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A sonoridade futurista do filme Entusiasmo, Sinfonia do
Donbass, de Dziga Vertov

Michelle Agnes Magalhdes
Claudiney Rodrigues Carrasco

"'Entusiasmo' 6 o primeiro f ilme no mundo cuja escrita recorre as vozes
das mAquinas, as vozes dos trabalhadores e as vozes dos boletins da imprensa radiotelegrafados,

o primeiro filme que drnamita para sempre a casca dos estldios de gravagdo e que
da vida ativa aos milhoes de sons naturais, o primeiro filme que resolve definitivamente

a questlo litigiosa da filmagem documental sonora".
(Dziga Vertov)

Resumo:
Dziga Vertov, em seu primeiro f ilme sonoro, apresenta uma proposta especifica para a musica no

cinema documental. Em sua trilha sonora, ruidos e musica formam um continuum e t)m por vezes papdis

inver1dos em relagdo ao cinema cldssico hollywoodiano: a misica predominante do filme 6 dieg6tica e
int|meros sdo os ruidos nao-dieg1ticos. Uma das consequ)ncias 6 a quebra da ilusao de realidade no
cinema e a audicao da m1sica do filme de modo consciente.

Em 1915, um jovem chamado Denis
Arkadievlch Kaufmann, sob inf lu6ncia do mo-
vimento futurista russo, adotou definit ivamen-
te o nome de Dziga Vertovl .  O moEo, que nes-
sa 6poca t inha acabado de se mudar para
Petrogrado, havia estudado piano e v io l tno no
Conservator io de Bialystok,  e escrevia epigra-
mas, poesias sat i r icas,  breves ensaios,  ro-
mances {ant6sticos e de f icgao cientff ica. A
seguir ,  e le comeqou a real izar exper imentos
sonoros com o auxi l io de um velho fonografo
que reprod uzia e gravava sons, f  undando seu
"Laborator io do ouvido".  O jovem t inha um in-
teresse especial  pela gravaqao de sons docu-
mentais e praticava tamb6m a montagem de
notas estenogrdficas, tentativa de "registrar por
meio de palavras e letras o ru[do de uma cas-
cata,  os sons de uma serrar ia,  etc"2.  Apesar

de primit ivo e sem repercussio na epoca, o
laborat6rio do ouvido teve grande importdncia
no trabalho sonoro e cinematografico de Verlov,
e o ter ia encaminhado ao cinema conforme
atesta seu texto abaixo:

"E eis que, num dia de pr imavera,  em
1918, eu vol to da estaEdo. Guardo ainda no
ouvido os suspiros,  o barulho do trem que se
afasta. . .  a lgu6m que faz juras. . .  um bei jo. . .  a l -
gu6m que exclama.. .  Riso,  api to,  vozes, s inos,
respiragao ofegante da locomotiva. . .  MurmIr i -
os,  apelos adeuses.. .  Enquanto caminho, pen-
so: t i  preciso que eu acabe de aprontar um
aparelho que nao descreva, mas, s lm, inscre-
va, fotografe esses sons. Caso contrdrio, im-
possivel  organizd- los,  monta- los.  Eles fogem
como foge o tempo. Uma cAmera, ta lvez? Ins-
crever o que foivtsto. . .  Organizar um universo
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nao apenas audfvel ,  mas vis ivel .  Quem sabe
ndo estard nisso a solug6o?.. ."

O manifesto "A Arte dos ruidos" do pin-
tor,  m[rs ico e inventor Luigi  Russolo,  e que fa-
zia parLe do abrangente projeto f uturista i tal ia-
no, fo i  t raduzido para o russo juntamente com
outros manifestos i ta l ianos, e publ icado em
19.14 em Moscou3 .  Nao sabemos se Vertov o
conhecia,  um texto com tal t f tu lo possivelmen-
te lhe chamaria a atenEdo, num per iodo em
que os f  utur istas i ta l ianos t iveram uma presen-
qa razoavel na imprensa por causa da visita
de Marinett i  a Rtissia. Verlov e Russolo t inham
varios interesses comuns, a fascinaE6o pelos
ruidos das cidades e mdquinas e uma nova
at i tude de escuta dos sons que nos circundam.
Russolo encontrava-se int imamente l igado ao
gesto instrumental ,  cr iando instrumentos ca-
pazes de entoar ruidos (intonarumori) e de
control6-los. Vertov part iu diretamente da gra-
vag6o de som, concebendo o ruido de manei-
ra documentalcomo real idade concreta,  e seus
registros como "porg6es de real idades grava-
das".a Como observa Georges Sadoul ,  a se-
guinte f  rase do manifesto de Russolo revela a
maior ident i f icagao entre os dois art istas:  "Per-
corramos uma grande capi ta l  moderna com
nossos ouvidos mais atentos que os olhos's.

