Bruno Rafael Cardoso Santos

LEARNING

FROM

TOMORROW

ENSINAMENTOS DO CINEMA PARA A ARQUITETURA

Dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitetura,
orientada pela Professora Doutora Carolina da Graça Cúrdia Lourenço Coelho
e apresentada ao Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologias
da Universidade de Coimbra.

Outubro de 2020

Learning from Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

Dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitetura
Orientação Professora Doutora Carolina Coelho
Bruno Rafael Cardoso Santos
Outubro 2020

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

AGRADECIMENTOS

-3-

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

À Professora Doutora Carolina Coelho, pela orientação.
Aos restantes Professores, que me acompanharam e guiaram nesta jornada.
Aos membros da comunidade do DARQ, em especial ao Nina, à Andreia e ao Augusto.

Ao Pai e à Mãe, pelo apoio, paciência, carinho e incentivo que me trouxeram até este
ponto.
À mana e ao Daniel, pela ajuda, ânimo e por se fazerem presentes, apesar da distância.
À Tata e Tonton, pelas palavras, pelas visitas, prato quente e copo de vinho nos momentos
certos.

À malta, aos de sempre e aos que levo deste percurso, pelas conversas e companheirismo,
pelos cafés no Augusto e pelas memórias.

À Ana pela companhia, pelas aventuras, pelas memórias, pela amizade infinita, por toda
a ajuda e por nunca me deixar cair, por todo o auxílio e contributo ao longo dos últimos
meses, na construção deste trabalho e tudo o que este trouxe.

A Coimbra,

Obrigado

-5-

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

RESUMO

-7-

Palavras-Chave: Arquitetura, Cinema, Utopia, Distopia, Futuro

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

A presente dissertação é motivada por uma busca por princípios a integrar na
prática profissional de arquitetura, tendo como ponto de partida o cinema, uma
arte com a capacidade de apresentar visões vivas de conceções de futuro, sobre
as quais recaem estas reflexões.

A arquitetura tem sempre presente uma componente temporal; pode inspirar-se,
relacionar-se e aprender com o passado e o presente, mas o produto do seu
exercício destinar-se-á sempre ao futuro. Reconhecendo que atualmente
atravessamos um momento de amplas preocupações que recaem sobre questões
ambientais, sociais e políticas, estas vão tendo um impacto interdisciplinar que
abrange igualmente a arquitetura. As mesmas questões estão nas bases das
conceções do futuro pelo cinema, que neste trabalho se procuram como
fundamento para uma aprendizagem de volta ao campo da arquitetura.

Propõe-se reconhecer noções e problemas reais do presente, através da análise
da sua extrapolação pelo cinema, meio pelo qual essa representação ampla é
possível de forma única, demonstrando ao mesmo tempo que essas conceções
não são produto de inspirações abstratas, mas de bases fundamentadas. Desta
forma, reflete-se sobre os conceitos por detrás destas visões de futuro, cuja
repetição em várias obras demonstra a sua força e representa a presença destas
preocupações nas mentes da sociedade.

Este trabalho pretende evidenciar o papel que essas preocupações podem ter na
prática de arquitetura e na sua permanente reflexão crítica. Assim, propõe-se que
a aprendizagem, criatividade e consciencialização da prática arquitetónica
estarão mais completas ao ser-lhes acrescentada a componente temporal do
futuro, procurando uma maior consciência dos problemas que não afetam apenas
o hoje, mas também o amanhã.

O objetivo resume-se na questão de investigação:

Partindo de conceções criativas cinematográficas que visionam o futuro, que
temas e problemas de base afetam a arquitetura? De que forma a arquitetura
deve ser repensada considerando esses problemas?
-9-
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The present dissertation is motivated by a search for principles to integrate in the
professional practice of architecture, having cinema as a starting point, an art
with the capacity to present living visions of conceptions of the future, on which
these considerations fall.

Architecture has always a temporal component in mind; it can be inspired, relate
to and learn from the past and the present, but the product of its exercise will
always be destined for the future. Recognizing that we are currently experiencing
a time of wide-ranging concerns about environmental, social and political issues,
these are having an interdisciplinary impact that also covers architecture. The
same questions are at the basis of the conceptions of the future by cinema, which
in this work are sought as foundations of thought to be brought back to the
discipline of architecture.

It is proposed to recognize notions and real problems of the present, through the
analysis of their extrapolation by cinema, a medium in which this broad
representation is possible in a unique way, demonstrating at the same time that
these conceptions are not the product of abstract inspirations, but of wellfounded basis. In this way, we reflect on the concepts behind these visions of the
future, whose repetition in several works demonstrates its strength and
represents the presence of these concerns in the minds of society.

This work intends to highlight the role that these concerns can play in the practice
of architecture and in its permanent critical reflection. Thus, it is proposed that
the learning, creativity and awareness of architectural practice will be more
complete when the temporal component of the future is added to them, seeking a
greater awareness of the problems that affect not only today, but also tomorrow.

The objective is summarized in the research question:

Starting from creative cinematographic conceptions that envision the future,
what themes and issues of its basis affect architecture? How should architecture
be rethought considering these issues?
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. A presente Dissertação encontra-se escrita conforme o Novo Acordo Ortográfico. A
referenciação e citação segue a norma da American Psychological Association (APA).
Todas as citações transcritas neste trabalho encontram-se de acordo com a escrita e
ortografia da obra consultada.
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1. Before the Flood (2016)
Fisher Stevens
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Após anos de estudo – desde as ordens clássicas gregas, passando pelos
Romanos, Renascimento, Barroco, Iluminismo, Moderno até ao que poderemos
chamar arquitetura contemporânea – o ensino arquitetónico é focado na
aprendizagem do passado para um melhor entendimento do presente e como
modo de preparação para o futuro.

Esta dissertação apresenta-se formalmente sob a compreensão de que existem
várias problemáticas que se estão a tornar, pouco a pouco, mais próximas de um
ponto de viragem, e que se acredita que poderão ter um impacto extremamente
relevante na disciplina da arquitetura. Essas problemáticas, em constante
crescimento e evolução, são relativas a: questões ecológicas e ambientais, como
catástrofes naturais, alterações climáticas e todo o conjunto de problemas
associados a estes; questões de carácter social, gentrificação, densidade
populacional e globalização desmedida. Estas questões, que quotidianamente nos
são alertadas, são também identificadas, exemplarmente, no filme documentário
Before the Flood (2016)1 (imagens 1. e 2.). De um modo geral, estes são problemas
que vêm afetando o mundo e a sociedade, provocando várias alterações no
comportamento da população, tanto a nível cívico como a nível profissional.
Existe, por conseguinte, a preocupação, a título pessoal, sobre aquilo que será o
ambiente e o contexto do trabalho do arquiteto não apenas no presente, mas
também no futuro.

Enfrentando o facto de que o trabalho do arquiteto se prende com o futuro, a
finalidade ampla deste trabalho será obter uma imagem de como será, ou poderá
ser o futuro, reunindo uma série desses problemas que a cada dia se tornam uma
responsabilidade que já chegou também à disciplina da arquitetura com o
máximo peso. Obtida essa imagem, será importante analisar o que pode o
arquiteto fazer hoje, para que vários problemas do amanhã não cheguem a casos
extremos, da mesma maneira, esboçar o que poderá ser uma arquitetura que
responderá, adequada e eficientemente, às necessidades do amanhã.

Before the Flood é um filme de 2016, realizado por Fisher Stevens, apresentado pela National Geographic,
em forma de Documentário, onde o reconhecido ator Leonardo DiCaprio nos expõe, visualmente, o resultado
das negligências do ser humano sobre o planeta Terra.
1.
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3. Avatar (2009)
James Cameron

4. Blade Runner 2049 (2017)
Denis Villeneuve
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Atendendo à consciência destes problemas, da sua realidade e determinação,
conseguimos identificar que estes assuntos são trabalhados, fora da construção,
mas ainda dentro da arquitetura, e ainda que como campo conceptual, pelo
cinema. Assim, como modo de analisar as visões sobre o futuro através do
presente

serão

aqui

utilizadas

as

imagens

criadas

a

partir

da

arte

cinematográfica. Os cineastas que procuram e trabalham com as ideias de futuro,
normalmente associado a cinema de Ficção Científica2, trabalham com uma
imagem que eles próprios criam ou projetam sobre a sociedade e as suas formas
de viver e habitar nesse espaço temporal, assim como os problemas que lhe
correspondem (imagens 3. e 4.). Embora esta arquitetura seja fruto da
imaginação criativa e produto de um drama, uma distopia, que se prende um
pouco a uma visão, diga-se, geralmente pessimista, alguns problemas a que esta
responde nessa conceção são, não apenas plausíveis, como próximos.
Resumindo, este trabalho coloca a arte cinematográfica em relação com a
arquitetura, colocando o cinema como ferramenta ilimitada de pensar o espaço e
o seu desenho. Analisar o futuro a partir de filmes é analisar o pensamento do
Homem sobre o futuro a suceder. É também fruto de uma reflexão sobre o estado
geral de como o mundo e a sociedade se encontra, onde encontramos realces
positivos e negativos, em relação à situação presente e ao futuro possível.

Pretendendo uma análise à arquitetura do futuro utilizando o cinema como
ferramenta, estará em ordem expor a sétima arte na sua relação histórica com a
disciplina arquitetónica. Desta forma, demonstrar-se-á a pertinência e valor de
estudar arquitetura no cinema, realçando nesta fase o quanto o cinema tem sido
importante para a arquitetura, promovendo a ideia de que o cinema não se fixa
ao abstrato, mas existe um valor na sua imagem, conceção e ideias espaciais.
Assim sendo, validaremos que, os cineastas, quando pensam como será o futuro,
e porque reconhecemos que são autores cuja obra nasce com algo a dizer,
seguindo uma reflexão abrangente, têm algo de plausível a demonstrar na forma
como apresentam a sua visão de cidade, sociedade, arquiteturas e as suas
dinâmicas. Para um entendimento das relações entre arquitetura e cinema e para
validar esta relação, procura-se expor pontos de contacto entre as duas artes ao
longo das suas histórias, que se revelam pertinentes para o enquadramento desta
dissertação.
Ficção Científica é um género criativo, que consiste no pensamento imaginativo que alia ideias científicas
ao ficcional. Associa-se a projeções futuristas, tecnologia, temas interplanetários, e outros.
2.
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5. Mon Oncle (1958)
Jacques Tati

6. Il Deserto Rosso (1964)
Michelangelo Antonioni
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O tema defendido por Dietrich Neumann (1996) na obra Film Architecture – Set
Designs From Metropolis to Blade Runner, entre outros autores e outras obras,
sobre as possibilidades do cinema sobre a arquitetura é exemplificada com o caso
Expressionista, que tem enorme representatividade sobre o tema aqui tratado,
exemplificando como o cinema pode trabalhar e apresentar a arquitetura, de uma
forma que a arquitetura não conseguiria conquistar. Este caso apresenta-se
pertinente igualmente por ter sido o momento onde nasce uma das obras
cinematográficas mais importantes e trabalhadas pelos autores com o tema em
comum, Metropolis (1927) de Fritz Lang.

Apresentamos ainda o impacto que o cinema conseguiu causar sobre um
movimento arquitetónico – o Modernismo. Posto à prova pelo cineasta, foi a
estética escolhida para dar abrigo aos vilões da história, enquanto os heróis
habitavam os pastiches mais ‘familiares’. Ao mesmo tempo, era o estilo
selecionado para as estrelas e celebridades. Esta perspetiva é apresentada por
autores como Juan Antonio Ramírez (1995) na obra La arquitectura en el cine:
Hollywood, la edad de oro, ou na obra Architecture and film, com vários textos de
vários autores, editada por Mark Lamster (2000). A arquitetura Modernista e o
cinema apresentam-se como umas das mais reconhecidas e discutidas ligações
entre as duas artes, tanto pelas obras críticas/sátiras a esta arquitetura de
Jacques Tati, nas obras Mon Oncle (imagem 5.) (1958) ou Playtime (1967),
passando pelo respeito do movimento e arquitetura pelos cineastas Jean-Luc
Godard ou Michelangelo Antonioni (imagem 6.), ou pelo caso apresentado onde o
Modernismo é exposto a novos espectadores. O cinema demonstra-se preparado,
segundo este caso, para pôr em teste um movimento, dar a conhecer e também
causar impacto sobre este.

Por conseguinte, reconhece-se que a arquitetura em si, conta com um
pensamento de futuro. Pondo o Cinema em stand-by, entraremos numa busca
pela procura do arquiteto sobre o que este propõe como ideal, como futuro, como
a arquitetura ou urbanismo a ser desenvolvido. Conceitos como Utopia, e por
conseguinte Distopia, relacionados com pensamentos Avant-garde demonstramnos como o arquiteto pensa, não apenas num futuro, mas num ideal; numa ideia
de perfeição, funcionalidade e/ou beleza, podendo este descender de um local não

- 23 -

7. Metropolis (1927)
Fritz Lang

8. Blade Runner (1982)
Ridley Scott
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físico, como ser pensado para um meio problemático num ponto geográfico físico
para o qual a intervenção é destinada. A exploração destes conceitos demonstrase essencial por, em seguimento da exploração do conceito de utopia, este
contrapor o conceito mais associado às imagens cinematográficas de futuro, o de
Distopia: busca pelo carregamento dos fatores negativos, desde políticos, sociais,
até chegarem à arquitetura. Isto poderá dever-se ao facto de que a imagem
negativa no cinema traz mais drama e funciona a favor do plot; como poderá
dever-se a outros fatores a serem comentados. Interessará para este trabalho
explorar os problemas que são postos em realce nesse cinema, como meio de os
trabalhar e relacionar ao presente.

Novamente, voltando, a profissão de arquiteto permite um nível de imaginação e
projeção como ferramenta. Essa ferramenta é usada como meio de projetar para
a frente, não apenas temporalmente, mas a nível evolucionista, desenvolvendose utopias – reconhecendo-se que o termo utopia não está geralmente associado
a futurologias – e pensamentos que provocam um ‘empurrão’ para o futuro.
Ainda, o trabalho de desenvolvimento de uma utopia assemelha-se criticamente
ao trabalho de conceção de cenário cinematográfico, onde os seus criadores terão
total controlo sobre um ambiente que eles próprios criam, numa base efémera e
artística, sendo as bases das suas criações igualmente semelhantes.

