real, 

pois a vida está em movimento. O cinema surge da urgência em retratar a realidade 

tal como ela é. A locomotiva a vapor pintada por Turner é um vislumbre da primeira 

projeção cinematográfica, exibida ao público em 1895, produzida pelos irmãos 

Lumière (Auguste, 1862 – 1954; Louis, 1864 – 1948). Na tela, assim como em Turner, 

um trem aponta desde um ponto de fuga distante em direção ao futuro maquinicista 

da sociedade que se transformava. "Com a imagem em movimento, o representar da 

Figura 3. A Chegada de um Trem à Estação (1896), Auguste Lumière, Louis Lumière. 
Fonte: wikipedia.org. 
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ação dos homens se dá com a franca hegemonia do ilusionismo – a encenação tal e 

qual o real" (XAVIER, 1988, p.371). 

No cinema, a questão da velocidade discutida por Virilio (1994) é potencializada 

pois a representação torna-se verossímil. O olho-sujeito ganha movimento, 

extrapolando os limites do corpo do espectador, com a vantagem de preserva-lo em 

sua zona de conforto. Esse é privilégio que a experiência do cinema tem garantido, 

ao tornar visíveis ações no espaço e tempo, sem requerer participação ativa.  

O cinema herda da fotografia e da pintura a função ideológica de representação 

do sensível, ainda sob a lógica renascentista. 

 

 

A câmera (diferente da máquina fotográfica) podia dar aparência de corrigir o 

caráter unificador e "substancializante" da imagem perspectivista única. 

Essas imagens, que seriam como fatias ou instantes tomados da "realidade" 

(mas sempre de uma realidade já trabalhada, elaborada, escolhida), 

permitem supor, quanto mais a câmera se desloca, uma multiplicação de 

pontos de vista, neutralizando a posição fixa do olho-sujeito e, desse modo, 

anulando-o (BAUDRY, 1983, p.389).  

 

Mais do que representação fidedigna, a identificação do espectador com a 

câmera e a visão além de fronteiras, proporcionada pelo aparato, é o que sustenta o 

espetáculo cinematográfico. 
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CAPÍTULO 1: A CÂMERA COMO PROLONGAMENTO DO REAL 

 

1.1. Vertov: o olho que decifra o mundo 

 

 

Necessidade, precisão e velocidade: três imperativos que colocamos ao 

movimento digno de ser filmado e projetado (VERTOV apud GRANJA, 1981, 

p. 39). 

 

Se com a mão, Turner pintou a velocidade das máquinas e as mudanças que 

causaram na paisagem, com a máquina, Dziga Vertov (1896 – 1954) registrou o 

movimento da sociedade que já assimilara essas mudanças.  

Denis Arkadyevich Kaufman nasceu em 1896, em Bialystok, na Polônia e 

adotou o pseudônimo Dziga (de um termo ucraniano para girar a manivela da câmera) 

Vertov (do verbo russo para girar ou rodar) por volta de 1915. Nessa época, já em 

Moscou, se aproximou de círculos intelectuais que o introduziram à política e à 

produção de cinema (LIGNANI, 2014). 

Vertov estava inserido no contexto das vanguardas artísticas do início do século 

XX, que procuraram explorar a potência da máquina-cinema, a nova arte, por 

desenvolver uma linguagem específica através de manipulações de câmera e 

montagem. Mas, para além de expressão artística, movimentos como o Futurismo1 e 

o Construtivismo2 buscavam utilizar o cinema em benefício da sociedade que surgia 

no período pós-industrial. Os artistas construtivistas se empenharam em "denunciar a 

alienação humana" através de suas obras, como parte do esforço revolucionário de 

reconstrução social (LEAL; PEQUENO, 2014). 

O cinema russo, com apoio do estado, foi amplamente usado para tal objetivo, 

conforme Xavier, 

 

No seu elogio ao aspecto revelador do olho no cinema, o pensamento dos 

anos 20 colocou o debate em termos de verdade (cinema) e mentira (a 

                                                           
1 Vertov foi bastante influenciado pelo Futurismo Russo, que irrompeu na Rússia a partir dos anos 
1910 como uma recusa de modelos tradicionais da cultura, da academia e a instalação de novos 
modelos estéticos baseados nas mudanças sociais (GRANJA, 1981). 
2 Em essência, o Construtivismo foi uma tentativa de instituir uma arte capaz de perceber e absorver 
o mundo moderno e suas transformações (ALVARENGA; CONCEIÇÃO, 2014). 



20 
 

   

tradição cultura) e deu toda ênfase à cumplicidade entre cinema e natureza, 

solidários enquanto um organismo e sua expressão visual, prontos a expulsar 

a simulação desde que a nova técnica fosse salva de sua adulteração 

promovida pelo universo da mercadoria (1983, p.375). 

 

Na Rússia pós-guerra, onde apenas um terço da população era alfabetizada, 

os construtivistas acreditavam que o cinema, sendo máquina e meio de 

representação, deveria engajar-se na construção de uma nova realidade sob a ótica 

comunista e ser um grande agente social transformador. No início do governo 

bolchevique, foi o principal veículo de divulgação das ideias do novo regime, com a 

vantagem de atingir a maioria das pessoas.  

O governo investiu em trens e um navio que funcionavam como centros 

culturais itinerantes e que continham equipamento de projeção de filmes, exposições 

de arte, espetáculos teatrais e debates. Os comboios visitavam as cidades com o 

intuito de levar ideias revolucionárias à população. 

Vertov estava a bordo do trem de propaganda de Lênin conhecido como 

Revolução de Outubro, em 1918. Durante essa expedição, ele recolheu muitas 

imagens produzidas por colaboradores em um acervo que serviria para futuros 

projetos. Para Vertov, o cinema deveria ser instrumento de luta para o povo ao 

promover o desvelamento do sistema opressor e era papel do diretor de cinema 

"registrar essa luta e a criação de um novo mundo" (LEAL; PEQUENO, 2014, p.32). 

A câmera era o meio para se atingir esse objetivo.  

O diretor declarou a respeito do “olho mecânico do cineasta”,  

 

 

“Eu sou o olho mecânico. Eu, máquina, vos mostro o mundo do modo como 

eu posso ve-lo. Assim eu me liberto para sempre da imobilidade humana. Eu 

pertenço ao movimento ininterrupto. Eu me aproximo e me afasto dos objetos, 

me insinuo sob eles ou os escalo, avanço ao lado de uma cabeça de cavalo 

a galope, mergulhando rapidamente na multidão, corro diante de soldados 

que atiram, me deito de costas, alço voo ao lado de um aeroplano, caio ou 

levanto voo junto aos corpos que caem ou voam (...)” (VERTOV apud 

VIRILIO, 1993, p.37-38). 
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O olho da máquina era capaz de decifrar o mundo. Para Vertov, a câmera era 

mais perfeita que o olho humano pois era imparcial na ação de registro do real. Ela 

deveria ser fundida ao cenário ao filmar a vida tal como ela é, sem intervenções.  

 

 

Defendemos a utilização da câmera como cine-olho, muito mais aperfeiçoado do que 

o olho humano, para explorar o caos dos fenômenos visuais que preenchem o 

espaço, o cine-olho vive e se move no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que 

colhe e fixa impressões de modo totalmente diverso daquele do olho humano. 