Talvez a maior af in idade dos dois cr ta-
dores se mostra quando Vertov em seu pr i -
meiro f i lme sonoro,  "Entusiasmo, Sinfonia do
Donbass",  construiu verdadeiras melodias
com api tos de fAbr ica,  que foram modif icados
por meio da al teragao da velocidade de rota-
gao do registro opt ico -  velculo t ransformado
em instrumento musical  nas mdos do diretor.
Dessa maneira,  assi i r i  como Russolo,  Vertov
cria praticamente um sintetizador, controlan-
do a al tura dos ruidos gravados. No que se
refere ao suporte, o cineasta russo estava mais
proxrmo da musica concreta que o mIsico-pin-
tor i ta l iano. Assim como Vertov,  Pierre
Schaeffer nos pr imeiros anos da musica con-
creta gravava suas obras em discos ou ci l in-

dros com o auxil io de um fonografo. Desde
essa epoca, Schaeffer levava em conta a pos-
sibi l idade de trans{ormagao dos sons grava-
dos por meio de procedimentos como acele-
raEdo e desaceleraEdo, inversao de som,
looping (repetigao de um pequeno fragmento
sonoro)6. Desconhecemos se Vertov transfor-
mava de alguma maneira os sons em seu " la-
borator io do ouvido",  mas sabemos que ele o
far6 poster iormente em seu pr imeiro f i lme so-
noro.

Como demonstra em seus di i i r ios,
Vertov t inha grande admiraqao pelo poeta
Maiakovski e o movimento cubo-futurista. Em-
bora nao houvesse um movimento musical
{utur ista organizado, encontramos na Russia
vdr ios composi tores,  que de modo simi lar  ao
cubo-futur ismo, se recusavam a seguir  os
cAnones e padroes da arte t radic ional ,  e que
procuraram expressar por meio da mlsica o
fascinro nutr ido pelas m6quinas e pela revolu-
nan l lm dpsscs r--omnnsi tnres fn i  ArSgni
Avraamov. Mot ivado pela s6ne de comemora-
goes que sucedeu a revolug6o, e inspirado por
um pr imit ivo espetaculo noturno em
Pretrogrado, que celebrava o pr imeiro de Maio
com luzes de uma {6br ica e s i renes de navio,
Avraamov cr iou a "Sinfonia das Sirenes".  A
obra contava com um vasto coro,  buzinas,
duas bater ias de armas de art i lhar ia,  um nu-
mero de regimentos de infantar ia completos,
hrdroplanos e todas as s i renes das fabr icas
da cidade em oue fosse executada. Uma ma-
quina central  de api tos a vapor,  projetada pelo
propr io composi tor  executava a " lnternacional"
e a "Marselhesa".  As s i renes das f6br icas fo-
ram usadas como pr incipal  instrumento musi-
cal ,  pelo fato de poderem ser ouvidas a uma
longa distAncia e lembrarem o proletar iado da
sua verdadeira casa, a fdbr ica.