A cidade do futuro pelo cinema é um tema já investigado por vários autores e
presente em várias obras e discussões. Após uma análise à cidade do futuro do
arquiteto, chegamos à cidade do futuro pelo cineasta, onde a apresentação do
que já foi dito e por quem foi dito, tal como a apresentação de obras que iniciaram
discussões similares à que tratamos aqui, como a obra de Lang, Metropolis (1927)
(imagem 7.), uma das primeiras obras cinematográficas a trabalhar uma versão
urbana do futuro, em modo distópico, e a obra, já nos anos 1980, de Ridley Scott,
Blade Runner (1982) (imagem 8.), ambas obras de referência para a análise
urbana e arquitetónica do futuro por arquitetos.
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A análise de uma seleção de filmes sucede-se. Os filmes, selecionados devido à
qualidade de informação que trazem para esta dissertação, foram também
escolhidos segundo uma componente temporal, procurando analisar as imagens
mais próximas do pensamento contemporâneo sobre o futuro e com os problemas
imediatos do presente trabalhados por essa imagem. Ainda, houve preocupação
na escolha de títulos que não tenham sido, ou tenham sido pouco, trabalhados
por outros autores, por uma questão de distanciamento e originalidade. Para
além disso, assume-se também a originalidade nesta dissertação porque procura
ir para além de uma análise crua ao cinema, para a utilizarem como ferramenta
para entender uma possibilidade/probabilidade de futuro, a partir do qual se
pretende aprender para trabalhar no presente. Por outras palavras, esta
dissertação serve ao autor como uma reflexão para a arquitetura a praticar,
trabalhada a partir de problemas presentes, com a imagem dos seus
agravamentos. Uma arquitetura que andará entre a utopia e a distopia,
aprendendo com ambas.
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I. CINEMA E ARQUITETURA | SIMBIOSES

- 29 -

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

Interligação das artes

A essência deste capítulo fixa-se na necessidade de abrir o argumento sobre o
estudo da arquitetura no cinema, do estudo de uma disciplina noutra. Dada a
pretensão de uso do cinema como mote para uma reflexão arquitetónica, estará
em demanda, em primeiro lugar, demonstrar a intensidade e pontos críticos
dessa relação. Pretende-se, portanto, com este capítulo, expor, validar e valorizar
as ideias de arquitetura no cinema como fonte de informação, inspiração e
reflexão válida para a arquitetura.

De um modo imediato, quando se fala de arquitetura no cinema, o que vem ao
pensamento será a primeira representada na segunda a partir de cenários e
backgrounds. Não retirando o devido valor a este ponto, de facto, o planeamento
do cenário, seja desenhado propositadamente para a ação, seja pré-existente,
mas captado e selecionado com propósito, é um elemento importante da arte
cinematográfica com base na arte arquitetónica. No entanto, a ligação entre as
duas artes não se limita a uma simples relação câmara/cenário.

Neste capítulo serão apontados momentos que fundamentam e demonstram que
a relação entre as dua s artes foi importante para as suas evoluções, para a
inovação entre as mesmas e para a reflexão sobre os caminhos que elas estavam
a seguir. Serão então descritos e elaborados certos casos, vistos como relevantes
para o objetivo deste capítulo, onde o cinema e a arquitetura tiveram uma ligação
que, de alguma maneira, serviu e influenciou o crescimento ou uma mudança
nelas mesmas. Será de realçar que o tema ou assunto desta dissertação não é o
Cinema, este é usado apenas como ferramenta para uma reflexão mais lata na
disciplina da arquitetura, sendo que não será de esperar um desenvolvimento
aprofundado sobre toda a história do cinema, ou até sobre toda a influência entre
as duas artes aqui trabalhadas. Apenas serão apontados pontos que se
demonstraram como de maior pertinência para sustentar o argumento de que é
possível usar o cinema como meio de iniciar discussões académicas sobre
arquitetura, tal como a aqui presente, que coloca o cinema que propõe imagens
de futuro em análise sobre a sua arquitetura.
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9. Os Verdes Anos (1963)
Paulo Rocha

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

Existe uma proximidade entre as artes de arquitetura e cinema, notavelmente na
tecnicalidade de ambas, na maneira como ambas veem e interpretam a ação no
espaço e na forma como, também, os produtos destas artes necessitam de ser
habitados e experienciados pelo movimento para que estas tenham vida, e
realmente funcionem:

“A arquitetura aproxima-se muito do cinema porque a arquitetura é vivida por
dentro, ao contrário das outras artes, incluindo as artes cénicas, que são vistas
por fora e são contempladas por fora. [Isto resulta numa comparação onde a
arquitetura é experienciada não apenas por fora, não apenas por dentro, mas sim
vivendo-a. O cinema também tem de ser vivido, um bom filme puxa o espectador
a ponto que este esquece que está sentado na plateia.] E o cinema tem essa
qualidade, tal e qual como arquitetura, é para se viver por dentro.” (Macedo, 2013,
p.109).

Tal como a arquitetura, disciplina que trata o planeamento do espaço, o cinema
trabalha o espaço da sua ação. Com isto não se pretende apontar apenas o
desenho dos cenários no seu modo artístico, mas também no pensamento do
funcionamento da ação; e não apenas da ação, mas no movimento requerente da
câmara para obter a melhor imagem (Urbano, 2014, pp.214-215). O cinema então
passa muito pelo pensamento em simultâneo, tanto da ação em si como do espaço
em que esta decorre, sendo que a centralidade ou relevância que o espaço tem na
ação pode variar de acordo com o registo fílmico, o cineasta e o tema. Ainda, o
desenho ou escolha do cenário tem um papel, comparativamente com o/a
ator/atriz, quase tão, senão tão importante no decorrer da narrativa (imagem 9.).
O background onde uma cena se passa pode dizer tanto quanto a ação e o diálogo
em si, mesmo que muitas vezes essa mensagem não seja tão direta,
subconscientemente fazemos associações entre o espaço e a própria cena: “Both
art direction and architecture serve as backdrops for the stories of people living
their lives” (Valentine, 2000, p.159).
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10. Manoel de Oliveira

11. Manuel Vicente
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Mas a escolha estética e espacial não são os únicos trabalhos arquitetónicos do
cineasta; o trabalho sobre a luz, cor, vazios e cheios, faz parte do pensamento do
arquiteto enquanto profissional sensorial, que igualmente dá força e expressão à
arte cinematográfica:

“Directors like Lang, Billy Wilder, and Robert Siodmark were known to make full
use of visionary studio architecture and controlled lighting. […] It is architecture’s
contribution to cinema to translate these deeply felt forces into lasting images.”
(Kaes, 1996, p.31).

Ainda, o trabalho do arquiteto será desenhar o espaço, mas o seu objetivo final é
o uso do próprio, seja visual ou empírico. Tal como o arquiteto, que na sua obra
tenta desenhar para esta ser habitada, com movimento; este trabalho é parte
integrante de qualquer cineasta, cujo trabalho será pensar em movimento, pensar
num espaço e na ação que ocorre no mesmo.

As duas artes demonstram-se mais similares do que nos deixamos muitas vezes
perceber: “In practice, I found the development of a building program remarkably
similar to the manipulation of images to tell a story.” (Eisenhardt, 2000, p.90).
Não será à toa que várias entidades de um lado demonstram interesse pelo outro.

O cineasta Manoel de Oliveira revelou já por várias vezes, inclusive em entrevista
realizada por Luís Urbano e presente na obra Circa 1963 do mesmo, que gostaria
de ter sido arquiteto (Oliveira, 1998, p.13). Em simetria, na mesma obra, o
arquiteto Manuel Vicente diz-nos que se não fosse arquiteto só se imaginaria a
ser realizador, declarando assim, não apenas o seu gosto por cinema, mas a
proximidade entre as duas artes (Vicente, 2011, p.74). Em semelhança, o
arquiteto e urbanista Nuno Portas revela o seu gosto pelo cinema, de tal forma
que desde cedo se envolveu em cineclubes, na crítica de cinema e até concretizou
filmes (Portas, 2011, pp.33-55). Acontece até que nomes como Sergei Eisenstein
ou o português António de Macedo reúnam a formação de arquiteto com a prática
profissional de realizadores de cinema, ou Bob Eisenhardt e Cedric Gibbons que
revertem essa formação para celebrados designs de cenários cinematográficos
(Wilson, 2000, p.102).

- 35 -

Anthony Vidler:
“Of all the arts, however, it is architecture that has had the most privileged and
difficult relationship with film.” (Vidler, 1996, p.13)

Myerscough-Walker:
“El cine está casi exclusivamente dominado por la mente arquitectónica o por la
mente educada arquitectónicamente.” (Myerscough-Walker in Ramírez, 1995,
p.45)

Mark Lamster:
“The architect and the filmmaker have much in common. Their professions
demand a combination of courage, determination, and hubris that allows them to
impose a personal vision on an often unreceptive world. Both practice synthetic
arts, where collaboration and compromise are rules rather than exceptions and
where clients have financial – if not creative – control.” (Lamster, 2000, p.1)
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Até o célebre diretor expressionista alemão Fritz Lang (Webb, 1996, p.44), ou o
famoso cineasta italiano Michelangelo Antonioni, tiveram influência arquitetónica
nas suas formações, tal como nos conta Mitchell Schwarzer (2000), em The
Consuming Landscape: Architecture in the Films of Michelangelo Antonioni:

“No filmmaker has used architecture to greater effect than Michelangelo Antonioni,
who studied architecture before becoming a film director and remained fascinated
by the built world throughout his career. Many of his films depict famous buildings
or sites, and several feature architects as characters.” (Schwarzer, 2000, p.197).

É percetível, então, que existe uma proximidade disciplinar entre as duas artes.
Uma proximidade que avança para além de breves ou leves influências, que tem
peso crítico em ambas e é reconhecida, tanto pelos profissionais de um campo
como de outro. Seguem-se alguns testemunhos que o atestam:

Manoel de Oliveira:
“O cinema, e é nisso que há um ponto de ligação com a arquitectura, é
extremamente concreto. Fisicamente, não subsiste como a arquitectura, mas a
sua forma de se realizar é uma forma que exige o concreto.” (…) “Cada peça da
obra tem uma função. É na ligação das diferentes funções que estabelecemos uma
base. O argumento, num filme, é um esquisso para fazer a planificação. O
arquitecto também parte de um argumento, que é o programa, e depois passa esse
programa para o projecto, que corresponde à planificação no cinema. Passa-se
depois à realização, que corresponde à construção.” (Oliveira, 1997, p.15)

Manuel Vicente:
“Eu, se não fosse arquitecto, a única coisa que imaginava poder ser era realizador
de cinema, porque tem muito a ver com o espaço, com a deslocação no espaço e
com a importância da luz e da iluminação.” (Vicente, 2011, p.74)

Dietrich Neumann:
“From the very beginning, encounters between film and architecture have been
unavoidable. (…) On such occasions, the mass-medium of film can play an
important role in the reception, criticism and dissemination of architectural
ideas.” (Neumann, 1996, p.8)
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12. Metropolis (1927)
Fritz Lang

13. Le Mépris (1963)
Jean-Luc Godard

14. Playtime (1967)
Jacques Tati
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Como nos demonstra Manoel de Oliveira, cineasta de elevada referência no
mundo do cinema português e reconhecido internacionalmente, a relação na
construção artística e técnica, tanto da obra fílmica como da obra arquitetónica,
é

inegável

(Oliveira,

1997,

pp.14-15).

Os

passos

metodológicos

serão

equiparáveis. Ainda, ambas são vistas como concretas: a necessidade máxima de
informação de base, rica e rigorosa, onde é expresso todo o pensamento e intenção
para a sua elaboração é indispensável. Por outras palavras, distanciando-se de
outras artes que nos oferecem a oportunidade de imaginar ilimitadamente, o
cinema e a arquitetura são fruto de uma imaginação que se transforma em
imagens contruídas e concretas.

Mesmo durante o decurso do Mestrado Integrado em Arquitetura, somos
persuadidos a conhecer o trabalho de Fritz Lang – expressionista, que trabalha a
arquitetura reforçando a expressividade na sua obra cinematográfica, tal como
Metropolis (1927) (imagem 12.) onde apresenta uma urbanidade distópica que
será mencionada à frente; Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard –
trabalham e expõem na sua obra edifícios de referência, como a Villa Malaparte3
na obra Le Mépris (1963) (imagem 13.)de Godard; ou Jacques Tati – que através
dos seus filmes, tais como Mon Oncle (1958) e Playtime (1967) (imagem 14.)
apresenta uma ampla crítica ao movimento Moderno. Todos eles cineastas de
referência, cuja obra transmite visões e reflexões sobre arquitetura. Estes
participam ativamente na disciplina, mesmo sem obra ou investigação de
arquiteto, abrindo a arquitetura ao mundo através da sua arte. A arquitetura por
estes e por outros cineastas é, ainda, explorada pela sua sensibilidade artística e
pela sensorialidade de espaço/cenário.

Outros autores que focaram o seu interesse neste tema apresentam as suas
visões, comparações e relações com e entre as duas artes; cada um deles pode
ser repetitivo, como pode dizer algo de novo e apresentar outras perspetivas de
pertinência que fazem o cinema e a arquitetura mais familiares e próximos; no
entanto, inegável e em completa concordância com todos os autores próximos a
este tema, será a força de influência e cumplicidade entre arquitetura e cinema.