(VERTOV apud XAVIER, 1983, p.253) 

 

Em 1923, juntamente com sua esposa, Elizaveta Svilova (1900 – 1975), e seu 

irmão, Mikhail Kaufman (1897 – 1980), publicou o manifesto Kinoks: uma revolução3, 

um chamado a todos aqueles que trabalhavam com cinema para tonarem-se "pilotos-

kinok", isto é, comandarem a câmera "de forma a conseguir extrair do mundo a melhor 

representação possível das coisas" (LIGNANI, 2014, p.25).  

O próprio Vertov escreveu 

 

 

Para ajudar a máquina-olho, existe o piloto-kinok que não apenas dirige os 

movimentos do aparelho, como também se entrega a ele para vivenciar o espaço. 

Graças a esta ação conjunta do aparelho liberto e aperfeiçoado e do cérebro 

estratégico do homem que dirige, observa e calcula, a representação das coisas, 

mesmo as mais banais, revertir-se-á de um frescor inusitado e, por isso, digno de 

interesse (VERTOV apud XAVIER, 1983, p.257). 

 

 A câmera liberta o olhar de sua imobilidade, por explorar todos os ângulos 

possíveis, e o cineasta tem o papel fundamental de escolher o que será visto pelo 

espectador. É na montagem que máquina e homem potencializam sua parceria. 

 Com o Kinopravda (cine-verdade), entre 1922 e 1925, Vertov e seus 

companheiros realizaram 23 edições de um "jornal filmado", onde as experimentações 

kinokistas eram colocadas em prática através de estudos temáticos de montagem, 

com o objetivo de mostrar as transformações sociais pelas quais a Rússia passava e 

                                                           
3 Segundo Lignani (2014, p.20), kinoks é um neologismo criado a partir das palavras kino, que significa 
cinema, e oko, que significa olho; o sufixo ok, em russo, indica um agente humano do sexo masculino. 
Sendo assim, pode-se entender o termo kinoks como " homens do cine-olho". 
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propagar os ideais revolucionários (LIGNANI, 2014). Sobre o cinejornal, Vertov 

declarou,  

 

 

Este jornal, veja lá, tinha a particularidade de estar constantemente em 

movimento, de mudar constantemente de um número para outro. Cada 

Kinopravda era diferente daquele que o precedia. O método de narração 

obtido pela montagem mudava sempre. Tal como a maneira de tratar a 

filmagem. E também o caráter das legendas e a maneira de as utilizar. O 

Kinopravda esforçava-se por dizer a verdade através de expressão 

cinematográfica (VERTOV apud GRANJA, 1981, p. 54) 

 

   O Kinopravda e as outras realizações de Vertov foram laboratórios de criação 

e experiência de linguagem. Entre 1918 e 1928, produziu tanto filmes comissionados 

pelo governo, quanto projetos pessoais e, assim, desenvolveu sua teoria 

cinematográfica que encontra o ápice no filme de 1929, Um homem com uma 

câmera4. 

 

1.2. Um homem e uma câmera: a pesquisa posta em prática 

 

Vertov entendia que o desenvolvimento de processos cinematográficos – o uso 

dos aparatos ópticos e as estratégias de filmagem disponíveis na época – deveria ser 

empregado na construção de uma visão de mundo socialista. Para que os kinoks 

pudessem penetrar no mundo sem interferir no mesmo, o avanço em técnicas e 

equipamentos portáteis tinham um papel fundamental. Já que os aparelhos captam o 

movimento das multidões de forma mais eficaz que o olho, investir no 

aperfeiçoamento dos mesmos fazia-se necessário. Segundo ele, “não podemos 

aperfeiçoar os nossos olhos, mas podemos aperfeiçoar cada vez mais a câmera de 

filmar” (VERTOV apud GRANJA, 1981, p.41). Assim, Vertov se empenhou nos 

estudos de cinema para constituir uma linguagem cinematográfica universal. 

Segundo Annette Michelson (1984, p.37), "o filme Um homem com uma câmera 

une o processo de Vertov, de entendimento e crítica da representação, com a 

                                                           
4 O título original do filme, escrito em alfabeto latino é Chelovec s kinoapparatom (PERNISA Jr., 2014). 
Optou-se neste texto pela tradução Um homem com uma câmera por ser a mais comum na literatura 
cinematográfica disponível em português. 
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produção cinematográfica por sintetizar os recursos desenvolvidos na teoria e prática 

do cinema até 1929". O filme é a aplicação prática das teorias que Vertov desenvolveu 

ao longo de dez anos de realizações e pesquisa. 

 Um homem com uma câmera mostra o dia a dia do homem soviético através 

de imagens de trabalho e lazer, nas cidades de Moscou, Kiev e Odessa, dentro do 

contexto da produção industrial. Esta produção inclui o próprio ato de filmar, além dos 

avanços do regime soviético: o processo de mineração e produção de ferro, os 

serviços postais e de comunicação, os setores de construção, energia e a indústria 

têxtil. A integridade do regime é continuamente afirmada pelas estratégias visuais e 

padronização rítmica, além dos recursos de movimentação de câmera. 

 

 

O filme tem um caráter documental. Dispensa tanto roteiro, quanto atores e 

cenários para retratar a realidade captada pelo "cine-olho", como explica Vertov, 

 

 

Um homem com uma câmera constitui um experimento na transmissão 

cinematográfica do fenômeno visual sem a ajuda de intertítulos (um filme sem 

intertítulos), roteiro (um filme sem roteiro) ou teatro (um filme sem atores, sem 

cenários). Um novo trabalho experimental do cine-olho que busca criar uma 

Figura 4. Plateia à espera da exibição do filme. Um homem com uma câmera (1929), Dziga Vertov. 
Fonte: archive.org. 
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linguagem fílmica verdadeiramente internacional, escrita absoluta em 

cinema, e a completa separação entre cinema, teatro e literatura (VERTOV 

apud MICHELSON, 1984, p.283. A tradução é nossa). 

 

A realidade apresentada é a realidade da montagem, que revela em totalidade 

o que o olho humano não consegue ver. Através da organização das imagens 

baseada no ritmo de cada movimento e nos intervalos entre eles, se produziriam 

poemas cinematográficos que dispensariam a ideia de argumento, na captação do 

homem em sua essência. A câmera dirige o olho do espectador, na ordem que mais 

lhe favoreça, e organiza os detalhes graças a uma sequência cuidadosamente 

estudada. O montador deveria ser capaz de observar e interpretar o que o próprio 

material já trazia (SAVERNINI, 2011).  

Segundo o diretor, 

 

 

Um homem com uma câmera é a soma de diversos fatos gravados em vídeo, 

não somente a soma, mas o resultado de fatos. Cada item ou cada fator é 

um pequeno documento separado. Os documentos agrupados entre si, para 

que, por um lado, o filme consistisse somente dessas ligações entre partes 

significantes que coincidem com as ligações visuais, então, de outro lado, 

essas ligações não necessitariam de intertítulos; a soma final de todas essas 

partes representaria um todo orgânico (VERTOV apud MICHELSON, 1984, 

p.84. A tradução é nossa). 