O f i lme "Entusiasmo" de Ver lov fo i  um
dos pr imeiros documentar ios sonoros da
URSS e representa para o c ineasta o propr io
cinema prolet6r io,  "a f ixaqAo de documentos
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fornecidos pela ofensiva social ista,  o plano
quinquenal"T.  O objet ivo pr incipal  de "Entusi-
asmo" e mostrar o engajamento dos operdri-
os do Donbass, UcrAnia,  no cumprimento das
metas do plano quinquenal de Sti i l in, como uma
metdfora do que estava acontecendo em toda
a URSS. Tecnicamente,  o f i lme e uma grande
demonstrag6o das possibi l idades abertas pelo
cinema sonoro ao f i lme documental .  E preci-
so lembrar que para o c ineasta russo, so exis-
t iam dois meios de expressdo autenticamente
cinematogrdficos: as atualidades (como aque-
las praticadas por Vertov no kinon1delia) que
consist ia da montagem e organizaElo de f i l-
magens realizadas por outras pessoas, e o f i l -
me documental ,  em que part indo de um plano
de trabalho o realizador f i lmava ou mandava
f i lmar alguns aspectos da real idades. Estes
dois g6neros v6o de encontro ao Kino-Pravda
(Cine-verdade),  um cinema que recusa os re-
cursos f icc ionais e em consequOncia os mei-
os da l i teratura e do teatro como atores,
maquiagem, roteiro. Em oposigF.o a mise en
scene, Vertov juntamente com seu i rmdo
Mikhai l  Kaufman elabora o termo "vida de im-
proviso",  que signi f ica f i lmar as pessoas sem
que estas modif iquem seu comportamento,  f i l -
mar a v ida sem encenaqao nem maquiagem,
tal  qual  e la 6.

Ao mesmo temPo a obra do cineasta
russo revela um ant i -natural ismo de pedago-
gia ant i - i lusionista direta,  como podemos ver
em {i lmes como "Cine-Olho" (1924), "Um ho-
mem com uma cAmera" (1929) e "Entusias-
mo" (1930).e O cineasta russo subverte o po-
der i lusionista do cinema para que o pIbl ico
tenha consciOncia de sua natureza mediada,
e n6o simplesmente acredite na "verdade" exi-
bida na tela:  "para o Kinok desmist i f icaEdo e
igualmente importante na tela e na vida".10
Esse cinema que faz questao de mostrar os
seus meios,  que revela a plateia seus quadros
fotogr6ficos desvelando a i lusAo do movimen-
to,  que temat iza o propr io c inema e as salas

de projeq6o, que exibe a tesoura usada pelo
montador e os microfones que captaram o
som, encontra em certos aspectos,  uma equi-
valencia bastante part icular ao teatro
brecht iano, na medida em que cr iam distan-
ciamento, combatem a i lusdo e tentam des-
pertar a atividade do p0blico e sua aEao trans-
formadora.

Essa desmist i f icagdo estd especial-
mente presente em "Entusiasmo" no que diz
resoeito a mtisica e ao som do fi lme. De ma-
neira an6loga as estrat6gias visuais para re-
forqar nossa consciOncia de que estamos as-
sistindo a um fi lme, Vertov desenvolve todo um
conjunto de procedimentos para desorientar o
espectador em relagdo ao espaqo sonoro,
enf raquecendo assim a i lusao da realidade que
temos no f i lme sonoro.  Para discut i rmos me-
lhor a quest io da mfsica no f i lme documental
de Vertov, faremos uma breve incursao no uni-
verso da m0sica do cinema de f icgao cldssi-
co. Neste, a narrativa constroi um mundo pro-
prio do enredo de modo a enfatizar a narraqdo
e enfraquecer a consciOncia dos elementos
narrativos (movimentos de camera, cortes e a
propr ia montagem, por exemplo).  Ela cr ia a
diegesis, mundo espaEo-temporal narrativa-
mente impl ic i to da agdo e dos personagensl l .
A m0sica pode ter dois t ipos de relagao com
esse universo f  icc ional :  e la pode ser dieg6t ica,
emanando de uma fonte existente concreta-
mente no mundo dieg6t ico do f i lme (quando
algu6m toca ou canta no propr io enredo, ou
um fonografo 6 l igado, por exemplo), ou n6o-
dieg6t ica,  quando ela n6o tem uma just i f icat i -
va v isual ,  ou n6o estd impl ic i ta no campo visu-
al .  Nesse 0l t imo caso, ela pode cr iar  uma at-
mosfera, fazer um comentario, ou tentar ex-
pr imir  um sent imento l igado a imagem