Villa Malaparte (1937) localizada em Capri, Itália, projeto de Adalberto Libera. Exemplar de modernismo
Italiano.
3.
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Fora a tecnicalidade e semelhanças entre as duas artes até agora faladas, existem
momentos espalhados onde o cinema e a arquitetura tiveram um contacto mais
próximo, e desse contacto resultou uma experiência, transformações e evoluções
em ambas e em cada uma delas. Tornam-se assim marcos na história criativa e
na evolução ideológica, sendo os mais trabalhados e destacados com especial
atenção por autores do tema. Estes consistem na relação entre as duas
disciplinas no contexto do movimento expressionista e modernista.
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15. Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Robert Wiene
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Expressionismo: Caligari como Arquitetura impossível

Ainda uma arte incipiente, tendo sido condecorada com o título de arte poucos
anos antes pelo teórico italiano Ricciotto Canudo, no manifesto das sete artes em
1918, os arquitetos não sabiam o que seria de esperar ainda do cinema, quando,
em 1920, o alemão Robert Wiene ‘expõe ao mundo’ a sua obra expressionista
cinematográfica Das Cabinet des Dr. Caligari. Esta obra, aqui colocada como
representação de um movimento cinematográfico, garantiu uma mudança na
maneira como o arquiteto olhava para o cinema: “Writers and architects in
particular realized that the medium presented both a challenge to and an
affirmation of their own professions” (Neumann, 1996, p.9)

O expressionismo. Surge na Alemanha no início do século XX. Surge como
representação expressiva, contrariando a captação fiel da realidade. Prefere
expressar e provocar, através das suas linhas, formas e outros modos,
sentimentos e emoções cujo objeto a ser representado transmite, ou mesmo o que
o artista sente no seu interior, ao invés da representação leal. Daí, o objeto é
apresentado, não pela sua plena forma, não pelas suas linhas, mas antes por
uma imaginação dele mesmo, desligado da natureza, da tradição e até da
realidade como a conhecemos. Fazia contraste com outras correntes realistas, ou
até com o impressionismo francês, onde um seria a luz, a representação real ou
da sua perceção de formas e relevos, a cor; o outro seria a sombra, representação
do objeto como desconhecido e artificial, tons gritantes, expressão. Pode-se dizer
então que seria uma arte pessimista, quase melancólica, com uma visão que
recusa agradar, recusa o natural e o normal, recusa romanticismo e o idílico da
realidade, o equilíbrio cromático (McGinity, 2018, p.378). Esta representação
expressava um estado que advinha de um contexto concreto:

“The events of the First World War had a far-reaching effect on the Expressionist
movement. The war, which was welcomed with nationalist enthusiasm in the
whole of Germany, was regarded by the Expressionists as a powerful catharsis.
They believed that it would destroy the ancient order, which they had felt to be so
oppressive, and that a better society would arise from its ruins.” (Elger, 2018, p.17)
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16. The Red Tower in Halle (1915)
Ernst Ludwig Kirchner

18. The Iron Bridge (1922)
Max Beckmann

17. Tiger (1913)
Franz Marc

19. Dead City VI (The Small City I) (1912)
Egon Schiele
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Este modo artístico resulta do estado sociopolítico e psicológico coincidente com
a primeira guerra mundial que afetava a Alemanha (Lynton, 2000, p.37). Esta
voz, que apenas ganha o seu nome em 1912 por Herwath Walden (McGinity,
2018, p.378), é representada por artistas como Ernst Ludwig Kirchner (imagem
16.) – pertencente ao grupo de Dresden, Die Brücke, ativo entre 1905-1913 –,
Franz Marc (imagem 17.) – pertencente ao grupo expressionista de Munique que
publica a sua obra no almanaque Der Blaue Reiter em 1912 –, Max Beckmann
(imagem 18.) ou Egon Schiele (imagem 19.) (Lynton, 2000, p.37).

Da mesma forma que em outras artes, na arquitetura o expressionismo foi
caracterizado pelas formas distorcidas em favor de um desejo primitivo de
expressão emocional, na tentativa de abolição do ângulo reto, pela liberdade e
originalidade de formas e pela inovação. Era procurada a transmissão de
experiências interiores a partir da experiência visual de formas e cores que
procuravam mais a simbologia e uma estética provocativa ao invés da realidade
(Cohen, 2012, pp. 111-114). Em contrapartida, a produção arquitetónica ficou
muitas vezes pelo papel, sendo que a possibilidade expressiva do desenho por
vezes interessava mais no desenvolvimento do seu conceito e da sua estética e
forma, do que propriamente a sua concretização física (D’Alfonso et al., 2006,
p.243). Somando ainda que, quanto mais explorado o desenho arquitetónico pela
pureza e valores expressionistas, mais distante este se torna de uma aceitação
social, tanto pelo papel que a arquitetura tem numa sociedade agitada e
quebrada, como pela própria natureza construtiva, difícil de concretizar, e de
habitabilidade disfuncional.

Esta arquitetura foi expressada por nomes como Fritz Höger, Erich Mendelsohn,
Hans Poelzig ou Bruno Taut. As suas obras traduzem, em cada uma das suas
expressões e percursos de características individuais muito próprias, a força e
multiplicidade da ideologia expressionista.
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1

20. Neve, Glaciar, Vidro
Bruno Taut

22. Grosses Schauspielhaus (1918-19)
Hans Poelzig

21. Pavilhão da Exposição da Werkbund (1914)
Bruno Taut

23. Chilehaus (1922-23)
Fritz Höger
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Taut será um excelente exemplo de como a arquitetura seria sempre mais
expressionista no desenho do que na sua concretização. Nos inúmeros desenhos
do seu conceito utópico das Stadtkrone e Alpine Architektur (imagem 20.), os
cenários, a força das linhas, as dimensões ou os ângulos são imensamente mais
severos, dramáticos, e ao mesmo tempo mais puros e cristalinos do que a
realidade permitia. Essas utopias eram inspiradas num conceito de cidade
medieval moderna, densa e sombria, concentrada à volta de um edifício
expressionista de cristal ou vidro, que fosse capaz de provocar emoções (Lupfer,
2015, pp.684-685). Temos, em comparação, o seu modelo real, o Pavilhão da
Exposição da Werkbund em Colónia em 1914 (D’Alfonso et. al., 2006, p.243)
(imagem 21.). Apesar de viver das mesmas ideias de fuga ao convencional, de
terminar numa cúpula cristalina de vidro colorido, a escala, o efeito provocador e
a dramatização das formas não chegam à expressão dos seus desenhos e
conceitos, a concretização real é muito mais comedida, mesmo que a sua
arquitetura permaneça inovadora e reconhecidamente expressionista, no seu
desenho dramático de provocação emocional (Lupfer, 2015, p.682).

A Grosses Schauspielhaus4 (1918-19) (imagem 22.) de Hans Poelzig ou a
Chilehaus5 (1922-23) (imagem 23.) de Fritz Höger são exemplares arquitetónicos
que demonstram claramente, ao mesmo tempo, as possibilidades que a
arquitetura possui para representar o expressionismo com diversos níveis de
força e expressão; e, no entanto, apresentam também as suas limitações que as
impedem de uma total liberdade de formas. Se, por um lado a primeira compõe
elementos estruturais e de ambiente com grafismo e estética de grande
expressividade (Cohen, 2012, p. 114), que induzem ao mesmo tempo terror e
admiração, interesse e provocação; estes, na sua essência teriam de ser sempre
pilares verticais, parte estrutural e não puramente formal, ou uma cúpula
abobadada. Assim, ao contrário de outras artes, a arquitetura não se via livre na
sua concretização, nem tão pouco na sua necessidade estrutural e formal. Da
mesma

forma,

apesar

de

uma

notória

liberdade

e

expressividade

na

experimentação material e formal patentes na sua fachada e na riqueza do seu
desenho (Cohen, 2012, p. 117), a Chilehaus demonstra que apesar do desejo
expressionista de desapego do real, a arquitetura nunca o poderia atingir por
completo devido à sua natureza de relação com o espaço.
4.

Grosses Schauspielhaus (1918-19) localizada em Berlim, Alemanha. Demolido em 1988.

5.

Chilehaus (1922-23) localizada em Hamburgo, Alemanha.
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24. Der Golem (1915)
Paul Wegener

25. Nosferatu (1922)
F.W. Murnau

26. Die Strasse (1923)
Karl Grune
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Fazendo a transição para o cinema, a obra de Wiene insere-se então na mesma
corrente artística. Conta-nos a história, narrada por um paciente de um asilo,
sobre uma vila onde chegara um misterioso homem, Doutor Caligari, que logo de
início monta um espetáculo sobre um sonâmbulo, Cesare, que, dizia, conseguia
prever o futuro. Desde a chegada deste homem, e da sua cobaia, à vila inicia-se
uma vaga de homicídios. O enredo será a manipulação de Caligari sobre Cesare,
em que este consegue que o segundo preveja a morte dos participantes dado que
será ele próprio, mais tarde, a cometer esses homicídios. Existe ainda uma
possibilidade interpretativa de que esta história, contada pelo paciente do asilo
sobre ele próprio no passado, seja na verdade um rumor, uma história que
provém de um terror cujo diretor da instituição, Doutor Caligari, lhe provoque, e
este tenha imaginado toda a história a que o filme se prende. Não será na história
que o nosso interesse se foca, se bem que esta suporta uma visão psicológica,
política e social a que o estilo artístico se associa e que transmite uma ideia das
várias outras histórias de filmes do expressionismo alemão, tais como Der Golem
(1915) (imagem 24.), Nosferatu (1922) (imagem 25.), Die Strasse (1923) (imagem
26.) ou Metropolis (1927), este último que vai continuamente ao encontro deste
tema e será tratado à frente. Essa ideia baseia-se em conceitos de terror, sinistro,
insano e macabro, no pessimismo, crime, revolta política, opressão e medo
(Schaal, 1996, p.16):

“[sobre o filme expressionista alemão Die Strasse] Further, this link between
prostitution and death points to the fear of venereal disease, widespread among
the numerous streetwalkers following World War I.” (Kaes, 1996, p.27)

No cinema, a base artística do expressionismo acentua-se, ainda mais pelo facto
de que o cinema tem uma chegada tardia ao expressionismo, já nos anos 1920,
pós primeira guerra, e toda a tensão, depressão e sentimentos sociais e políticos
são realçados. Assume especialmente uma posição política, contra a opressão,
burguesia capitalista e requinte das altas hierarquias, contra o bom gosto
estabelecido e positivismo. O cinema expressionista alemão busca o território
sombrio e desconhecido, a forma expressiva imaginária que toma conta dos
cenários. Temos as formas que em nada procuram o natural ou mesmo o
útil/usual, temos a expressão das personagens também elas obscuras,
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27. Nosferatu (1922)
F.W. Murnau

29. Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Robert Wiene

28. Edward-Scissorhands (1990)
Tim Burton

30. Batman Returns (1992)
Tim Burton
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mergulhadas em maquilhagens que carregavam os seus rostos de expressão
que se conjugam com a força dos gestos de histerismos enérgicos, fazem a
câmara captar mais do que a sua forma gráfica/estética exterior, mas também
a sua personagem interior/psicológica. Esta força expressiva é trazida ainda
como um ponto de narração, principalmente dado que o Expressionismo alemão
começa no cinema mudo. Estas características têm um papel importante a
desempenhar para o enredo, para o entendimento narrativo e para o
reconhecimento pessoal e emocional das personagens e cenários:

“No cinema mudo, essa característica do cinema associada à vivência da
arquitetura manifesta-se muito, sobretudo no expressionismo alemão. Nós
vemos todos aqueles cenários dos filmes expressionistas como fantasmagorias
de dentro para fora, espaços de um cinema visionário.” (Macedo, 2013, p.109)

E deste carácter nascem filmes como Das Cabinet des Dr. Caligari (1920). Esta
obra tem um enorme impacto a nível mundial, tendo influenciado várias
produtoras e diretores no cinema interno a seguirem o mesmo caminho, mas
fez também crescer o valor internacional do cinema alemão que se exporta para
outros países, tanto pelo interesse de grandes motores cinematográficos como
Hollywood, que vê grande potencial no movimento e tenta ‘agarrar’ o maior
número de cineastas para si; como pelo interesse próprio dos diretores que mais
tarde se tornaram refugiados de uma Alemanha fascista, que via a sua arte
como degenerada. Esta exportação resulta numa influência do expressionismo
alemão sobre culturas de cinema americanas, com o exemplo das interpretações
americanas do film-noir, e que nos traz até hoje alusões em obras como as do
cineasta Tim Burton6 (imagens de 27. a 30.):

“It is no accident that in the 1940s and ‘50s, many of the German exiles to
Hollywood reinvented the traditional American gangster film in the image of the
Weimar street film.” (Kaes, 1996, p.31)

Tim Burton, reconhecido cineasta Americano cuja influência do Expressionismo Alemão é fortemente
notável nas suas obras, com exemplos como: Batman (1989), Batman Returns (1992), Edward Scissorhands
(1990), Beetlejuice (1988) ou The Nightmare Before Christmas (1993).
6.
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31. Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Robert Wiene

32. Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Robert Wiene

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

A relevância de Caligari a nível mundial aumenta quando entra em contacto com
outros mundos artísticos. Caligari, aqui novamente representante de uma
corrente cinematográfica, teve, não apenas uma força artística no mundo do
cinema, mas também abriu discussões acentuadas em outras artes, como a
arquitetura e a literatura. No caso, Caligari mostra-nos uma expressão, uma
comunicação e uma conquista gráfica que consegue mesmo pôr em causa a
própria arquitetura (Neumann, 1996, p.7).

Na obra de Wiene, tal como noutras obras cinematográficas expressionistas,
encontramos uma conquista que nunca chegaria a ser completamente atingida
pela arquitetura. Essa conquista seria o total domínio pelo que se poderia esperar,
e mesmo imaginar, que seria a potencialidade do expressionismo na arquitetura.
Ao ter um serviço efémero e apontado para uma mera demonstração, o cenário
tem a vantagem sobre a arquitetura que necessita do civil, do usual e do
estrutural, não conseguindo assim chegar à mensagem ou à pureza da conceção
expressionista. Assim dizendo, o cenário que encontramos em filmes como o de
Caligari

desenha-se

com

formas

geométricas

estapafúrdias,

distorcidas

propositadamente, formas artificiais que nunca poderiam servir para um dia a
dia, que não são úteis ou fáceis de utilizar, não são confortáveis ou funcionais,
são meramente o fruto de uma expressão, o fruto de uma imagem que se procura
desconhecida, contra o natural, sombrosa. Falamos de todo o cenário, não apenas
de pormenores, o

desenho gráfico expressionista vai desde a vila, que se

apresenta como um amontoado de altos tortos edifícios desenhado por ângulos
oblíquos e formas irregulares, assentes em relevos

contorcidos, que realçam

fortemente o desconhecido; o desenho do mobiliário inumano, esquecido da forma
e escala que os poderia tornar úteis ou ergonómicos; estranho.