 

A missão de Um homem com uma câmera era apresentar o “fazer cinema” e 

tornar conhecida uma cine-linguagem universal que não precisaria de outra linguagem 

para se fazer entender. É descrito como um metadocumentário pois à medida que 

mostra as imagens captadas, apresenta também os bastidores da produção do 

documentário em si e sua exibição, com um objetivo pedagógico, segundo a lógica 

construtivista,   

 

 

É importante lembrar que os construtivistas tinham o hábito de explicar o que 

faziam: a criação era acompanhada de trabalhos teórico-analíticos e de 

manifestos. Nota-se a recorrência do uso do termo construção tanto na política 

quanto na estética. Um homem com uma câmera é um filme sobre a produção, 
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sobre o trabalho de feitura do filme, em que os "produtores" são chamados 

artistas-operários (LEAL; PEQUENO, 2014, p.35). 

 

Essa câmera possui um piloto, o cameraman (o irmão do diretor, Mikhail 

Kaufman), um homem comum exercendo seu ofício de registrar com a câmera, o 

comportamento das pessoas em sociedade. Porém, não há nenhuma intenção de 

protagonismo do homem com a câmera. Embora seja possível eleger como fio 

condutor do filme o passeio do operador de câmera pela paisagem, seu olhar não é 

dominante. Ele personifica todos os trabalhadores do regime soviético. 

A obra compara a sistemática da produção de um filme como sendo um 

trabalho de manufatura como qualquer outro. Havia um esforço em tornar visíveis as 

estruturas e interesses de classe, de acordo com os ideais construtivistas. E ao incitar 

o espectador à "despertar sua consciência para o seu real poder transformador" 

(LEAL; PEQUENO, 2014, p.35), o diretor colocou-o, por assim dizer, como 

protagonista da obra.  

Manovich, em The language of new media, identifica três níveis narrativos no 

filme de Vertov que se interligam como metadados, 

 

 

O primeiro nível é a história de um cameraman filmando material para o filme. 

O segundo nível consiste em tomadas do público assistindo ao filme 

finalizado na sala de cinema. O terceiro nível é o filme em si mesmo, que 

consiste no material filmado em Moscou, Kiev e Riga, organizado de acordo 

com o progresso de um único dia: acordar – trabalhar – atividades de lazer. 

Se este terceiro nível é um texto, os outros dois podem ser pensados como 

metatextos (2001, p.241). 

 

Para Vertov, Um homem com uma câmera é resultado de todos os 

experimentos anteriores do cine-olho para desenvolver uma linguagem 

cinematográfica à serviço da nova sociedade socialista.  

 

1.3. Ideologia do cine-olho: a manufatura do trabalho cinematográfico 

 

A proposta de Vertov e de seus companheiros era filmar fatos e disponibiliza-

los ao espectador de maneira que este tomasse consciência do mundo tal como é, a 
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partir de sua própria objetividade (LEAL; PEQUENO, 2014). Seu compromisso maior 

era ensinar o público a ler esse mundo real. 

As questões acerca do olhar e da representação do real vem sendo discutidas 

por diversos teóricos da imagem desde o entendimento do funcionamento dos 

dispositivos produtores de imagens e sua evolução ao longo da história da arte. À 

primeira vista, as aspirações de Vertov e seu grupo de representar o real se contrapõe 

aos estudos da representação imagética que consideram a existência da 

subjetividade ideológica nas imagens, sendo ideologia definida como,  

 

 

Força social organizadora que constitui ativamente sujeitos humanos nas 

raízes de sua experiência vivida e busca equipa-los com formas de valor e 

crença relevantes para suas tarefas sociais específicas e para reprodução 

geral da ordem social (EAGLETON, 1997, p.194). 

 

A partir da fotografia 5 , "pela primeira vez no processo de reprodução da 

imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que 

agora cabiam unicamente ao olho" (BENJAMIN, 1996). A importância do olhar ganha 

novas proporções com o desenvolvimento tecnológico dos aparatos.  

O pensamento corrente da época era que a câmera tinha o poder de ampliar o 

alcance do olho humano e complementa-lo com novas informações sobre o assunto 

observado. Conforme Flusser, em Filosofia da caixa preta, o observador confia na 

imagem técnica, aquela "produzida por aparelhos” tanto quanto confia nos seus 

próprios olhos e as encara como visões do mundo.  Segundo o autor, 

 

 

A fotografia é o primeiro objeto pós-industrial: o valor se transferiu do objeto para a 

informação. Pós-industrial é precisamente isso: desejar informação e não objetos. 

Não mais possuir propriedades (capitalismo ou socialismo). Trata-se de dispor de 

informações. (FLUSSER, 1985, p.27).  

 

O fotógrafo húngaro Moholy-Nagy (1895 – 1946), contemporâneo de Vertov, 

insistia para que a câmera deixasse de ser usada como complemento secundário de 

códigos pictóricos e fosse explorada em toda sua potencialidade tecnológica, que 

                                                           
5 As reflexões teóricas sobre o olhar e a representação na fotografia também se aplicam ao cinema.  
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daria acesso à uma “visão objetiva” do mundo. Ele propôs que o cinema deveria 

engajar-se nas ciências naturais para a reprodução das dinâmicas de movimento e na 

filmagem do cotidiano do homem em todas as suas facetas, desde seu nascimento 

até sua morte. Mais do que a criação de enciclopédias visuais, Moholy-Nagy 

enxergava o potencial da nova mídia que, através de experimentos e desenvolvimento 

técnico, poderia registrar a natureza dos fenômenos existentes (MICHELSON, 1984). 

 

 

Figura 5. Olho humano potencializado pelo olho da câmera.  
Um homem com uma câmera (1929), Dziga Vertov. Fonte: archive.org. 

 

No entanto, essa objetividade da imagem é inocente pois desconsidera a base 

de seu desenvolvimento técnico: a indústria e o comércio. Todo aparato tecnológico 

possui um programa, ou uma "escritura" (AZEVEDO; VIGAR, 2013), elaborada por 

aqueles que o produziram segundo seus interesses. As imagens são realizações de 

algumas das potencialidades inscritas no aparato.  

Flusser sugere que a intenção é programar a sociedade para um 

comportamento propício ao constante aperfeiçoamento dos aparatos, sujeito ao 

domínio da escritura,  

 

 

"De maneira que os aparelhos não podem ter proprietários que os utilizem 

em função de seus próprios interesses, como no caso das máquinas. O 

aparelho fotográfico funciona em função dos interesses da fábrica, e esta, em 

função dos interesses do parque industrial. E assim ad infinitum. Perdeu-se 
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o sentido da pergunta: quem é o proprietário dos aparelhos. O decisivo em 

relação aos aparelhos não é quem os possui, mas quem esgota seu 

programa". (1985, p.16) 

 

Em Guerra e Cinema (1993, p.37), Paul Virilio afirma que o avanço tecnológico 

da fotografia e do cinema está intimamente ligado ao progresso das tecnologias de 

guerra e dominação. Os cineastas que sobreviveram à Primeira Grande Guerra 

evoluíram em campo de batalha pois "olho e arma se misturam". Conheceram a 

tecnologia militar e sua arte sofreu essa influência. Virilio traz a atenção à fusão criada 

entre as tecnologias militares e a produção de vanguarda do pós-guerra, a fim de 

produzir uma visão cinemática do mundo por aproximar cotidiano e ficção. 