Grande oarte da mfsica do f i lme de
Vertov 6 dieget ica:  uma moEa com fones e
mostrada ouvindo a marcha do f i lme, um ma-
estro 6 visto regendo essa mesma peqa e tra-
balhadores cantam "A Internacional" .  Em to-
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dos esses exemplos Vertov nos faz perceber
a musrca de forma consciente,  nos chaman-
do a atenEao para ela mesma. O plano do
maestro regendo, em especial ,  nos mostra
uma etapa do processo de produgdo do f i lme,
ao mesmo tempo em que documenta a exe-
cuEao e a gravaqao da m[sica em estudio.  A
narfai ia r^ninr- id6ncia entre ns nestos e a mU-Pvrrvrru

s ica e uma forma de nos mostrar que o f i lme
sonoro e uma real idade, assim como a perfei-
ta s incronizaEdo do som: o c inema na Russia
^^+^' ,^ ^-a^*a 

na raurrava pr\rrr \ - /  ya,o ?lC?f lEar e Superar o dos
outros pafses. Contrar iamente a musica do
r. inama r ie f i r : r :ao orte tende a ser nao-diege-vv i lvYsv Y\

t ica,  e a soar de modo pouco percept ivel  para
methor embalar os nossos sonhos, a musica
no f i lme de Vertov nos desperla e nos iaz cons-
cientes desta.

O que faz da pr imeira parte de "Entusi-
asmo" tao s ingular no que diz respei to a ques-
tao sonora e a predominAncia de ruidos
"assumidamente" ndo-dieget icos.  Se por um
lado a mIsica dieget ica predomina, embora
t ivessemos tamb6m musica nAo-diegettca,  a
maior par le dos ruidos e nao-dieget ico.  E como
se em alguns momentos musica e ruido t ives-
sem seus pap6is t rocados em relag6o ao f i l -
me narrat ivo c lasstco,  onde a musica e predo-
minantemente nao-dieget ica,  enquanto os ruf-
dos sao diegdt icos.  Somos desnorteados em
relaEao aos concei tos de "sons que provem
da imagem" e de "rnusica de fosso".  E quase
como se os ruidos descessem ao fosso, e a
mris ica subisse ao palco:  "Muitos sao os sons
que f  lutuam, sem que o expectador saiba suf i -
c ientemente o que Iazer,  entre rufdo e musica,
entre campo, fosso e eter extradieget ico"r2.  O
mesmo ocorre com nossa escuta:  os ruidos
tOm um papel  metafor ico,  s imbol ico,  o que nos
faz suplantar os l i rn i tes da escuta causal  ao
ouvi- los.

A segunda parte do f i lme e centrada no
trabalho, e nos chama atengao pela ambigui-
dade entre m[rs ica e ruido. O som do api to da

tAbricafoi gravado e submettdo a um tratamen-
to musical .  Div id ido em duas celulas,  estas
sofrem var iaEao de al tura e aceleraqao ou
desaceleraEao. A pr imelra celula (A) tem um
carater r i tmico que lembra o codigo Morse, e
provavelmente s imbol iza que a revolugdo esta
sendo comunicada ao proletar iado de outros
lugares.  O papel  pr incipal  do c inema sonoro,
para Vertov, 6 possibi l i tar que os oper6rios pos-
sam se ver e ouvrr ,  ou seja,  que ele possa le-
var inJormagoes a outros t rabalhadores,  igual-
mente a outros s istemas 1d existentes como o
telegrafo,  o Morse e o r6dio.  A segunda celula
(B) tem uma sonor idade cont inua que sofre
pequenas modulaEoes de al tura,  uma espe-
cie de portamento - como as melodias tocadas
ao lntonarumoil de Russolo. A seguir, esse
som foi  a l terado por meio da diminuiqao ou
aumento da velocidade de le i tura do registro
opt lco.  Como resul tado, temos o mesmo som,
mas com di ferentes velocidades e al turas.  Por
exemplo,  se a velocidade for diminuida, os sons
resul tarao mais graves e em velocidade mais
lenta.  A part i r  desses procedtmentos,  uma
ostrr  r t r  t ra r le nef lue^^^ ^:r '  ' r^^ t ranS-q vv YvYvvl ldS ugluldJ t ]uu Dt,

formam progressivamente fot  construida. Na
^^^,  '^^^ i^ '^  ns onerar ios cstao aSSiS-SUqUUl lu ld Yl l l  \ . . iuu vo vPvrqr rve urLqv

t indo a um f i lme, as duas celulas se al ternam
e sofrem al teraqOes sucessivas.  Tal  qual  uma
^^^^:  ^^*"^r^udrrvd\- /  \ , \ r r r  vr , . 's  e fOf lAO (A B A B A),  a eS-
t rutura apl icada a estas duas celulas prenun-
cia a forma de "A Internacional"  cantada pelos
operar ios ao f inal  desta par le.