O próprio cabinet do Drº Caligari é uma representação exponencial do que a arte
expressionista é, onde encontramos uma estrutura torta, em que a fachada,
pintada à força, não tem nenhuma linha com que esta se desenhe que seja
paralela; então deparamo-nos apenas com uma porta que num mundo real nunca
funcionaria dado a sua postura desalinhada que faz com que a sua função, abrir
e fechar corretamente, seja comprometida; deparamo-nos ainda com uma janela,
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33. Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
Robert Wiene
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também ela desenhada contra as ideias de geometria regular. No seu interior apenas
encontramos um número limitado de objetos, realçando, o caixão, onde Cesare
repousa, um banco onde repousa o doutor e um candeeiro de teto que ilumina a
escuridão carregada do espaço.

O expressionismo alemão no cinema entra assim para a discussão arquitetónica. Por
representar uma ferramenta ilimitada de experimentação, por ter uma vertente
artística forte e ao mesmo tempo um trabalho arquitetónico que projeta uma
realidade, o cinema expressionista representou um momento de intensa relação com
a arquitetura, afirma-se como um meio através do qual as ideias de expressão
arquitetónicas mais arriscadas se poderiam tornar realidade. Esta irresponsabilidade
pelo real provoca a arquitetura, tendo o cinema atingido o exponencial que esta nunca
conseguiria atingir. O cinema torna real os sonhos mais extremistas do arquiteto.
Sendo o cinema uma arte ainda recente em comparação com a arquitetura, com o
expressionismo alemão, ao mesmo tempo que se apresenta como uma forma de dar
vida às ideias e conceitos mais expressivos da arquitetura, esta foi também tomada
como uma afronta. Arquitetos, como por exemplo Adolf Loos, interpretaram e
criticaram Caligari por desacreditar a arquitetura expressionista (Neumann, 1996,
p.7). No final, de várias maneiras, de várias interpretações, Caligari e os restantes
filmes expressionistas provocam discussões, provocam diálogo, tocam a disciplina
arquitetónica.

O caso apresenta-se como um exemplo específico e especialmente relevante para a
pertinência de uma reflexão arquitetónica a partir do cinema. Para além de ser um
ponto de especial relação entre as duas artes logo numa fase inicial da história do
cinema, trata-se de um tema amplamente discutido no mesmo âmbito, referenciado
como um momento intenso dessa relação, que teve efeitos profundos em ambas. Para
a questão levantada por esta dissertação e para o tema que se desenvolve neste
capítulo, Caligari, e por sua vez o expressionismo alemão, demonstram como a obra
fílmica consegue apresentar, representar e viver uma arquitetura que não chega ao
nosso quotidiano, nem poderia chegar com a mesma verdade e força de expressão
que o cenário fílmico alcança. Assim, numa analogia, e voltando à questão inicial,
uma imagem fílmica com conceções de futuro, representa uma arquitetura distante,
mas ao mesmo tempo próxima, que a própria disciplina originária não consegue
construir, representar e habitar da mesma forma que a arte cinematográfica, como
demonstra este caso.
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34. Skyhook project para Moscovo (1925)
El Lissitzky

35. Fiat Factory em Turim (1916-23)
Giacomo Mattè Trucco
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Modernismo: Cinema como montra

O movimento moderno começou no século XX, como consequência dos
movimentos de vanguarda (Montaner, 2001, p.133), da crítica social e artística
ao ecletismo do século XIX e como uma resposta salvífica à devastação e à
depravação cultural e social do mundo pós Primeira Guerra Mundial7. Para a
arquitetura, isso significava um anseio por um renascer, por algo completamente
novo, funcional e radical, que talvez nem cortasse todos os laços com o passado,
mas que retiraria da história apenas os conceitos mais puros e inegáveis, a fim
de validar uma nova origem. No fundo, havia uma sociedade em turbulência,
que necessariamente se tornaria uma nova sociedade, e para isso precisava de
novas formas, novas cidades, nova arquitetura para representá-la e servi-la:

“A great epoch has begun.” “There exists a new spirit.” “The problem of the house
is a problem of the epoch. The equilibrium of society to-day depends upon it.
Architecture has for its first duty, in this period of renewal, that of bringing about
a revision of values, a revision of the constituent elements of the house.”
(Corbusier, 1986, p.6)

O surgimento do modernismo é fortemente influenciado pelas vanguardas
artísticas (Montaner, 2001, pp.90-91), sendo importante enfatizar para o
surgimento da cultura moderna o Construtivismo (imagem 34.), característico da
Europa Oriental, que experimentou novas possibilidades construtivas, assim
como buscava um nexo puro para as imagens criadas; e o Expressionismo, que
ao produzir várias imagens que buscava uma nova representação que refletisse
os avanços, o progresso e a cultura crítica, acaba por trabalhar e inspirar alguns
dos elementos mais tarde tratados pela arquitetura moderna (o trabalho com o
vidro, a pureza das formas, os jogos de simetrias e assimetrias). Além disso,
apresentou-se com publicações periódicas e essa faceta mediática também é
valorizada posteriormente como forma de transmissão e validação de um estilo
que deseja ser válido internacionalmente. Por fim, o Futurismo (imagem 35.), cujo
elogio à máquina e apoio à funcionalidade absoluta combinada ao dinamismo
serviu como uma revisão radical da sociedade e da arte, mais uma vez dando o
lema para vários dos temas tratados pelos modernistas.
7.

Primeira Guerra Mundial data de 1914-1918.
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36. Weissenhof Siedlung em Estugarda (1927)
Vários

37. Weissenhof-Siedlung Houses 14 and 15 em Weissenhof Siedlung (1927)
Le Corbusier + Pierre Jeanneret

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

O modernismo como revolução cultural teve o seu epicentro na Europa Central,
devido ao facto de que grande parte da destruição da guerra estava concentrada
nessa área, e a necessidade de renovação e incentivo ao pensamento radical foi
mais intensa. A guerra em si não foi importante para a formação do Modernismo,
mas sim o que resultou dela, que segundo Cohen (2012) gerou uma necessidade
de reestruturação social e de valores, de habitação e outros edificados com um
novo pensamento, novas possibilidades para uma ‘nova sociedade’, e, portanto,
nova arquitetura que representaria uma nova era (Cohen, 2012, p. 176).

Em 1923, Le Corbusier publicou Vers une Architecture, um livro amplamente
influente que resumia os conceitos mais crus e essenciais que estavam na base
do Modernismo de um dos mestres mais importantes do movimento. Nas suas
palavras, havia uma nova ótica social, no entanto, não havia casa adaptada a ela
(Corbusier, 1986, p.17). Isto quer dizer que, como havia uma nova sociedade,
ancorada em novas necessidades e princípios, novos princípios arquitetónicos
eram necessários:

“We have need of streets where the cleanliness, suitability to the necessities of
dwellings, the application of the spirit of mass-production and industrial
organization, the grandeur of the idea, the serenity of the whole effect, shall ravish
the spirit and bring with them the charm that a happy conception can give.”
(Corbusier, 1986, p.40)

Essa busca por uma essência clara e uma justificação absoluta para a arquitetura
seria alcançada mantendo os projetos puros e simples, respeitando os conceitos
e formas originais de criação, idealizando assim um conjunto de regras tão
essenciais que não poderiam ser contestadas: formas puras; proporções perfeitas;
módulos de medida para todos os elementos de um projeto; linhas retas; planos
livres e claros; fachadas uniformes e limpas; apenas o que é útil e significativo
para a função; sem decoração; ocupação racional; planeamento e controlo
absolutos. Esse conjunto de regras não era nada mais, nada menos que o próprio
Modernismo. Ao mesmo tempo, o objetivo também seria criar algo universal,
unido por princípios, para que fosse válido em qualquer lugar, em qualquer
contexto (Montaner, 2001, p.89) (imagens 36. e 37.).
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38. Elisha Otis presents the elevator na Feira Mundial Nova Iorque (1853)

39. Guarantee Building em Buffalo (1895)
Louis Sullivan
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Do outro lado do oceano Atlântico, contemporaneamente ao desenvolvimento dos
movimentos de vanguarda europeus e, consequentemente, o Modernismo, os
Estados Unidos encontram-se em ascensão a um patamar de riqueza industrial
e capitalista, em conjunto com o facto de se tratar de um país relativamente
recente e em construção, fazendo deste um território propício à massificação da
indústria e, consequentemente, à concentração urbana das massas que exigia
soluções inovadoras que repensassem os custos e os princípios de construção e
densidade.

A estas necessidades acrescenta-se a tragédia, que como em vários episódios traz
avanços. Falamos aqui do incêndio de Chicago, em1871, que destrói uma
extensão avassaladora do centro urbano. Dado o infortúnio segue-se a inovação.
A solução do ponto de vista social e económico, que veio dar resposta justamente
à necessidade de reconstrução de Chicago, foi a estrutura metálica em aço, que
permitia construções rápidas e em altura (Licata, 2006, p.234), que por sua vez
foi auxiliada pelo aparecimento do elevador, apresentado na Feira Mundial de
Nova Iorque de 1853 (Koolhaas, 1994, p.27) (imagem 38.). Estava em demanda
responder à necessidade de humanização com uma nova forma arquitetónica tão
diferente em escala e vivência. Daí as respostas saírem a partir das linhas de
nomes como William Le Baron Jenney (imagem 40.) ou Louis Sullivan (imagem
39.), que aliaram a tecnologia inovadora da estrutura metálica, com o invólucro
desenhado num revivalismo historicista Europeu, com a utilização de materiais
maciços, como pedra, no revestimento e na ornamentação delicada e abrangente
dos mais variados elementos de composição dos edifícios:

“But one can only wonder at what Louis Sullivan’s reaction might have been had
he heard the famous phrase from his Kindergarten Chats echoed in the deathbed
lament of Roark’s Sullivanesque mentor: «Skyscrapers! the greatest structure
invented by man, yet they made them look like Greek temples, Gothic
cathedrals…I told them! I told them that the form of a building must follow its
function.” (Levinson, 2000, p.23)
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40. Fair Building em Chicago (1894–96)
William Le Baron Jenney
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Identifica-se uma procura pela aproximação da nova forma à escala humana com
a utilização de desenhos familiares e reconhecidos (Cohen, 2012, p.57). A
utilização de cornijas a encerrar o edifício, de arcos, do pensamento da
estratificação da fachada, onde a base se distingue do restante corpo, a marcação
vertical que se desenha como colunatas (Cohen, 2012, p.60), são pontos em que
a proximidade entre a nova tipologia e um exemplar de palácio renascentista,
figurativamente, é apenas distinta em altura, e no seu cerne, a estrutura (imagem
40.):

“Algunas ideas arquitectónicas de la vanguardia no se divulgaron en Estados
Unidos hasta finales de los años veinte y, en cuanto a los precursores locales de
lo moderno (Escuela de Chicago, Wright…), debe recordarse que fueran episodios
marginales en un contexto general decidamente ecléctico y conservador.”
(Ramírez, 1995, p.243)

Em comparação, os dois continentes tinham, apesar de breves semelhanças na
necessidade de construção ou reconstrução, objetivos e buscas de conceitos
muito diferentes. Enquanto os Estados Unidos procuravam uma identidade
assente na inovação tecnológica aliada à reinterpretação das formas da história
da arquitetura, tendo este processo continuado sobre o século XX; na Europa, o
ambiente arquitetónico não poderia ser mais distinto. A identidade que esta
procurava era uma fuga temporária aos terrores do passado, das guerras. Daí
correntes como o Futurismo dão força à ideia de olhar para o futuro como
resposta, que se reflete na arquitetura Moderna, na sua negação da
ornamentação, na recusa ao passado, uma tábua rasa:

“Whereas the period’s architectural and urbanistic debates are remembered today
primarily for their focus on the Bauhaus and the “new sobriety” of modern
architecture, they were, in fact, much more complex, harbouring a wealth of
different, often well-argued positions on the urban questions of the time, such as
city vs. country living, industrialisation vs. agrarianism, Americanism vs.
medievalism. A number of films, it seems, reflected these debates.” (Neumann,
1996, p.33)
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41. The Fountainhead (1949)
King Vidor
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Com a segunda guerra8, várias entidades europeias encontram os Estados Unidos
como refúgio. Entre estes contam-se artistas, cineastas como falámos atrás, e
arquitetos que levam para o novo mundo as suas artes e pensamentos. No caso,
arquitetos modernistas como Walter Gropius ou Mies van der Rohe chegam ao
novo continente com a intenção de praticar, evoluir e educar sobre a nova
arquitetura, o estilo internacional que esperavam poder aplicar neste país ainda
sem uma tradição cultural assumida e implementada. No entanto, a chegada dos
novos mestres não teria a receção pensada (Nobel, 2000, p.56). A América
encontrava-se entregue à ideia romântica das ordens e estéticas europeias,
aproximando assim a sua sociedade a uma ideia reconfortante de passado, de
familiarização. Estes não haviam passado pela tragédia que os faria repensar nos
fundamentos da arquitetura e da sociedade, não vivenciaram em primeira pessoa
a devastação física e emocional em grande escala de todas as estruturas urbanas
que sustentavam a sociedade. Assim, o seu interesse em olhar para o futuro
contrastava com o olhar para o passado, onde encontram uma identidade
humana:

“Notwithstanding the pioneering legacy of the founding father of this nation, most
Americans have never had a desire to “start from zero,” as members of the
Bauhaus suggested, at least not in terms of architecture.” (Rosa, 2000, p.159)

Gropius, ao chegar a Harvard foi criticado pelos seus colegas pelos seus métodos
de ensino e exercício arquitetónico, virados para a proximidade com a construção,
experimentação material, ideais ‘Bauhausianos’ de industrialização de processos
e da abrangência da arquitetura enquanto método de desenho (Nobel, 2000,
p.56). Tendo em conta a negação, ou melhor, a resistência, de que o modernismo
foi alvo nos EUA, entra a arte cinematográfica, que tal como a arquitetura, é alvo
de opressão no velho continente e encontra refúgio no mesmo país. A sétima arte,
no entanto, como já referido, foi aceite e até procurada para aumentar a fasquia
artística do cinema de Hollywood:

“The reality is actually more complicated, though it is fair to say that Americans have
never fully embraced modern architecture for their homes. More to the point,
Hollywood films have reflected and shaped American views about modern domestic
design.” (Rosa, 2000, p.159) (imagem 41.)
8.