A história das imagens técnicas – estas definidas, tanto por Flusser (1985) 

quanto por Machado (2007), como aquelas onde a mediação do aparato é 

determinante – mostra que desde seu início, no Renascimento, a intenção ideológica 

está presente no aparato. Machado salienta, 

 

 

A imagem produzida pela câmera não faz senão confirmar e redobrar o 

código da visão renascentista que coloca um olhar abstrato no centro do 

sistema de representação, impedindo ao mesmo tempo a ocorrência de 

qualquer outro sistema e assegurando dessa forma a dominação do olho 

sobre qualquer outro órgão da percepção. Essa hegemonia da visão está 

ligada, como não podia deixar de ser, ao logocentrismo ocidental, que põe o 

olho/sujeito no lugar de Deus: essa foi uma das formas assumidas pelo 

humanismo burguês para se contrapor ao cristianismo aristocrático e que a 

fotografia veio recuperar, bastante tardiamente, quatro séculos depois (1984, 

p.74). 

 

Neste período, o olhar dos artistas abandona as “imagens interiores” por uma 

objetividade que controle o visível. Para os renascentistas, a virtude da imagem 

técnica era restabelecer a harmonia geométrica na cena e estar livre de uma 

subjetividade que deforma a realidade, uma visão claramente influenciada pela 

ciência e ideais da burguesia, em contraponto ao teocentrismo cristão vigente até 

aquele momento.  

Se a produção de imagens técnicas é feita com aparelhos que reproduzem a 

lógica do Renascimento, é possível afirmar que o pensamento construtivista do início 
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século XX, de retratar o real livre da subjetividade humana, é ingênuo. Além da 

ideologia contida no próprio aparato, para se manipular a câmera faz-se necessária 

uma intenção. A imagem não pode ser politicamente neutra pois já nasce engajada 

na forma dominante de signos e aparatos determinados por quem a produz.  

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin se apropria de termos da ótica, 

refletir e refratar, para explicar que o signo é resultante da ideologia de um grupo 

social. O signo não só representa a realidade, mas também a modifica (refrata), pois 

não é apenas reflexo, mas também, um fragmento material dessa realidade. Embora 

o objeto de análise de Bakhtin fosse a linguagem verbal, é coerente aplicar a mesma 

analogia aos signos não-verbais. 

 

 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. 

O que é que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto 

de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, 

ou seja: a luta de classes (2006, p.45). 

 

Além disso, a atribuição de significado às imagens só ocorre dentro de códigos 

culturais conhecidos e determinados por um grupo. Conforme Francastel (1993), o 

reconhecimento dos signos se dá na memória intelectual de uma sociedade e, 

portanto, a arte produzida neste contexto é reflexo da mesma.  

A produção de Vertov estava inserido no contexto do regime socialista. O 

diretor viveu e trabalhou para o regime soviético. Apoiou abertamente a revolução 

bolchevique e empenhou-se pela disseminação de suas ideias. Sabia que o cine-olho 

é ideológico e o usou para produzir segundo interesses pessoais e objetivos políticos, 

com apoio do regime.  

O diretor era um entusiasta da técnica e, de acordo com o ideal construtivista, 

procurou estudar e sistematizar seus experimentos para que outros pudessem seguir 

os mesmos passos. "Todos aqueles que amam sua arte procuram a essência 

profunda da técnica. (...) O metro, o ritmo, a índole do movimento (...) devem ser 

inventariados e estudados por todos os criadores cinematográficos" (VERTOV apud 

GRANJA, 1981, p.38).  

Essa avidez em experimentar o cinema em todo seu potencial, lhe concedeu 

domínio sobre linguagem e dispositivo cinematográficos, e consequentemente, uma 

autonomia de criação, que estimulou a busca por filmar a verdade. Seu olhar era 
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maquínico no sentido de tentar não interferir no que acontecia diante da objetiva.  "Eu 

sou o cine-olho. Eu sou o olho mecânico. Eu sou a máquina, vos mostro o mundo do 

modo como só eu posso vê-lo" (VERTOV apud XAVIER, 1983, p.255).  

Todavia, o aparato impõe arranjos e uma configuração na cena. O esforço em 

ser fiel à realidade reforça a subjetividade da representação de um ideal eleito pelo 

diretor. Além disso, a própria complexidade da linguagem fílmica apresentada 

restringia o entendimento aos grupos que tinham domínio dos códigos. Considerando 

que o cinema tinha vinte e poucos anos, é possível afirmar que a produção de Vertov, 

e de outros da vanguarda russa, estava direcionada não ao espectador camponês ou 

operário, mas ao futuro homem soviético em formação (SAVERNINI, 2011, p.138).  

Mas a câmera na mão não é ingênua. Para além do contexto em que sua 

produção foi realizada, Vertov deixou bases para a produção audiovisual em cinema, 

televisão, publicidade e, até mesmo, internet. Sua gramatologia cinematográfica 

transcende a falha do projeto socialista e continua a ser lida no contemporâneo. 
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CAPÍTULO 2: A CÂMERA ONIPRESENTE 

 

2.1. Panóptico: o olhar vigia 

 

Em 1787, o jurista inglês Jeremy Bentham (1748 – 1832) apresentou seu 

projeto de um novo modelo de prisão, o panopticum. A etimologia deste termo tem 

origem nas palavras gregas pan, que significa "tudo", e optikós, que significa "visão". 

O projeto panóptico de Bentham consistia em um prédio cilíndrico com celas 

arranjadas em círculos e uma torre central de onde seria feita a vigilância dos 

prisioneiros. Janelas instaladas no interior de cada cela permitiriam que os prisioneiros 

se tonassem visíveis, através da projeção de suas sombras. Por outro lado, eles não 

teriam a mesma visibilidade, mas apenas a onipresença da torre (SCHMIDT-

BURKHARDT, 2000). Através da arquitetura, o objetivo do projeto benthoniano seria 

alcançado: causar a sensação de vigilância permanente nos detentos, mesmo quando 

não houvesse ninguém os observando, inibindo-os de qualquer ação contrária às 

regras. 

 

 

Figura 6. Prisão no modelo panóptico. Illinois, EUA. Fonte: google.com.br 
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Conforme Foucault, o dispositivo panóptico automatiza e desindividualiza o 

poder. Automatiza por ser um sistema disciplinar universal, aplicável em diversas 

esferas sociais e sem motivação específica; desindividualiza por tornar a figura de 

poder anônima – o papel de vigia pode ser exercido por qualquer um. “Quanto mais 

numerosos esses observadores anônimos e passageiros, tanto mais aumentam para 

o prisioneiro o risco de ser surpreendido e a consciência inquieta de ser observado” 

(1987, p.178). O panóptico cria uma relação de poder e sujeição baseada em uma 

ideia de onipresença que resulta em bom comportamento, sem a necessidade de se 

recorrer à força. A vigilância permanente garante que a todos os agentes sociais 

cumpram seus papeis harmonicamente.  

Os aparatos eletrônicos de vigilância ampliaram o modelo de Bentham, 

inicialmente pensado para uso policial, por naturalizarem esse sistema de disciplina 

coercitiva. Isso justifica a proliferação das “máquinas de vigiar”. Para Machado (1991, 

p.95), “a vigilância eletrônica se transforma também num sistema abstrato de 

disciplinamento, já que, na prática, é inviável exercer vigilância direta sobre 

instituições sociais”. 