O desenho melodico que Vertov dd para
o api to nos lembra a maquina de apttos a va-
por de Avraamov, uma mdrqutna construida para
entoar melodias.  Seu objet ivo in ic ia l  era tocar
"A Internacronal" ,  mas dependendo da comple-
xidade da construqao do instrumento,  poderta
tambem servir  para a execuqAo de "verdadei-
ras s infonias".  Na Jal ta de uma maquina espe-
cial ,  Vertov e sua equipe ut i l izaram a gravaqao
do api to e a possibi l idade de toc6- la em di fe-
rentes velocidades, t ransformando o pro1etor
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numa especie de samplert3.  E nesse momen-
to que podemos tambem aproximar as exper i -
encias de Russolo e Vertov.  Ambos buscam
preservar as caracter lst icas b6sicas de um
cerlo som, po16m tendo tamb6m a possibi l i -
dade de ento6- lo em di ferentes al turas.  En-
quanto Russolo constroi  instrumentos para ta l ,
Vertov parte da gravaqao.

A medida que a "sinfonia" de Vertov vai
sendo constru[da, os ruldos tornam-se a pr in-
c ipal  mIsica do documentAr io.  Sokolov
int i tu lou o f i lme de "Cacofonia do Dombass",  e
a ousadia de Vertov ndo foi  perdoada pelos
cr i t icos:  " tudo o que n6o era sustenido, tudo o
que nao era bemol,  em uma palavra,  tudo o
que nao era 'dorremifasol ico' fo i  bat izado sem
discussao de cacofonia".  Ao usar o termo
"dorremifasol ico",  Ver lov procura evi tar  a dis-
t inE6o entre mfrs ica e ruldo, prefer indo deno-
minar dessa Jorma os sons com al tura def in i -
da. Essa observagao ref lete a maneira como
sua tr i lha sonora fo i  composta,  nao prevendo
separagdo ou "compart imentagao" dos sons
de al tura def in ida,  incluindo a "m[sica",  e os
sons das ruas, minas e fdbr icas.  A marcha das
fest iv idades de rua nao 6 menos ruidosa que
o trabalho dos operdr ios nas minas; as melo-
dias construidas com os api tos das f6br icas
sao tao musicais quanto a m0sica composta
para o f i lme e regtda pelo maestro.  Trata-se
de uma maneira de enal tecer o t rabalho pesa-
do dos " t rabalhadores de choque",  e ao mes-
mo tempo toda a modernidade da URSS na
ofensiva da industr ia l rzaqao. Ou ainda, uma
forma de mostrar aos defensores da grava-
gao dos rufdos em estr id io a musical idade dos
ruidos que nos circundam, assim como a rea-
l idade clo f i ime sonoro documental  -  a "Sinfo-
nia do Donbass":

"Quando em Entusiasmo os sons in-
dustrrais da grande sala das mdquinas da
Uni6o Soviet ica chegam a praEa, invadem a
rua e acompanham com sua m[sica mecAni-

ca as gigantescas manifestagoes organizadas
com motivos das festas;

Quando por outra parte os sons das
{an{arras mil i tares, os ruidos das manifesta-
E6es, as bandeiras das compet iq0es
desport ivas,  as estrelas vermelhas, os 'v ivas' ,
as ordens de combate, os discursos dos ora-
dores,  etc. ,  se fundem com o som das mdqui-
nas, com o som das fdbr icas em compet iEao.

()
Nao devemos ver isso como um defei-

to,  mas como uma exper i6ncia ser ia e dura-
doura" la.

falveztenha sido Charles Chaplin o pri-
meiro a reconhecer o t ratamento musicaldado
aos sons do f i lme. Os dois c ineastas,  segun-
do os didrios de Vertov, teriam se encontrado
em 17 de novembro de 1931, na ocasiao da
exibigio de "Entusiasmo" em Londres. Como
resposta ao f i lme, Chapl in ter ia escr i to um bi-
lhete ao cineasta russo com o seguinte elogio.

"Jamais imaginara que os sons mecA-
nicos pudessem ser organizados com tanta
beleza. Considero 'Entusiasmo' como uma
das sinfonias mais comovedoras que escutel
na minha vida. Dziga Vertov 6 um m0sico. Os
composi tores dever iam aprender com ele e
n6o discut i -1o."15
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