Referente à Segunda Guerra Mundial data de 1939-1945.
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42. Sunrise (1927)
F. W. Murnau
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O cinema é uma arte globalmente entendida, as imagens que transmite apelam
e são compreendidas pelas massas, e não apenas por uma elite intelectual.
Assim, e dada a força que o cinema tem no início do século XX e na formação
da sociedade americana (Rosa, 2000, p.159), inadvertidamente funcionou como
um meio de divulgação das ideias e estética moderna (Ramírez, 1995, p.13).
Aqui, através do cinema, em contrapartida, começa a discussão da validade da
estética moderna com aplicação ao lar:

“(…) modern domestic architecture has become identified almost exclusively with
characters who are evil, unstable, selfish, obsessive, and driven by pleasures of
the flesh.” (Rosa, 2000, p.159)

As ideias modernas ficam, através da arte cinematográfica, associadas à escolha
de referência dos mais altos vilões, gente instável e fria figurativamente:
“[Joseph Urban] Com él se anuncia, en réalidad, la idéa hollywoodiense de que
lo moderno radical és fácilmente emparentable com lo siniestro.” (Ramírez,
1995, p.250). No entanto, são apresentadas como de elevada elegância, e
pertencentes à alta classe social; por outro lado, o ser familiar e tradicional fica
associado com uma arquitetura de valores tradicionalistas:

“At the same time, Sunrise [imagem 42.], Murnau’s first American film, brought
to United States the imaginary of European modern architecture. The set was
built on Fox studio lot, in Los Angeles, and looked, as a German commentator
wrote, «so modern you could freeze, it seems all to be made of stone and steel
and glass».” (Neumann, 1996, p.8)

A discussão avança colocando as ideias modernas nas linhas dos escritórios e
edificados de grandes corporações, mais uma vez fazendo o argumento de que
não seriam formas válidas para um lar familiar e humano (Rosa, 2000, p.160).
Por outro lado, tendo em conta a elegância e pureza dos espaços modernos, e
da sua imagem de progresso, com um pouco de ironia, os mesmos cineastas
(atores e diretores) que divulgam a imagem moderna de forma crítica, optam por
viver nela (Ramírez, 1995, p.271). As suas habitações dão várias vezes
background aos seus filmes (Rosa, 2000, p.163).
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43. The Fountainhead (1949)
King Vidor

44. Le Mèpris (1963)
Jean-Luc Godard

45. Il Deserto Rosso (1964)
Miguelangelo Antonioni
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Esta questão, que faz do cinema um meio crítico e de divulgação da arquitetura
moderna e a maneira como esta foi recebida e criticada nos Estados Unidos,
encontra-se, de um modo paradigmático e como tema central, na obra de King
Vidor: The Fountainhead (1949):

“Pero debe decírse, en honor a la verdade, que tal confusión representaba bien el
estado general de la arquitectura americana, justo cuando es Estilo Internacional
estaba a punto de alcanzar los beneplácitos oficiales.” (Ramírez, 1995, pp. 275-276).

Esta obra coloca a discussão da arquitetura moderna em evidência no próprio
enredo e tema geral do filme, onde noutros aparece apenas em background como
tema subentendido (imagens 41. e 43.). A recusa dos ideais e estéticas modernas
pela sociedade são colocados em mote, onde o protagonista, arquiteto de
profissão, modernista por princípio, é posto à prova, marginalizado pela
comunidade, continua a projetar segundo os valores em que acredita, mesmo não
sendo os mais aceites socialmente:

“However, The Fountainhead is not a light comedy but an earnest adaptation of Ayn
Rand’s improbable cult classic about the impossible Howard Roark, architect of genius
and pillar of integrity in a world of spineless mediocrity.” (Levinson, 2000, p.13)

Se nos Estados Unidos a exposição do Modernismo pelo cinema conectou o
movimento a uma beleza inabitável, inadequado ao ambiente doméstico
quotidiano e familiar (Ramírez, 1995, p.243), na Europa a obra de cineastas tais
como Jean-Luc Godard ou Michelangelo Antonioni trespassam o Modernismo
numa imagem oposta (Schwarzer, 2000, p. 213). Fazendo uso dos ideais e dos
princípios do movimento conseguem transmitir uma imagem saudável e familiar
do mesmo, apresentam a riqueza sensorial, expressiva e funcional da arquitetura
moderna.

São

exemplos

destas

demonstrações

modernistas

em

modo

cinematográfico as obras Le Mèpris (1963) (imagem 44.) e Il Deserto Rosso (1964)
(imagem 45.) dos mesmos, respetivamente. Numa outra perspetiva, ao mesmo
tempo, Jacques Tati apresenta-nos Mon Oncle (1958) (imagem 46.) e Playtime
(1967) (imagem 47.), sátira à mesma arquitetura, expondo-a de um modo cómico,
mostrando-a como representação de um status social, no entanto afastada da
dimensão humana (Ockman, 2000, p. 179).
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46. Mon Oncle (1958)
esquerda: Jacques Lagrange (Villa Arpel)

direita: Jacques Tati (Mon Oncle)

47. Playtime (1967)
Jacques Tati
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O cinema é uma arte inteligível, afeta e influencia as massas. O caso aqui descrito
demonstra o impacto que acarreta. O cinema tem a capacidade expositiva e
demonstrativa sobre outras artes, incluindo a arquitetónica: no caso do
modernismo, o cinema demonstrou a capacidade de trespassar ideias, críticas, e
uma forma representativa, um habitar que tem um impacto em cadeia na forma
como as massas recebem e interpretam um movimento. Pondo em evidência o
fator expositivo da arquitetura no cinema, este caso confirma a capacidade da
sétima arte em pôr à prova uma arquitetura, expondo e demonstrando as suas
capacidades e vivências, mesmo em diferentes interpretações.

Enquanto o Expressionismo nos demonstra a habilidade do cinema na criação de
arquiteturas que o próprio arquiteto não é capaz de concretizar; o caso do
modernismo demonstra a habilidade do cinema de testar, viver e expor a
arquitetura. Ligando ao tema que está na essência deste trabalho, prova-se aqui
a capacidade de exposição arquitetónica em conjunto com as suas vivências e
experiência, e até mesmo crítica e reflexão, como um contributo crucial do cinema
para a arquitetura.
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Circa: do Vá-Vá a Paris

Até agora fomos apontando momentos onde o cinema e a arquitetura estiveram
em contacto, onde podemos ter uma comparação ou análise, onde o cinema
entra para as discussões na disciplina arquitetónica. Pretende-se assim
validar o estudo de arquitetura na reflexão cinematográfica, e valorizar o
cinema para discussões

académicas

de

arquitetura.

O

cinema

e

a

arquitetura não se relacionam apenas nos momentos mencionados, porém
estes demonstraram maior valor e pertinência para esta discussão.

No primeiro contacto com o tema da relação entre os dois campos artísticos,
obtido a partir das análises iniciais de obras próximas e de essencial relevância
para este trabalho, foi entendido um diálogo entre os arquitetos e cineastas
portugueses, a sua experiência de trabalho e história com a relação entre as duas
artes. Entendeu-se que existe uma familiaridade entre as duas áreas no contexto
cultural português, com valor e pertinência a analisar. Este diálogo apresenta-se
de forma escrita nas obras Circa 1963 – Conversas com Arquitectos e Cineastas
de Luís Urbano (2018) ou O Lugar dos Ricos e dos Pobres no Cinema e na
Arquitectura em Portugal coordenada por José Neves (2014). Ambas coletâneas de
entrevistas entre arquitetos e cineastas.

Como relatado anteriormente existe em Portugal, e, por conseguinte, nos
arquitetos e cineastas portugueses, uma proximidade. Isto não se aplica apenas
ao gosto que ambos têm pelas artes; aplica-se igualmente à proximidade que
ambos (arquitetos e cineastas) revelam ter nas suas vidas e carreiras. Existe uma
proximidade entre a classe intelectual portuguesa, que se cruza com uma
profunda amizade. Tomamos como exemplo o caso do reconhecido arquiteto
Alexandre Alves Costa, afilhado do cineasta Manoel de Oliveira (Urbano, 2014, p
.302), ou o igualmente reconhecido arquiteto Sérgio Fernandez que, diz, ia, na
sua infância, aos domingos com o seu pai e com o mesmo cineasta, amigo da
família, “fazer fotografia” (Fernandez, 2011, p.67).
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48. Café Vá-Vá em Os Verdes Anos (1963)
Paulo Rocha
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Porém a ligação entre as elites culturais não se fixa aí:

“O Vá-Vá era o ponto de encontro de intelectuais que simbolizavam uma nova
geração urbana e cosmopolita, que se dava mal com o bafio salazarista. Discutiase política e arte, aos activistas e artistas juntavam-se estudantes universitários
em busca de diálogos abertos e ideias novas.” (Francisco, 2007)

Esta é a descrição do estabelecimento assinado pelo arquiteto Eduardo Anahory
(Urbano, 2014, p. 374) (imagem 48.), localizado entre as grandes avenidas
lisboetas, a avenida de Roma com a Estados Unidos da América, pelas palavras
do escritor do jornal Publico Luís Francisco (2007), que no seu artigo Vá-vá - O
que torna este café tão especial?9 descreve um valioso ponto de paragem de
cultura e debate, numa época – a ditadura Salazarista – onde era proibido e
poderia custar caro ter uma mente. Acrescenta:

“Ir ao Vá-Vá era muito mais do que sair, à tarde ou à noite, para beber um café e
encontrar os amigos, debater o último filme ou pôr a conversa em dia. Era um
roteiro cultural e, tantas vezes, político. Ir ao Vá-Vá era fazer oposição ao regime,
quanto mais não fosse pelo simples facto de lá se falar mais ou menos abertamente
de coisas que não se podiam murmurar sequer noutros locais.” (Francisco, 2007)

Resumidamente, o café Vá-Vá era o local de paragem de todos os que tinham a
mente sedenta

e interessada pelos mais diversos assuntos; era o local de

paragem de toda a gente interessante que alimentava as mentes dos interessados,
ao mesmo que tempo que era alimentado; era onde parava toda a cultura para
um dedo de conversa, para um café e uma dose de reflexão e conhecimento de
uma grande variedade de temas e para um “"excelente" prego do lombo” segundo
Zé Pedro, guitarrista da banda Rock portuguesa Xutos & Pontapés (Francisco,
2007).

Neste espaço de cultura paravam artistas e músicos, políticos, cineastas e
arquitetos, entre outras pessoas interessantes ou “clientela de luxo” como
descreve Luís Francisco (2007).

Vá-Vá – O que torna este café tão especial? (2007) por Luís Francisco, encontra-se no website do jornal
Publico, em: https://www.publico.pt/2007/07/25/jornal/vava-o-que-torna-este-cafe-tao-especial-223661
9.
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49. Belarmino (1964)
Fernando Lopes
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Destas tertúlias sai uma influência, uma pegada em cada um, e por
consequência, um toque de conhecimento por diversos assuntos que se
interlaçam no fruto dos trabalhos de outros. Assim será fácil de chegar à
conclusão de que há uma influência no pensamento do cineasta em relação à
arquitetura, dado que este passou um considerável número de horas a ouvir
sobre o assunto, e por assim dizer, o contrário também acontecia.

Houve, sem dúvida, uma ligação, a meio do século XX, entre as artes criativas,
que foi fortemente influenciada pelo Vá-Vá e as suas tertúlias, sobre gente que
num momento de forte opressão se juntou para discutir:

“Tiveram muita importância porque educaram o meu olhar, foi uma maneira de
eu educar o meu olhar, de perceber o olhar à volta de uma cidade, o olhar à volta
de um edifício, o olhar à volta de uma rua, o olhar para as pessoas, como é que
elas se integram. E isso faz parte da criação do cinema e da própria ficção
cinematográfica.” (Lopes, 2011, p.22)

“Eu aprendi muito acerca do espaço arquitetónico nas conversas com o Alexandre
[Alves Costa].” (Lopes, 2011, p.22) (imagem 49.)

O espaço de discussão do café Vá-Vá, físico e intelectual, demonstra como a
abertura de discussões entre as duas áreas pode ter um valor cultural muito
pertinente, aproximando mentes cultas como os cineastas e os arquitetos.

Para além do enriquecimento cultural que vem dessa proximidade, que aproxima
o cinema e a arquitetura, outro elemento fundamental a referir aqui sobre a
ligação entre arquitetura e o cinema em Portugal serão as idas a Paris:

“Era facilíssimo ir a Paris. Cheguei a ver seis ou sete filmes por dia na Cinemateca.”
(Portas, 2011, p.49)

- 77 -

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

“Não era com esta facilidade, mas a verdade é que íamos e quando íamos a Paris
vínhamos densos de informação. Não só comprávamos tudo, liamos livros, víamos
filmes, passávamos dias inteiros na Cinemateca, como, sobretudo, tínhamos
contacto com outra gente.” (Costa, 2014, p.185)

Ir a Paris era não apenas uma viagem de reconhecimento da grande capital
francesa, mas uma viagem por várias capitais, várias cidades e várias
arquiteturas através de uma sala de cinema. Foi afirmado por várias entidades
de grande valor no mundo da arquitetura portuguesa que, devido ao momento
fechado que o país atravessava, com a ditadura e respetiva censura, não
chegavam as novas do que se fazia lá fora em termos arquitetónicos; e, com a
facilidade que havia em ir a Paris, através da tela de cinema e pela lente de vários
cineastas era possível ganhar conhecimento sobre o mundo:

“As viagens a Paris eram um desastre porque nós íamos a Paris e víamos três
filmes por dia. Era o mínimo, a receita era três filmes por dia.” (Fernandez, 2011,
p.62)

Então, em suma, ia-se a Paris ver filmes. A “receita” para uns eram três filmes
por dia, mas, para outros, chegavam aos sete (Portas, 2011, p.49); tendo assim
acesso à cultura, ideias e estéticas censuradas pelo regime. Ir a Paris era
relativamente fácil dado que, como confirmam os arquitetos Nuno Portas, Sérgio
Fernandez ou Alexandre Alves Costa, havia facilidade de transporte e existia
sempre amigos e familiares que encontraram na capital francesa refúgio da
ditadura portuguesa e que lhes ofereciam estadia.