O aprimoramento da tecnologia de câmeras portáteis e dispositivos de 

armazenamento de dados de vídeo resultou no desenvolvimento de câmeras de 

vigilância. A partir dos anos 1980, os circuitos internos de vigilância, se espalharam 

pelos grandes centros urbanos, tornando-se familiar a qualquer frequentador de 

aeroportos, shopping centers ou bancos e um elemento essencial para a manutenção 

política e economia do status quo. Segundo Parente,  

 

 

A ideia do olho-lâmpada do Iluminismo se tornou uma realidade através do 

dispositivo panóptico da vídeo-lâmpada embutido nas câmeras de vigilância 

instaladas nos bancos, nas lojas, nas fábricas, nas entradas das moradias, 

nas áreas de segurança, mas também nas telas dos dispositivos de realidade 

virtual, cuja imagem nos vê (1993, p.13). 

 

O olhar vigilante do aparato está voltado o tempo todo para o sujeito e 

transformou o cotidiano em observatório. O “vigiar sem ser vigiado” do sistema 

panóptico ganhou enormes proporções com a popularização da câmera de vigilância. 
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2.2. O olhar ubíquo do gigante  

 

A essência da vigilância eletrônica é não depender de um operador para 

funcionar. Os circuitos de vigilância dispensam inteiramente o homem que fica atrás 

da câmera e evidenciam o olhar sem corpo. Foi entregue às "máquinas de vigiar" a 

função disciplinar de controlar atividades tão diferenciadas como a produção 

industrial, o trabalho nos escritórios e o lazer em espaços públicos, ocorrendo a total 

despersonalização do exercício do poder (MACHADO, 1991). Assim, o panóptico 

atingiu seu ponto máximo de eficiência.  

Justamente no período de expansão das câmeras de vigilância em grandes 

cidades, alguns artistas passaram a desenvolver trabalhos que questionavam e 

desconstruíam a racionalidade panóptica usando a mesma tecnologia empregada no 

aparato de vigilância para evocar reflexões sobre a perda de liberdade e privacidade 

(MILLER; IRMAS, 1987). Um desses artistas é o diretor Michael Klier, que entre 1981 

e 1983, produziu o filme intitulado O gigante (Der Riese, título original em alemão), 

que ele mesmo classifica como sinfonia visual, composta quase que inteiramente de 

vídeos de vigilância. 

Klier nasceu em 1943 in Karlsbad, Alemanha (hoje, Karlovy Vary, República 

Checa) e estudou Filosofia e História na Freie Universität Berlin. Antes de O gigante 

(1983), que lhe rendeu diversos prêmios, Klier dirigiu curta-metragens e atuou em 

alguns filmes, dentre eles Zwischen zwei Kriegen (1978) de Harun Farocki. Dirigiu 

longas-metragens, como Uberall ist es besser, wo wir nicht sind (1989) e Ostkreuz 

(1991), além de uma série de documentários sobre outros diretores de cinema, como 

Rossellini, Truffaut, dentre outros. Ele vive atualmente em Berlim (FLAHERTY NYC, 

2014). 

O gigante é um filme de 82 minutos, realizado na Alemanha, então dividida pelo 

Muro de Berlim, resultante da coleta de cenas obtidas por câmeras de vigilância 

externas e internas, mescladas com cenas de aparelhos produtores de imagens e 

outras capturadas pelo próprio diretor. Klier comenta seu trabalho: 

 

 

Este projeto é baseado nas mais diversas imagens de vídeo de câmeras de 

vigilância. No momento, em Hamburgo existem mais de três mil câmeras de 

controle remoto para o propósito de monitorar o tráfego que na verdade 

permitem muitas outras possibilidades. Em um feito imparcial e 
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ostensivamente neutro na técnica de gravar eventos, ruas ou praças. Elas 

vigiam pessoas e podem seguir do trivial até situações íntimas. Nesta 

colagem, imagens de aeroportos à noite, de subúrbios da cidade, do 

movimento e pessoas ou do movimento de seus olhos (registrados por 

exemplo, por câmeras de testes de campo visual) tem o efeito de 

documentário sobre outro planeta, cenas horríveis como essas criadas 

parecem criadas por um pesadelo de ficção científica. (KLIER; KRAMER, 

1987, p.29. A tradução é nossa). 

 

O filme inicia-se com o pouso de um avião no aeroporto de Berlim sendo 

cuidadosamente acompanhado pela câmera, ao som de uma sinfônica. O espectador-

voyeur monitora tudo à espera de um grande acontecimento, que parece ser indicado 

pela trilha sonora.  

 

 

Figura 7. Aeroporto. O gigante (1983), Michael Klier. Fonte: Klier (arquivo em vídeo). 

 

Em Máquinas de Vigiar, Machado afirma que o objetivo de O gigante "é traçar 

um mapa do que poderia ser a reencarnação moderna de um panóptico subjetivo e 

quase invisível, que se estende por todas as dimensões de nossa vida como uma teia 

esgarçada, porém implacável" (1991, p.24). O ver sem ser visto, não está mais 

confinado ao mundo externo, mas já penetrou no interior dos ambientes, onde o olho 

se mistura com o aparato, como afirma Xavier em Cinema: revelação e engano, 
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Há entre o aparato cinematográfico e o olho natural uma série de elementos 

e operações comuns que favorecem uma identificação do meu olhar com o 

da câmera, resultando daí um forte sentimento da presença do mundo 

emoldurado na tela, simultâneo ao meu saber de sua ausência (1988, p.369).  

 

Imagens do sistema de vigilância de carros blindados em Frankfurt e do 

controle do trânsito de Hamburgo são misturadas a cenas tomadas em ambientes 

internos, como em uma loja de departamentos, uma clínica psiquiátrica ou uma 

máquina de retrato falado da polícia de Düsseldorf.  

 

 

 

Figura 8. Transeuntes no passeio público. O gigante (1983), Michael Klier.  

Fonte: Klier, ZDF (arquivo em vídeo). 

 

A câmera segue longamente o fluxo de transeuntes, monitora uma simples 

pomba, que tanto quanto às pessoas, também está sob suspeita; registra cenas 

bucólicas da chuva caindo sobre a cidade ou veleiros no lago. Mostra em continuidade 

o percurso de uma ambulância atravessando a cidade. A trilha sonora, juntamente 

com as vozes ou o silêncio de algumas sequências, enfatiza esse cenário de tensão 

e costura toda a estrutura criada pelo diretor.  
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Machado argumenta que Klier assume o papel de regente dessas cenas brutas 

que evidenciam a natureza mecânica do olho-vigia e sua resistência a qualquer uso 

diferente do proposto, a vigilância.  

 

Os percursos das câmeras fortemente marcados, rigidamente estabelecidos, 

sempre em linha reta e na posição das coordenadas cartesianas (para cima 

ou para baixo, direita ou esquerda) não lembram em nada os travellings 

suaves do cinema. Aqui os movimentos são imotivados, o olhar é errático e 

arbitrário, em geral governado pelas surpresas do acaso. Não havendo 

intenção significante, o olho mecânico não transmite, a princípio, qualquer 

informação. Ele se contenta apenas em ficar permanentemente funcionando, 

registrando em tempo real a banalidade de um cotidiano anódino 

(MACHADO, 1991, p.31). 

 

 

Figura 9.  Sequência da ambulância. O gigante (1983), Michael Klier.  

Fonte: Klier, ZDF (arquivo em vídeo). 