O cinema tem assim um papel fundamental, através da sua capacidade de registo
e transmissão de ideias e imagens, na abertura das mentes fechadas pela
ditadura e no crescimento intelectual e cultural da arquitetura portuguesa.

O caso de Portugal, associado ao intercâmbio de ideias possibilitado tanto pelas
tertúlias do Vá-Vá, que colocam em contacto a equipa do cinema com a equipa
da arquitetura num jogo de ideias e aprendizagens; como pelas idas a Paris e as
possibilidades abertas por essa viagem e o seu reflexo assumido como influência
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50. L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895)
Auguste e Louis Lumière

51. Manhattan (1979)
Woody Allen
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para muitos dos arquitetos portugueses; servem como exemplos próximos e
claros de como pode ser forte a influência do cinema sobre a arquitetura, pois
este abriu as mentes, de outra forma limitadas, à cultura internacional.
Demonstra ainda a força que a relação entre o cinema e a arquitetura pode ter e
o quão forte e essencial essa ligação pode ser para a influência e evolução de
ambas. Assim, de certa forma, não podemos entender certas inovações, no
contexto da época, em formas e ideias, do percurso de grandes nomes da
arquitetura portuguesa, sem observar o papel determinante que as imagens e
movimentos do cinema tiveram na sua educação e formação da intelectualidade:

“Guardo em mim a memória das vezes sem conta que visitei La Ciotat, (…) E, no
entanto, nunca lá fui.” (Cardoso, 2019, p.13)

Neste último ponto, como nos anteriores, o cinema demonstrou ainda ter um
grande papel de registo, sendo uma ferramenta de grande valor para a captação
da arquitetura e do urbanismo. Conhecer La Ciotat pela lente dos irmãos Lumière
(imagem 50.); ou Nova Iorque pela lente de Woody Allen (imagem 51.); ou ainda a
obra do arquiteto Adalberto Libera, a Casa Malaparte (1937), pelo cineasta JeanLuc Godard; faz o cinema funcionar como uma experiência do espaço, torna o
cinema ainda mais próximo da disciplina arquitetónica. Assim, um registo ficará
completo quando os desenhos, técnicos e artísticos, registos fotográficos e outros,
se juntarem à imagem em movimento que capta não apenas as formas, mas
também as vivências e usos dos espaços. Esta experiência fílmica pode levar um
espaço físico fixo ao mais distante dos interlocutores, e incitar discussões e
reflexões, tal como a aqui apresentada, tanto quanto, como o caso português dos
anos 1960, abrir o mundo através de uma tela:

“The new art of film could depict the intensely exciting experience of life in the
modern city, and it could represent the world of dreams, fantasies, and thoughts
– “arenas of the soul” – more effectively and provocatively than other media”
(Neumann, 1996, p.7)
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II. ARQUITETURA E FUTURO | A UTOPIA, A DISTOPIA E O AMANHÃ
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Após o entendimento da proximidade entre as duas disciplinas, de modo a que o
cinema se torne válido para uma reflexão arquitetónica; será agora altura de
explorar um olhar sobre o tema de futuro, fortemente associado com o conceito
de perfeição, projetado e teorizado ao longo do tempo, remetendo-nos a um dos
seus potenciais inícios, à Grécia clássica, na obra de Platão, século IV a.C, e que
vem até hoje – uma biológica busca do ser por algo melhor.

Será importante analisar conceitos associados à arquitetura que vão ao encontro
da questão tratada nesta dissertação. Torna-se relevante, dada a problemática
aqui trabalhada, a análise do pensamento que o arquiteto constrói sobre a cidade
do amanhã – uma imagem que é constituída com uma noção social e política, e a
arquitetura correspondente a essa sociedade. Esta enquadra-se em temas como
utopia, cidade ideal, ideias de vanguarda e futuro, conceitos que vão ao encontro
de temas trabalhados pelo cinema aqui analisado, como a Distopia.
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Iniciando com o conceito de Utopia, apresenta-se, desde já, uma dificuldade
filosófica de o definir com máxima claridade.

Etimologicamente, Utopia deriva do grego, numa tradução: lugar nenhum – U
como significado contrário e Topia traduzido como lugar (Borsi, 1997, p.13-14).
Completamos ainda com o termo Distopia, que será em contínuo usado neste
trabalho – Dis como mau e Topia traduzido como lugar; ou o termo Eutopia
contrário ao anterior – Eu traduzido em bom e novamente Topia como lugar. No
sentido etimológico, levando à letra, Utopia, sendo um lugar em lugar nenhum,
apresenta-se como destino ideal para a criação. É utilizado então como lugar
imaginário ideal para conceptualizar cidades, sociedades, políticas e arquiteturas
que, em norma, se apresentam como alternativa ao presente.

Será a partir daí que a imaginação de mentes, como Thomas More, desenvolvem
um conceito de proximidade à perfeição. More, no século XVI, terá dado início ao
uso do termo tão próximo como se poderá reconhecer hoje (Coleman, 2005, p.27).
E fora mesmo em lugar algum, que o autor da obra Utopia, ou com o título original
DE OPTIMO REIPUBLICÆ STATU DEQUE NOVA INSULA UTOPIA (1516)10,
escolheu para desenvolver a sua ideia de perfeição, mais trabalhada sobre
assuntos políticos e sociais. Utopia, na obra de Thomas More seria uma ilha
(imagem 52.), perdida geograficamente, em lugar nenhum, descrita por um
marinheiro, que apaixonadamente apresenta uma sociedade a funcionar de um
modo perfeito.

Apesar do primeiro uso da palavra Utopia remeter ao início do século XVI, o
mesmo conceito pode levar-nos temporalmente à Grécia antiga onde encontramos
a obra de Platão – A República11. Nesta obra, Platão, através da voz de Sócrates,
reflete sobre a cidade ideal grega, e como esta deveria ser nos seus aspetos sociais,
políticos, económicos, judiciais, entre outros aspetos determinantes para a
caracterização de uma cidade e sociedade no melhor funcionamento possível:

10.

Utopia de Thomas More, data original: 1516, data consultada: 2018.

11.

A República de Platão data do século IV a.C.
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“After an extended discussion of how the best city is the one most like a single
man, Plato has Socrates say: ‘We compared a well-managed city to the body as to
how the parts and the whole were connected in pain and pleasure’. Such a notion
of the city, as a body of interrelated and interdependent parts, has little to do with
the modern idea of the city as an organism that lives or dies dependent upon
efﬁcient circulation of goods, trafﬁc and people. The interdependency of parts
making up a whole proposed in the Republic is an expression of common purpose
as crucial to the inauguration and survival of a just city.” (Coleman, 2005, p.250)

A ideia que toma nome de utopia não se fixa numa projeção de ambição de
perfeição que pode tornar-se próxima da realidade num futuro (Coleman, 2005,
p.11). O próprio conceito desprende-se do futuro ainda na Grécia antiga, onde a
imagem de perfeição não estava associada a uma visão a ser atingida, mas a uma
vivência passada, descrita por Hesíodo na obra poética Teogonia, século VIII a.C,
como a Idade de Ouro. A Idade de Ouro iria ao encontro da era mitológica onde,
no início do tempo, o Homem vivia em perpétua sintonia e beleza como deuses
(Coleman, 2005, p.25). Nesta obra, Hesíodo descreve a criação como contada
pelas Musas, dividida em cinco eras, onde na primeira a humanidade se
caracterizava como próxima da classificação de Deuses, esta chamada de Idade
de Ouro; a quinta era, a Idade de Ferro, já seria o estado mais próximo do ser
humano como reconhecido: “Hesiod’s ﬁfth generation seems strikingly close to
descriptions of human struggle outside Paradise as a Fallen race whose dreams
of a golden age go unanswered” (Coleman, 2005, p.25).

Derrubando a ligação plena de futuro com utopia, ao mesmo tempo não é possível
negar que essa relação exista (Coleman, 2005, p.27). Este é um conceito com um
grau de complexidade e interdisciplinaridade que o torna difícil de definir:

“Le mot et le concept d’utopie sont polyvalents et ambigus. L’utopie – qu’il s’agisse
de son élaboration théorique, de son invention, ou de la réflexion historique qui
lui a été consacrée – n’appartient pas scientifiquement à un champ disciplinaire
unique.” (Borsi, 1997, p.9)
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Kazimir Malevich
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O mais próximo que conseguimos chegar, após algumas leituras de autores como
Coleman (2005), Tafuri (1976), Borsi (1997), Fishman (1982), entre outros, será
um conceito social e político que procura uma melhoria na sociedade como a
conhecemos. Uma utopia propõe uma posição de progresso em relação à qual se
parte inicialmente (Coleman, 2005, p.24). Sendo um lugar vazio, inexistente e
separado das regras, é uma tela branca por onde as responsabilidades e normas
do mundo presente não se aplicam e o autor tem total controlo, projetando a
melhor das situações (Borsi, 1997, p.15). Talvez esta seja a melhor definição que
aqui podemos alcançar: a conceção da sociedade perfeita.

Será de realçar o facto de, até então, não ter sido incluída a arquitetura, sendo a
utopia até agora apresentada com a sua vertente literária. O conceito
arquitetónico compatível com o tema de perfeição que fora desenvolvido por
nomes como Filarete (1400 - 1469), dissociado da ideia de utopia, será o de cidade
ideal. More, tal como Platão, não fixa qualquer interesse em repensar ou mesmo
revolucionar a arquitetura da sua época. Se tanto, More tenta simplificar e
standardizar uma arquitetura simples e básica, porém eficaz, que apenas varia
se necessário, de acordo com geografia ou topografia por entre as cinquenta e
quatro cidades da ilha de Utopia:

“A ilha da Utopia contém cinquenta e quatro cidades amplas e magnificas. A língua, as
instituições e as leis são perfeitamente idênticas em todas. As cinquenta e quatro cidades
acham-se construídas segundo o mesmo plano e possuem os mesmos estabelecimentos, os
mesmos edifícios públicos, modificados segundo as exigências da situação.” […] “Quem
conhece uma cidade conhece-as todas, porque todas são, como já disse, exatamente
semelhantes, tanto quanto o permite a natureza e configuração do solo. […] As ruas e as
praças encontram-se convenientemente dispostas, quer segundo as necessidades de
transporte quer para haver proteção contra o vento. Os edifícios, bem construídos e
confortáveis, são elegantes e asseados, formando duas filas continuas a todo o comprimento
das ruas, cuja uniforme largura é de trinta pés.” “Atras das casas e entre elas existem
vastos jardins. Cada casa tem duas portas, uma das quais para a rua e outra para o
respetivo jardim.” “As casas são hoje elegantes edifícios de três andares com as paredes
exteriores de pedra ou tijolo e as interiores de gesso. Os cimos das casas são planos e
cobertos de uma substância incombustível muito acessível no preço e que preserva dos
eleitos do tempo. A proteção contra o vento é assegurada por janelas envidraçadas, sendo
de notar que se faz na ilha grande consumo de vidro.” (More, 2018, pp. 72-79)12 (imagem
52.)
12.

Utopia de Thomas More, data original: 1516
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Filarete
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Estas ligeiras variações, definidas pela geografia e topografia, não comprometem
de qualquer maneira uma uniformização que, para More, encaixa na sua ideia de
sociedade perfeita. O mesmo autor descreve uma situação de perfeição sob
conceitos de igualdade comunitária e uniformidade projetando de uma forma que
desvaloriza

as

evoluções

arquitetónicas,

mesmo

localizando-se

contemporaneamente numa fase de evolução da disciplina, o Renascimento. Da
mesma forma, Platão, na sua busca pela utopia – a sociedade perfeita – projeta
uma organização da cidade, mas apenas de um modo diagramático, deixando a
arquitetura, e por consequente o urbanismo, de lado no que diz respeito à
inovação (Coleman, 2005, p.250). A disciplina de arquitetura não entra nestas
projeções utópicas do ponto de vista do progresso, aposta-se antes numa breve
organização social e urbana, ou mesmo na igualdade e uniformidade
arquitetónica.

Filarete desenvolve Sforzinda. Descrita em oito livros, nos volumes 3 a 11 do seu
tratado, Libro architettonico (1460-1465), como cidade ideal (imagem 54.), esta
seria contemporânea às ideias de More. Sforzinda é desenhada sobre uma forma
estrelar pela melhor eficácia de um ponto de vista militar no que toca à defesa da
cidade. Um tema que ocupava um papel central nas reflexões contemporâneas
seria a organização sistemática dos meios urbanos (D’Alfonso, 2006, p139). Em
Milão, e na procura por uma resposta de estruturação da cidade, Antonio
Averlino, dito Filarete, desenvolve um projeto para uma nova conceção urbana.
Essa conceção ganha o nome de um dos seus maiores mecenas, a família Sforza,
chamando-se assim a cidade Sforzinda:

“A cidade, da qual pela primeira vez se trata directamente, denominada
intencionalmente Sforzinda, é estruturada por uma rede centrípeta de estradas e
canais que põem em correlação sistemática praças, palácios, muralhas e portas,
colocando-as porém em comunicação com o território.” (D’Alfonso, 2006, p138)
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Claude-Nicolas Ledoux
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O desenho estrelar de oito pontas que forma a muralha, onde encontramos portas
nas concavidades e torres nos vértices, resolvem a parte de defesa e fortificação
da cidade, e em simultâneo a relação com a envolvente. No interior, um desenho
hierárquico estrutura o planeamento urbano e a relação entre as partes. A
organização centrípeta dos eixos centraliza os edifícios de maior relevância, tais
como a catedral e o palácio, fazendo uma escala desde estes até ao perímetro
desenhado pela muralha, mas mantendo o todo sempre em inter-relação.