 

Na tela dos monitores de vigilância, todos parecem suspeitos e o clima do filme 

é de suspense, na maior parte do tempo. Os cenários lembram a paisagem de um 

crime que está prestes a ser cometido, onde o espectador experimenta uma espera 

contínua para que algo aconteça. Conforme Hoberman, 
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O gigante examina os centros comerciais organizadas e autoestradas de 

Hamburgo ou Berlim em busca de um crime. E crimes ocorrem – ou o que 

parecem ser crimes. Caminhando vagarosamente por uma loja de 

departamentos, um garoto furta uma lanterna; em outro comércio, há uma 

cena estranha, uma mulher é empurrada para uma sala por um homem. Ela 

é uma funcionária e ele um ladrão? Ou ela é uma ladra que acaba de ser 

presa? Ou é nada mais do que uma briga de amantes? (HOBERMAN, 2001. 

A tradução é nossa). 

 

O filme exibe o "gigante" que patrulha desde propriedades privadas à 

transações bancárias e apresenta uma interpretação crítica do assunto. Evidencia a 

rede invisível de câmeras, que se esticava sobre o espaço urbano público e privado. 

Farucki destaca o fato de que Klier fez isso antes de câmeras serem tão populares a 

ponto de poderem ser levadas a todos os lugares, como hoje em dia, em sua 

afirmação,  

 

 

Klier absteve-se de sua própria produção de imagem e dirigiu ao redor 

durante meses, gravando imagens de vigilância e copiando-as de arquivos. 

Ele chamou seu filme de O gigante. Um gigante é forte, mas não 

particularmente inteligente. Pode-se imaginar o gigante ao assistir imagens 

captadas por câmeras de uma altura elevada. O gigante invisível 

desajeitadamente aproxima e desaproxima o zoom da câmera. Ele tenta 

enquadrar um veleiro, um par de amantes. Ele tira fotos do que considera 

"lindo", do que ele deseja embelezar ou possuir. Com sua instalação e seu 

acompanhamento musical, Klier coloca imagens na forma do subjuntivo: 

poderiam ser as imagens de síntese de uma narrativa cinematográfica? Uma 

produtiva má-interpretação (FARUCKI, 2014. A tradução é nossa). 

 

Ao invés de apropriar-se das imagens de vigilância apenas como pretexto para 

a interpretação semântica distanciada, Klier esforça-se para torná-las sensíveis em 

toda sua intensidade, em toda sua extensão, em todas as suas contradições, para 

evocar seu alerta de perda de liberdade e privacidade. O trabalho escancara a invasão 

da vida íntima das pessoas pelas câmeras, conforme argumenta o próprio diretor 

quando diz que "essas câmeras são obscenas, de certa maneira, porque atacam 

pessoas e podem roubar sua dignidade" (KLIER; KRAMER 1987 p.29).  
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Para Klier, a tensão causada por seu trabalho evidencia que o mundo se tornou 

um labirinto vigiado, onde o espectador é caracterizado como voyeur ou vigia. Virillo 

(1994) afirma que em O gigante, o diretor transformou os atos do cotidiano, 

registrados anonimamente e automaticamente pela máquina, em atos de cinema. 

 

 

Figura 10. Sala de controle. O gigante (1983), Michael Klier. Fonte: Klier (ZDF). 
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CAPÍTULO 3: VERTOV E KLIER – DUAS SINFONIAS DO OLHAR 

 

3.1. Diferentemente semelhantes 

 

Embora a arte esteja condicionada à sua época, ela é também capaz de 

superar barreiras temporais e criar "momentos de humanidade que prometem 

constância no desenvolvimento" da sociedade (FISCHER, 2010, p.17). Pode-se dizer 

que o cinema tem em sua gênese essa característica transcendental pois, como 

afirma Baudry (1975), a ideia de aparato cinematográfico sempre esteve presente na 

humanidade, desde a Caverna de Platão. As duas obras tratadas aqui representam 

muito bem isso. Apesar das mais de cinco décadas de distância entre as realizações, 

o filme de Vertov reverbera no filme de Klier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das primeiras semelhanças percebidas é a expressão "sinfonia visual", 

cunhada pela cineasta francesa Germaine Dulac (1882 – 1942) em analogia à música, 

que é usada para caracterizar tanto O gigante quanto Um homem com uma câmera. 

Dulac, em consonância com o pensamento da época, entendia que o cinema deveria 

estar livre da narrativa textual e seguir sua essência rítmica puramente visual, 

 

 

Figura 11. Composição de cenas diversas. Um homem com uma câmera (1929) e O gigante (1983). 
Fonte: archive.org e Klier (ZDF). 
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O cinema, arte da visão, assim como a música é uma arte da audição (...) 

deveria nos conduzir a uma ideia visual constituída de vida e movimento, à 

concepção de uma arte do olho, transformada em uma inspiração perceptiva 

que se desenvolve em sua continuidade e que atinge, assim como a música, 

nossos pensamentos e sentimentos (apud STAM, 1996, p.51) 

  

Vertov aproximou o cinema da música com sua "teoria dos intervalos", 

publicada no manifesto Nós, em 1922. Sua tese era de que o filme deveria ser 

composto com base na composição de sequências de planos, que seguiriam uma 

lógica musical,  

 

 

Vertov aproxima-se da teoria musical, em que cada compasso – unidade de 

tempo – carrega seu número de notas, formando a sinfonia (...). Cada 

imagem chama uma outra, seja por analogia, oposição, ou continuação de 

movimento; cada plano – uma nota – exige que outro apareça. A quantidade 

de intervalos em uma frase – compasso – segue essa lógica musical 

(ALVARENGA; CONCEIÇÃO, 2014, p.69). 

 

Em Um homem com uma câmera, pode-se observar a teoria na prática, onde 

a montagem das frases imagéticas impera sobre o roteiro. Em uma estrutura formal 

bem-definida de assuntos que ocorrem no dia a dia soviético, a colagem de cenas é 

construída como uma música para formar símbolos visuais. Um exemplo é a 

sequência inicial de imagens da cidade dormindo, seguida pela sequência do início 

de mais um dia. O intervalo que as conecta é a analogia entre a cena de trem em 

movimento e uma mulher se mexendo na cama, prestes a se levantar para mais um 

dia de trabalho. Um outro exemplo é uma sequência de tomadas, em ritmo 

cadenciado, de pessoas executando suas atividades em diversos tipos de trabalho.  
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Para Manovich (2000), Vertov foi o primeiro a imaginar um banco de dados 

cinematográfico, ao estabelecer a teoria dos kinoks e por realizar um filme a partir de 

uma coleção de cenas aleatórias. A estrutura hierárquica utilizada em seus trabalhos, 

que alterna entre uma e outra cena, sem uma linearidade aparente, é muito similar ao 

sistema operacional da internet. A ênfase em Um homem com uma câmera é dada à 

montagem, a organização das imagens coletadas durante anos de expedições e 

produzidas por diversos cinegrafistas.  

Klier também recorreu à uma coleção de imagens coletadas ao longo de três 

anos, em Berlim, Hamburgo, Frankfurt e Düsseldorf, para compor sua sinfonia visual, 

evocando os preceitos estabelecidos por Vertov. Ambas obras acontecem na 

montagem, conforme Benjamin, "na qual cada fragmento é a reprodução de um 

acontecimento que nem constitui em si mesmo uma obra de arte, nem engendra uma 

obra de arte, ao ser filmado" (1996, p.178). 

A influência do filme de Vertov sobre O gigante é evidente, todavia, diferente 

desse diretor que deixa clara a junção de fragmentos ao apresentar uma 

decodificação visual de um dia dos trabalhadores soviéticos, Klier quer convencer o 

espectador a esperar que uma cena seja a continuação da outra e que uma trama 

contínua seja revelada.  