Claude-Nicolas Ledoux, durante o Iluminismo francês, desenvolve o projeto para
a cidade de Chaux, que consiste num complemento ao projeto das salinas de Arcet-Senans do mesmo (imagem 55.), embora apenas a parte requisitada para a
indústria tenha sido efetivamente contruída:

“Mas quando os sonhos megalómanos de Ledoux o levaram a apresentar o projeto
da chamada cidade ideal de Chaux, Turgot [governador Robert Turgot (17271781)] ignorou educadamente a proposta” (Tavares, 2011, p88)

Embora a construção tenha ficado pelo essencial do projeto, isso não terá
impedido Ledoux, que por exercício projeta, tal como Filarete, a sua cidade ideal.
Este exercício, “Arquitetura sem solicitação programada” tal como Domingos
Tavares (2011, p.115) descreve, aproxima Ledoux ao trabalho de Boullée, na pura
liberdade de criação, sem limites estabelecidos, “entregue ao prazer da pesquisa
individual” (Tavares, 2011, p.115). Esta conceção aproxima-se de uma criação
utópica.

O projeto desenha dois eixos perpendiculares no centro do desenho oval formado
por volumes. Tal como o projeto contruído, os volumes encontravam-se
propositadamente separados por motivos de segurança contraincêndios.
Arquitetonicamente, a obra desenha-se com bases classicistas, fazendo uso de
colunas dóricas sem base, porém com um vocabulário e linhas próprias
provenientes de outras obras de Ledoux. Simetrias e eixos fazem o desenho.
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Claude-Nicolas Ledoux
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O perímetro é marcado pelos volumes destinados a habitação, assim como
serviços de oficinas e outros designados a funções sociais coletivas. No encontro
do eixo sul-norte com o perímetro ergue-se a portaria composta por um “poderoso
pórtico de seis colunas frontais” (Tavares, 2011, p.90). O mesmo eixo encontra,
central ao semicírculo construído das salinas, ou no ponto central do círculo do
projeto da cidade, a casa do diretor no meio de dois volumes, que tal como os
volumes do perímetro, eram separados entre si, sendo estes destinados à
produção do sal.

O projeto para a cidade de Chaux (imagem 56.) seguia a mesma lógica,
completando o perímetro: “O plano compreendia um núcleo compacto, dito oval
porque consistia na duplicação em espelho do semicírculo da salina, alongado
por um segmento retangular.” (Tavares, 2011, p.111). O “segmento retangular”
que quebra o círculo perfeito representa o eixo perpendicular, e forma duas
praças no encontro dos dois semicírculos.

Nestas praças desenham-se: uma modesta igreja e um tribunal, a Este e a Oeste,
respetivamente. Os volumes que formam este segundo semicírculo eram
destinados a habitação e no remate, em simetria com o pórtico de entrada
situava-se a sede municipal, junto com quatro espaços destinados a instalações
militares. Embora esta segunda parte do projeto nunca tenha saído do papel,
ficando as representações em desenho e no tratado L’architecture considérée sous
le rapport de l’art, des mœurs et de la législation (1804) do autor, revela um
exercício de pensamento de ideal. No entanto, o pensamento geométrico e
simétrico do exercício quebra o ideal de perfeição quando este falha na projeção
e resolução de serviços e equipamentos essenciais ao habitar num meio urbano:
“como sejam as escolas, hospital, áreas de comércio, teatro ou outros
equipamentos de lazer, etc.” Ao mesmo tempo, Ledoux, em conjunto com o seu
exercício, teoriza um modelo de igualdade, “um perfeito equilíbrio de classe entre
todos os habitantes esperados” (Tavares, 2011, p.113), tema já trabalhado por
Ledoux noutros projetos tais como o teatro de Besançon.
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Porém, a cidade ideal de Filarete não pode ser entendida como uma utopia: “Nada
de utopia social se pode entender na cidade de Filarete” (Tavares, 2011, p.113).
O mesmo acontece com a cidade ideal de Ledoux, entre outros que trabalharam
este tema, que não chegam à classificação de utopia, estando esta mais reservada
para os ideais sociopolíticos que a arquitetura não contemplou, limitando-se
apenas à organização e desenho do espaço (Borsi, 1997, p.8). Ainda, não podemos
considerar este conceito de cidade ideal como utopia dada a sua natureza
projetual: as cidades ideais eram trabalhadas sob uma possibilidade de, apesar
da sua escala e procura de inovação, estarem ao alcance de se tornarem reais
facilmente perante a vontade de um possível patrocínio (Tafuri, 1976, p.12). Ou
seja, havendo financiamento e interesse pela concretização, estes projetos
deixariam rapidamente a teoria e o desenho para se proceder à sua construção,
tendo sido estes já inicialmente pensados tendo em vista os meios para a sua
execução. Torna-se então aqui plausível diferenciar as ideias utópicas e ideias
projetuais, quando muitas vezes estas se misturam e se confundem. E desde o
trabalho das cidades ideais têm mesmo vindo a fundir-se: o arquiteto procura, na
sua possibilidade e dimensão intelectual, projetar não apenas ‘uma cidade’, mas
atribuir-lhe a sociedade que a habitaria. Será aí que a arquitetura começará a
aproximar-se cada vez mais da utopia (Borsi, 1997, pp.10-11):

“L’«ideal» constitue lui aussi une caractéristique essentielle de l’«utopique»: c’est lui qui
s’oppose au «réel» ou s’insère dans la réalité comme une force dialectique, un élément
moteur, facteur de rassemblement et de consensus.” (Borsi, 1997, p.11)

Utopia, assim, começa a aparecer no vocabulário de arquitetura. Ainda sem uma
definição exata, descrita por várias entidades e de diversas possibilidades de
interpretação, aqui interpretaremos utopias como projeto de larga escala, não
apenas no seu sentido literário de escala física de intervenção, mas também no
distanciamento de realidade que o conceito de utopia abrange. Isto é dizer, moldar
a sociedade através das linhas e formas arquitetónicas, tal como alterar o
comportamento do ser sobre o espaço numa conceção revolucionária – “Thus,
utopias propose, even if on a limited scale, a basic transformation of some part of
the human condition.” (Coleman, 2005, p.24). A cidade ideal, então, funde com a
utopia.
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57. Plano para Senate Park em Washington, segundo ideais utópicos de Jefferson (1902)
Pierre Charles L’Endant
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Utopia em arquitetura fica então definida como uma conceção que procura, no
seu cerne, melhorar o presente de uma forma absoluta, que seja abrangente e
que não se fixe no seu desenho mas que envolva a sociedade nessa arquitetura,
uma nova posição social repensada a partir da arquitetura para um novo viver –
“[…] Mannheim’s conceptualization of utopia is his requirement that to be one it
must act directly upon reality by initiating transformation of present social
conditions.”(Coleman, 2005, p.34) . Um projeto será utópico por se distanciar da
mentalidade de hoje e, sendo gradualmente utópico de acordo com a sua
possibilidade de se tornar real – quanto mais distante da realidade, mais utópico
será (Borsi, 1997, p.14). Nasce então aqui mais um termo que faz de uma
conceção uma utopia: a sua inatingibilidade. Ao mexer de uma forma tão
abrangente na sociedade, no seu comportamento, tanto social como político, faz
com que o absolutismo e controlo, chamado por críticos do pensamento utópico
até de fascismo, torne uma utopia num ideal muito próximo do inalcançável.

Apesar do uso implícito de inovação, nem todas as utopias em arquitetura se
definem por serem vanguardistas, ligadas ao futuro. Tal como os gregos
visionavam a sociedade perfeita como um passado, uma era que havia acabado;
também em arquitetura essa ideia de perfeição social e arquitetónica poderá
remeter ao passado. Vemos através, por exemplo, da utopia de Thomas
Jefferson, de nome Jeffersonville (imagem 57.), uma procura pelos valores
clássicos nesse dito novo mundo onde tudo seria possível. “Jefferson, […]
remained faithful to a democracy arrested at the level of a utopia.” (Tafuri, 1976,
p.26). Jefferson recorre à tradição europeia para alegar os valores da
arquitetura, tomando-os como inspiração para a sua utopia. As bases
Clássicas e Palladianas servem o propósito de, não só validar e democratizar
a cidade do novo mundo, como também remeter para as origens europeias e
restabelecer a ordem após a agitação da revolução . Contra vanguardista,
Jefferson

procura

valores

primários

e

toma

uma posição

contra

a

industrialização e progresso desenfreado, aprendendo com os erros da Europa
industrial e dos problemas das cidades (Tafuri, 1976, pp.26-27):
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58. Broadacre City (1950-1958)
Frank Lloyd Wright
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“Agricultural economy, local and regional autonomy as pivots of the democratic
system, and the restraining of industrial development all had an explicit
significance for Jefferson. They were symbols of his fear in face of the processes
set in motion by the Revolution. Essentially this was fear of the dangers of
involution, of the transformation of democracy into a new authoritarianism,
brought into being by capitalist competition, urban development, and the birth
and growth of an urban proletariat. […] In this sense Jefferson was against the
city and against the development of industrial economy. This is why he tried to
impede the logical economic consequences of democracy.” (Tafuri, 1976, p.26)

Da mesma forma, conseguimos identificar uma ideia contra a vanguarda, de volta
a valores tradicionais e ao setor primário na utopia de Frank Lloyd Wright –
“Wright’s domestic rural romanticism.” (Tafuri, 1976, p.122). Esta representava
uma crítica à evolução negativa da cidade pós-revolução industrial, e a aposta
nas ideias suburbanas de Ebenezer Howard, procurando resolver o problema da
densidade, de questões higiénicas e da poluição que as cidades industriais
viviam. Wright assumia o seu conceito de perfeição contra qualquer ideia de
centralização social, defendendo, no seu projeto Broadacre City (imagem 58.), que
“(…) individual must be founded on individual ownership. Decentralization would
make it possible for everyone to live his chosen life style on his own land.”
(Fishman, 1982, p.9). O seu conceito contava com uma ideia de que a cada
indivíduo deveria ser atribuída uma área de um acre13, e que este estaria
encarregue do seu cultivo, trabalhando também nos pequenos centros urbanos,
em indústrias, serviços e outros. As ligações e transportes seriam efetuados por
automóveis, sendo que para o movimento pedestre bastaria a área individual já
atribuída (Fishman, 1982, p.9). Estes conceitos acarretam uma reflexão que vai
além do desenho por si próprio, projetando-se reformas sociais aliadas à
arquitetónica:

“[sobre Brodacre City, tal como Garden City de Ebenezer Howard e Radiant City de
Le Corbusier] These cities, therefore, were complete alternative societies, intended
as a revolution in politics and economics as well as in architecture. They were
utopian visions of a total environment in which man would live in peace with his
fellow man and in harmony with nature. They were social thought in three
dimensions.” (Fishman, 1982, p.7)
13.

1 acre equivale a cerca de 4000 metros quadrados
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59. Desenhos para La Città Nuova (1909-1914)
Antonio Sant’Elia
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Uma época de ouro para o conceito utópico na arquitetura terá sido o final do
século XIX e o início do século XX, com as vanguardas: Futurista, Expressionista,
Construtivista, Modernista.

“For the avant-garde movements the destruction of values offered a wholly new
type of rationality, which was capable of coming face to face with the negative, in
order to make the negative itself the release valve of an unlimited potential for
development.” (Tafuri, 1976, p.56)

Estes movimentos apresentaram sob o seu ponto de vista, a sua forma de
expressão e de ver o mundo, as suas próprias utopias. Estas demonstram-se
inversas ao ponto apresentado anteriormente, alinhando-se com o princípio de
vanguarda, desligando do passado com o intuito de incitar progresso para o
futuro (Borsi, 1997, p.47).

Um exemplo, um pouco mais reconhecido de uma das utopias vanguardistas que
encaixa na vertente Futurista desta época será La Città Nuova de Antonio
Sant’Elia (imagem 59.). Sant’Elia, autor do Manifesto da Arquitetura Futurista
(1914), descreve, em protesto, a vontade de abandono dos ornamentos passados,
assim como a reinterpretação de modelos antigos.

Coloca-se em favor da expressão dos novos materiais e técnicas construtivas, ao
invés do uso de materiais pesados e antiquados, levando-se a um extremo de
veneração da máquina como estética a ser implementada, o símbolo de uma nova
Era (Sant’Elia, 1993, pp.87-91). Esta carga revolucionária encontra-se tratada na
sua visão utópica sobre o que uma cidade deveria ser:

“Características fundamentais da cidade serão a caducidade e a transitoriedade
(«cada geração deverá fabricar a sua própria cidade»), a leveza e a elasticidade dos
materiais (cimento, vidro, ferro), o uso de linhas oblíquas e elípticas que exprimem
dinamismo (contra as linhas perpendiculares, estáticas e oprimentes) e por fim a
abolição total da decoração, sentida como elemento sobreposto à arquitetura,
quando apenas a disposição dos volumes realizados com material tosco podia dar
sentido de modernidade.” (Licata, 2006, p.240)
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A nova cidade imaginada pelo jovem arquiteto futurista (imagem 60.) desenha
uma urbanidade que se distancia das formas de organização social e construção
que lhe são contemporâneas, de uma forma algo radical que afeta e põe em causa
o funcionamento social reconhecido, e que faz desta uma das mais importantes e
influentes conceções utópicas, tendo afetado até obras cinematográficas como
Metropolis, que será tratada mais à frente.

“Os desenhos em esboço de Sant’Elia, […] são os únicos documentos que
permanecem da visão futurista da cidade; dão-nos, com a força do cunho veloz no
papel, toda a carga revolucionária da ideia de um novo mundo, fundado na rapidez
dos acontecimentos, ao qual o arquiteto devia fornecer as bases estruturais.”
(Licata, 2006, p.240)
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George Orwell

62. Brave New World (1958)
Aldous Huxley
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No seguimento desta aproximação de definição de Utopia será conveniente para
este trabalho juntar a definição de Distopia, dado que o cerne desta reflexão foca
uma análise de obras cinematográficas que visionam o futuro, e que por sua vez,
se caracterizam por visões distópicas como veremos.