Figura 12. Teoria dos intervalos. Um homem com uma câmera (1929), Dziga Vertov. 

Fonte: archive.org. 
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Essa costura se dá principalmente devido à trilha sonora. Enquanto que Um 

homem com uma câmera foi concebido como um filme rítmico, sem som6, puramente 

visual, O gigante possui uma trilha sonora que é parte principal da trama. Alternando 

momentos de som ambiente capturado pelo aparato com música clássica de Mahler 

e Wagner, Klier dá vida à sua narrativa, 

 

A trilha sonora de Der Riese (O gigante) combina som direto, capturado pelas 

próprias câmeras de vigilância, com uma seleção musical criteriosa e 

significante. Essa trilha sonora, ao mesmo tempo que sugere o lado 

dramático de um mundo enclausurado, introjeta também emoções nessas 

paisagens descarnadas, invertendo a linha de força das imagens. Tais 

momentos de intensidade expressiva, nós os encontramos particularmente 

na sequência dos rostos sintéticos, ou da gravação do traço 

encefalogramático, ou ainda da estação de veraneio, onde até mesmo o ato 

inocente de tomar sol à beira-mar é dissecado por poderosos aparatos de 

vigilância (MACHADO, 2001, p.233). 

 

As ideias de Vertov de um cinema puro, sem atores, sem roteiro, a câmera que 

não provoca intervenções, estão presentes em O gigante, que vai além e elimina o 

operador de câmera.  

É possível afirmar que Klier em O gigante, faz de certo modo uma homenagem 

ao filme de Vertov. Mas diferente de seu predecessor, o filme de Klier acaba sendo 

uma anti-propaganda estatal.  

 

                                                           
6 Vertov deixou instruções sobre como deveria ser a trilha sonora do filme (PERNISA JR, 2014). 

Figura 13. Sequência em propriedade privada. O gigante (1983), Michael Klier. Fonte: Klier (ZDF). 
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3.2. Da subjetividade do olhar no aparato 

 

O cinema de Vertov, conforme salientado anteriormente, se empenhou por uma 

linguagem cinematográfica objetiva, que revelasse o verdadeiro homem. 

 

 

Ao desvelar a mão que constrói o filme as influências marxistas sobre Vertov 

também se desvelam: ficam nítidas ali as heranças conceituais do 

materialismo dialético, tanto na pretensão de desvelamento – sempre 

presente numa teoria que se propõe a "desvelar o véu que esconde a 

opressão" – quanto na explicação da tese de que toda obra é coletiva. (LEAL; 

PEQUENO, p.34),   

 

A exultação às máquinas, ao cine-olho, livre das influências do olhar humano, 

a busca pela pureza da realidade a ser exibida nos filmes eram todas premissas no 

trabalho de Vertov e seus colegas. Proclamam o papel da máquina em registrar o que 

não é possível aos olhos humanos, até mesmo "substituindo" o olho do observador 

pela objetiva do aparato, como, por exemplo, na sequência inicial com tomadas feitas 

por baixo de um trem. Porém, esse olhar não se livra da parcialidade devido às 

questões discutidas anteriormente, que envolvem a própria estrutura ideológica do 

aparato e as tendências políticas de um cinema financiado pelo estado. 

Portanto, o que existe é a "simulação do sujeito na mesma estrutura do olhar 

cinematográfico" (XAVIER, 1988, p.378). O efeito produzido é o contrário: evidencia a 

subjetividade do olhar no aparato tecnológico em oposição à frágil objetividade à qual 

todos os aparatos tecnológicos baseados na câmera obscura se propuseram desde 

sua gênese.  

A subjetividade do aparato tem sua potência na mobilidade que lhe permite 

seguir uma trajetória e lhe dá certa "autonomia" na produção de sentidos, o que falta 

à pintura, teatro e fotografia. Baudry considera que o olho-sujeito do cinema ultrapassa 

os limites da perspectiva renascentista, 

 

 

E esse olho que se desloca não está mais entravado em um corpo pelas 

leis da matéria, pela dimensão temporal, se já não existem limites 

assinaláveis para seu deslocamento – condições preenchidas pelas 

possibilidades de tomada de cena e da película – o mundo não se 
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constituirá somente através dele, mas para ele. Os movimentos da câmera 

proporcionaram as condições, as mais favoráveis, para a manifestação do 

sujeito transcendental (1983, p.390). 

 

Em Guattari, subjetividade é compreendida como um processo de produção de 

sentido composto por múltiplos componentes – como por exemplo, instituições, 

linguagem, tecnologia e ciência – que são apreendidas parcialmente pelo indivíduo, 

em determinado contexto histórico. Nesse processo mutável, o sujeito é considerado 

"um efeito provisório, mantém-se em aberto uma vez que cada um, ao mesmo tempo 

em que acolhe os componentes de subjetivação em circulação, também os emite, 

fazendo dessas trocas uma construção coletiva viva" (MANSANO, 2009, p.111). 

Para o filósofo, aparato e sujeito se confundem, a ponto de considerar as 

máquinas como certos aspectos hiperdesenvolvidos da própria subjetividade humana. 

Guattari afirma, 

 

 

Como falar da produção de subjetividade, hoje? Uma primeira constatação 

nos leva a reconhecer que os conteúdos da subjetividade dependem, cada 

vez mais, de uma infinidade de sistemas maquínicos. Nenhum campo de 

opinião, de pensamento, de imagem, de afetos, de narrativas pode, daqui 

para frente, ter a pretensão de escapar à influência invasiva da "assistência 

por computador", dos bancos de dados, da telemática etc. (1993, p.177). 

 

A percepção do indivíduo é exposta à "superioridade" da máquina e a diferença 

entre o que é visto pelos olhos do espectador e o que ele vê através da mediação do 

olho-sujeito do aparato, acaba por corroborar com Benjamin que afirma, em Pequena 

história da fotografia, "a natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; 

é outra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente 

pelo homem, um espaço que ele percorre inconscientemente" (1996, p.94). 

Por outro lado, a subjetividade evoca a identificação do espectador com olhar 

da câmera, conforme Xavier, 

 

 

A força de encantamento deste cinema persiste na história porque o dado 

crucial em jogo não é tanto a imitação do real na tela – a reprodução integral 

das aparências –, mas a simulação de um certo tipo de sujeito-do-olhar pelas 
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operações do aparato cinematográfico. Avaliar a potência do olhar sem corpo 

não é então inventariar as imagens que ele oferece; é focalizar o seu 

movimento próprio, sua forma de mediação, o que implica analisar sua 

incidência no espectador que vivencia o poder da clarividência, a percepção 

total (1988, p.377) 

 

Para Baudry,  

 

 

O mecanismo ideológico em ação no cinema parece, pois, se concentrar na 

relação entre a câmera e o sujeito. O que se trata de saber é se a câmera 

permitirá ao sujeito se constituir e se apreender num modo particular de 

reflexão especular. Delineia-se a função específica preenchida pelo cinema 

como suporte e instrumento da ideologia: esta passa a constituir o "sujeito" 

pela delimitação ilusória de um lugar central (seja o de um deus ou de um 

outro substituto qualquer (1983, p.397). 

 

Tanto Vertov, como Klier, acabam por evocar a subjetividade do aparato em 

seus trabalhos, provocando o espectador a se identificar com o olho-sujeito. Porém, 

cada diretor apresenta a sua abordagem a respeito da ubiquidade do olhar da câmera. 

Em Vertov, isso é uma virtude. Em Klier, não é. 

 

 

Figura 14. O cameraman e a câmera de vigilância. Um homem com uma câmera (1929) e O gigante (1983). 
Fonte: archive.org e Klier (ZDF). 



46 
 

   

3.3. Semelhantemente diferentes 

 

Para além de experimentação estética, Um homem com uma câmera é um 

vislumbre do que viria a ser a sociedade socialista, uma projeção utópica de um 

projeto social que convida o espectador a ser agente da trama e entender que o 

cinema era mais capaz mostrar a realidade do que o olho nu. O olhar subjetivo do 

aparato tecnológico, nesta obra, está a serviço da linguagem universal do cinema 

proposta por Vertov e da propagação do cidadão ideal do regime.  

 

 

Figura 15. O cameraman. Um homem com uma câmera (1929), Dziga Vertov. Fonte: archive.org. 

 

Pode-se eleger como protagonistas, o cameraman e sua câmera, que 

conduzem o olhar do espectador pela trama, além do próprio cinema, um trabalho de 

manufatura como todos os outros, e o povo soviético, mostrado em verdade.  

A presença do homem e de sua câmera observando tudo é benéfica e 

essencial, pois é o meio mais preciso de se conhecer o regime. O cameraman também 

atua como professor ao revelar como se faz cinema. 

Em Klier, por outro lado, a mensagem revelada é o poder das máquinas de 

vigiar que observam o cotidiano público e privado constantemente. O aparato 

tecnológico, neste caso, está a serviço do controle social. 

O gigante pode ser chamado de uma produção "desumanizada", no sentido de 

que sua protagonista, a câmera de vigilância, não necessita necessariamente de um 
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operador, uma pessoa para conduzi-la. Em vez de familiaridade com o olho-sujeito, o 

filme provoca um estranhamento, pois não tenta esconder o olhar mecanizado que 

conduz quase toda a narrativa visual. 

O trabalho de Klier lembra que todos estão sob vigilância, mas, ao mesmo 

tempo, convida o espectador a assistir o reality show que acontece diante das 

câmeras de vigilância e se tornar um dos vigias na torre panóptica, ou um cúmplice 

do "gigante". O filme reforça que o ideal do cinema para libertação humana proposta 

por Vertov e outros cineastas soviéticos não deu certo. A inovação estética e 

tecnológica contribuíram para o oposto, a vigilância. 

Ao dar adeus ao cameraman, O gigante de Klier torna-se uma antítese de Um 

homem com uma câmera de Vertov.  

 

 

Figura 16. Peep show. O gigante (1983), Michael Klier. Fonte: Klier (ZDF). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise das duas obras mostra que a consciência de que o aparato 

tecnológico obedece à ideologia vigente é o que fornece ferramentas ao artista para 

que ele desenvolva um trabalho de relevância em conexão com seu tempo e possa 

optar pela subversão, ou não, do status quo.  

 

Figura 17. Diagrama de considerações finais, 2016. Fonte: elaborado pela autora. 

 

No caso de Vertov e seus contemporâneos, a tentativa de alcançar a 

objetividade e o empenho de promover um ideal estabelecido pela classe dominante 

foram legitimadas pelas impactantes mudanças sociais e avanços tecnológicos de sua 

época.  

Um homem com uma câmera enfatiza a superioridade da máquina em relação 

ao corpo humano, baseado na ideia de potência e neutralidade do aparato 

tecnológico. Vertov se empenhou pelo cine-verdade e pelo olhar objetivo do aparato, 

para retratar a realidade da Rússia e de seus cidadãos, sem parcialidade. Para isso, 

elegeu como protagonistas de sua obra o operador (ou cameraman) e a câmera. O 

filme em si é um produto industrial do regime soviético e o operador de câmera faz 

parte do proletariado. O aparato permite que ele acesse pontos de vista até então 

impossíveis para registrar a sociedade de maneira fidedigna.  
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É importante frisar que não havia ingenuidade no olhar de Vertov. Sua opção 

por adotar estilos de narrativas experimentais, explorando a linguagem em detrimento 

do que poderia ser comercial ou mais acessível ao público, comprovam isso.     

A gramática cinematográfica (GRANJA, 1981) estabelecida por Vertov – e 

aplicada por Klier – continua servindo de base para a produção audiovisual 

contemporânea, mesmo após o cinema digital. A linguagem híbrida documentário-

ficção, as questões referentes à autoria da produção e à audiência dos filmes, 

levantadas por Vertov nos anos 1920, podem ser vistas, por exemplo, nos vídeos 

disponibilizados em redes sociais. O arquivo coletivo de produções cinematográficas, 

idealizado pelo diretor russo, é hoje uma realidade.  

O ideal socialista já havia falhado quando Klier produziu seu filme. O estado (o 

filme foi produzido na, então, Alemanha Ocidental) estava interessado não na 

liberdade do povo, mas em seu controle. Klier optou por denunciar a falta de 

privacidade e liberdade dos cidadãos das grandes cidades, utilizando o próprio 

aparato tecnológico estatal para isso. O gigante assumiu a subjetividade do olhar 

cinematográfico para que a audiência compreendesse o poder das máquinas de 

vigiar, presentes até mesmo em espaços privados. A câmera de vigilância é a 

protagonista da obra, registrando os acontecimentos incessantemente. O espectador 

é convidado a assistir um reality show e se torna cúmplice na vigilância do outro.  

Hoje, O gigante talvez não pareça, à primeira vista, um filme tão impactante por 

conta avanços tecnológicos e mudanças de estilo das produções audiovisuais. Porém, 

as questões levantadas pela obra há trinta anos, relativas à intervenção do estado na 

privacidade dos cidadãos, continuam pertinentes, especialmente na era pós-

Snowden. Um outro ponto a ser observado é que a televisão adotou a prática de 

divulgação (ou produção) de vídeos de vigilância em programas policiais e de 

entretenimento. Ainda, os dispositivos móveis atualmente permitem a captura de 

cenas privadas e públicas – com ou sem permissão dos indivíduos registrados – e sua 

distribuição em tempo real, o que abre precedentes para novas discussões acerca do 

assunto tratado pelo diretor alemão nos anos 1980. 

Um homem com uma câmera e O gigante são classificados como sinfonias 

visuais, devido à montagem que dá o ritmo em ambas as narrativas. As cenas do 

cotidiano – capturadas em locações e períodos diferentes – são organizadas em 

sequências de acordo com o movimento de cada uma e os intervalos entre si, 

proporcionando uma experiência de cinema. O resultado é que as duas obras 
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reverberam ainda hoje, não só na esfera da produção cinematográfica, mas também 

em questões de cultura e sociedade, rompendo com possíveis barreiras históricas, 

testificando a afirmação de Fischer em A necessidade da arte,    

 

Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em 

consonância com as ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças 

de uma situação histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera 

essa limitação e, de dentro do momento histórico, cria também um momento 

de humanidade que promete constância no desenvolvimento (FISCHER, 

2010, p.17). 

 

 Quando obras como essas “começam a nos falar” (FISCHER, 2010), não há 

outra alternativa possível, senão não dar ouvidos. 
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