Como anteriormente descrito, etimologicamente, Distopia remete para uma
tradução de 'lugar mau'. Na prática, o termo Distopia estará associado ao
inverso do que podemos entender por Utopia: onde o último, descrito
anteriormente como lugar nenhum, é a tela ideal escolhida para a conceção de
perfeição; e Distopia estará associada a uma conceção contrária à perfeição,
negativa, um lugar imperfeito e propositadamente carregado de todos os
modos de existência que remetem a um estado de vivência infeliz, opressiva,
negativa. À semelhança da conceção utópica, que se apresenta como uma
proposta de melhoria do presente onde este é analisado em função da procura
de problemáticas com o intuito de apresentar propostas para a sua resolução
(Coleman, 2005, p.19), uma Distopia procura evidenciar e realçar o que
existe, ou mesmo o que poderá existir, de errado na sociedade e no mundo
em tom dramático, apresentando uma visão pessimista, uma versão onde
infelicidade, opressão social, fascismo corporativo, etc., reinam (Coleman, 2005,
p.39).

Distopia não apresenta em si tanto estudo teórico, sendo apenas tomado como
uma vertente inversa à utopia. É, na maior parte trabalhada pelo género
literário, em exemplares como a obra de George Orwell, 1984 (1949)
(imagem 61.) ou Aldous Huxley, Brave New World (1958) (imagem 62.); e
cinematográfico, possivelmente pela sua capacidade dramática e expressiva,
apesar de estes apresentarem apenas realces de um presente e de problemas a
este associados. No entanto, tal como uma Utopia, esta apresenta bases
importantes e dignas de serem trabalhadas academicamente, tal como o
trabalho aqui presente propõe.
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Neste capítulo foram introduzidos dois temas que em geral são essenciais para
toda esta dissertação: utopia e distopia. O tema de distopia apresenta-se aqui
como a introdução e definição do termo no qual este trabalho se envolve.
Oferecendo uma análise a filmes que propõem uma visão de futuro, rapidamente
se tornou percetível que grande parte (se não todas) essas conceções se
enquadram numa definição distópica. Iremos à frente refletir sobre esta
associação, sendo que a vertente dramática que o cinema procura poderá
justificar, em grande parte, a escolha da distopia para a caracterização das
cidades e sociedades do futuro pelo cinema; tal como poderá
devido

ao

presente

momento

que

atravessamos,

onde

ser justificada

somos

física

e

psicologicamente cercados com catástrofes e acontecimentos de larga escala que
prejudicam a vivência saudável e regular: falamos aqui, por exemplo, de
problemas sociais e de saúde, tal como ecológicos, aquecimento global, a poluição
e temas similares.

As distopias pelo cinema, tal como atrás descrito, procuram os problemas que se
encontram neste momento a afetar a sociedade e o planeta, estejam ainda num
estado ligeiro ou numa fase já preocupante, e buscam agravá-los expondo uma
situação que apesar de parecer ‘saída de um filme’, na realidade pode ter uma
base real ou plausível de se tornar um obstáculo a enfrentar para a sociedade
num futuro próximo ou distante.

Este trabalho, na sua busca por estes momentos que o cinema encontrou e
carregou na sua força negativa, procura chegar, então, a uma imagem composta
por um conjunto desses problemas. E será aí que se retoma o tema da utopia.

Utopia será a procura final, o objetivo mais longínquo desta dissertação.
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O tema de utopia é, desde o seu significado até à sua crítica, um tema complexo
e sensível. Até agora conseguimos chegar a uma aproximação à sua definição e à
sua interligação com arquitetura. Em suma, utopia aproxima-se do termo
aplicado numa descrição de sociedade perfeita para o seu autor, que desde aí terá
uma variedade de pontos de vista – a perfeição de uns poderá ser a opressão de
outros. Essa sociedade perfeita, mesmo localizando-se temporalmente no
presente – tal como a Utopia de More; no passado – tal como a Era de Ouro de
Hesíodo; ou apresentando-se como possibilidade de futuro – tal como a utopia de
Sant’Elia Città Nuova; parte do presente, do estado atual, procurando abordar os
correntes problemas para um progresso positivo.

Críticos como Karl Popper criticam utopia pelo seu absolutismo, idealismo e falta
de contacto com o mundo real (Coleman, 2005, p. 10). Da mesma forma,
arquitetos como Robert Venturi e Denise Scott Brown:

“dismissed utopian projections as disruptive impossibilities: ‘In general, the world
cannot wait for the architect to build his or her utopia, and in the main the
architect’s concern should not belong with what ought to be but with what is.’”
(Coleman, 2005, p. 49).

Como atrás apresentado, esta tela branca onde não existe limite no controlo do
seu criador, é criticada exatamente devido a esse descontrolo, tornando-se uma
impossibilidade devido a um conjunto de condições e fatores que não entram na
liberdade da tela, mas entram no mundo real (Coleman, 2005, p. 58). De igual
forma, a utopia é criticada pelo seu absolutismo, pela centralização de toda a
criação em torno de uma só entidade, tornam o mundo utópico num playground,
onde a sociedade segue as ordens segundo as ideias de perfeição de um só
indivíduo, numa aproximação às políticas radicais fascistas: “Popper feared
utopia as a permanent threat to liberty whereas Mannheim argued for it as the
lifeblood of social imagination.” (Coleman, 2005, p.10). Utopia é criticada
plausivelmente e posta como tema negativo a não ser seguido. Utopia aproximase de Distopia: “Nomination of dystopia as utopia’s opposite was a result of John
Stuart Mill’s (1806–1873) declaration that all utopian visions are at best hopeless,
thus dystopian.” (Coleman, 2005, p.39)
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No entanto, seguindo a ideia de que utopia se fixa na imagem que o ser cria sobre
perfeição, esta é indissociável da imaginação e do pensamento humano: qualquer
pessoa é propícia ao pensamento sobre como o mundo seria um lugar melhor
se…: “[…] it is impossible to neglect utopia in the formulation of social
imagination” (Coleman, 2005, p.3). Esse pensamento está constantemente
presente na disciplina arquitetónica, onde somos postos a seguir o que
acreditamos ser o melhor percurso para fazer de um lugar o melhor que esse
consegue ser: “How architects see their role in society depends a great deal upon
a capacity to envision the potential for establishing communities.” (Coleman,
2005,

p.53).

O

arquiteto,

enquanto

um

dos

seres

responsáveis

pelo

desenvolvimento da sociedade e da cidade, terá sempre em mente uma ideia sua
de perfeição, próxima do conceito de utopia, a qual vai concretizando
pontualmente:

“Architectural design is always about the future; when architects make a
proposition they always assume that it takes place in some imagined future.
Architects nearly always assume that this future will be ‘better’ than the present,
often as a consequence of what is being proposed. Architecture is, by its very
nature, utopian.” (Clear, 2009)

São então de realçar as ideias de autores como Nathaniel Coleman (2005) e das
suas referências ao pensamento de Karl Mannheim, ou de Anthony Vidler na
palestra The Necessity of Utopia dada em 2007 na Architectural Association
School of Architecture14, sobre a necessidade de utopia, tal como a sua
inegabilidade, com o intuito de atingir progresso positivo e inovador na sociedade
e cidade. Utopia deve, segundo Mannheim, ser seguida como uma forma e não
como um produto final, deve ser apresentada como um método e com a sua
possibilidade de execuções parciais, ao invés de uma abordagem absolutista
(Coleman, 2005, p.27). Aí, expondo a utopia como um caminho para uma
sociedade melhor, com uma política melhor, com uma cidade melhor e uma
arquitetura melhor, a utopia é apresentada como essencial para a evolução
saudável do mundo (Coleman, 2005, p.40). A ideia de perfeição é um caminho
para um momento melhor, é saber o alvo ao qual a sociedade se deve dirigir:

Disponível em formato vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=XM-QqNP1BY&list=PLboOK3IRLYJTOi3DNXdi0nH3v9E4lwEi7&index=1&t=1354s
14.
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“The usefulness, then, of utopia for thinking through architectural problems is that it
provides architects with a place from which it is possible to consider and invent wholes
(utopias of a sort) even though these are not intended for total realization. Because the
distant location of utopias suggests limits even as it encourages an expanded horizon of
potential for projects, envisioning projects in this way could have a positive benefit for
architecture, especially by returning the social dimension of utopia to architectural
thinking, which it shed when the excesses of positivist orthodox modernist theories and
practices became anathema.” (Coleman, 2005, p.10)

De outra forma, tal como refere Karl Mannheim (2005), sem uma ideia a seguir,
a sociedade anda à deriva, estática e sem motivação para a evolução ou mesmo
sem motivação para evoluir na sua própria história:

“The disappearance of utopia brings about a static state of affairs in which man himself
becomes no more than a thing. We would be faced then with the greatest paradox
imaginable, namely that man, who has achieved the highest degree of rational mastery of
existence, left without any ideals, becomes a mere creature of impulses.” (Mannheim in
Coleman, 2005, p.24)

O tema de Utopia é nesta dissertação apresentado e discutido, buscando uma
aproximação à sua definição, aos seus atributos e aos desafios que coloca, por se
tratar de um conceito que apesar de não completamente ligado à ideia de futuro,
estará inegavelmente ligado a uma ideia de projeção, e esta pode estar ligada ao
futuro. Igualmente, o uso deste conceito apresenta o seu inverso: a Distopia, que
é neste trabalho o tema apresentado e trabalhado através do cinema, logo, será
essencial na sua definição.
Do mesmo modo, recuperando uma frase referida atrás, Utopia será a procura
final, o objetivo mais longínquo desta dissertação. Com isto pretende-se dizer que:
após analisar uma amostra de Distopias e delas retirar os temas trabalhados,
pertinentes para a disciplina de arquitetura, procura-se que o leitor, tal como o
próprio autor, consiga formar a sua própria ideia de Utopia, não pelo mero
exercício de sonho de perfeição, mas com uma base informativa para as
problemáticas a resolver: uma Utopia como método de encontro de soluções que
será refletida numa arquitetura prática fundamentada por um pensamento
maior. Assim, pretende-se praticar arquitetura reconhecendo o pior cenário
possível: a distopia; e a perfeição inalcançável: a utopia; numa arquitetura que
procura aprender com ambas.
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III. CINEMA E FUTURO | FROM METROPOLIS TO BLADE RUNNER

- 119 -

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

“Film, indeed, has even been seen to anticipate the built forms of architecture and
the city: we have only to think of the commonplace icons of Expressionist utopias
to find examples, from Das Cabinet des Dr. Caligari to Metropolis, that apparently
succeeded, where architecture failed, in building the future in the present.” (Vidler,
1996 p.13)

Após referir, no primeiro capítulo, a influência que o cinema tem sobre a
disciplina da arquitetura, exemplificada através do momento do expressionismo
alemão – que nos demonstra uma capacidade do cinema em concretizar uma
arquitetura que não se encontra ao alcance, de outro modo, de se tornar real; ou
da exibição dos modelos Modernistas pelo cinema nos Estados Unidos – tanto
pela exposição como demonstração de um movimento, transmitindo-o de uma
forma influente; ou o caso Português – não apenas pela proximidade mas pela
relação criada entre o cinema e a arquitetura, a força da demonstração e
convivência entre as artes no caso de escassez de informação exterior. No capítulo
seguinte foram estudados e analisados os conceitos de Utopia e Distopia,
essenciais para o enquadramento da discussão proposta por esta dissertação.

Apontamos agora ao ponto de análise deste trabalho: as propostas de cidades do
futuro desenvolvidas pelo cinema em estudo e sobre os seus princípios
arquitetónicos. Reconhecendo que o centro deste trabalho será a análise e recolha
precisa de informação de cidades e arquiteturas cinematográficas do futuro, com
a finalidade de as analisar criticamente no seu significado para o campo
arquitetónico; reconhece-se igualmente que o tema, apesar de divergências em
forma e objetos de estudo, tem vindo a ser trabalhado por vários autores –
referências para este trabalho. Assim, daremos seguimento à apresentação destes
autores referência, cujo trabalho se revela próximo e pertinente para a construção
desta dissertação.
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William Camaron Menzies

64. Things to Come (1936)
William Camaron Menzies
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Desde já, dois filmes se realçam no tema de estudos arquitetónicos da cidade
do futuro no cinema: são esses o Metropolis (1927) dirigido por Fritz Lang
integrado no movimento cinematográfico discutido no primeiro capítulo, o
Cinema Expressionista Alemão; e o filme Blade Runner (1982) dirigido por Ridley
Scott, que apesar da distância temporal ao primeiro, este demonstra grande
influência no segundo. Ambas as obras apresentam imagens de cidades do
futuro, estudadas e discutidas por arquitetos. É necessário salientar que estas
não são as únicas obras cinematográficas que representam imagens de cidades
e arquiteturas de futuro estudadas por arquitetos, existindo outros exemplos
tais como Just Imagine (1930), dirigido por David Butler ou Things to Come
(1936), dirigido por William Cameron Menzies. As obras à frente trabalhadas
representam os exemplares mais referidos e tratam-se de casos paradigmáticos
do tema em questão.

Será de denotar que o título deste capítulo procura homenagear, e criar uma
ligação com uma das obras mais relevantes, não apenas para este capítulo que
começamos agora, mas para todo este trabalho. O tema trabalhado por Dietrich
Neumann, entre outros autores cujas ideias, em forma de textos, formam a obra:
Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, vão em contínuo
ao encontro do tema geral aqui trabalhado, o que torna esta obra uma
importante referência. Esta referência não procura, então, ser uma cópia, mas
antes um agradecimento pelo que a obra me ensinou, e ao que dela retiro para
esta dissertação.

65. Metropolis (1927)
Fritz Lang
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“Despite many justified objections about weaknesses of the plot, Metropolis counts
as one of the most expressive testimonies of its age, hope, fears, and enthusiasm
for technology and American ways.” (Neumann, 1996, p.94)

A obra de Fritz Lang, Metropolis (1927) (imagens 65.; 66.; 69.), conta a história
romântica entre o filho do poderoso governador da cidade megalómana de
Metropolis, e uma jovem, Maria, cuja vida é o oposto da vida do primeiro. A cidade
encontra-se dividida entre a cidade da superfície, onde habita o aristocrata e o
seu filho, junto com as classes altas da sociedade; e a cidade subterrânea onde
habitam os que trabalham, numa proximidade à escravatura, onde Maria
pertence e prega mensagens de igualdade social e revolta pacífica para a
valorização da sociedade operária que vive em fracas condições. Sob o mote dessa
história de amor, o plot desenvolve-se sobre a luta pela igualdade social,
envolvendo valores sociais e políticos, em conjunto com o tema de androids –
relevante mais à frente – com o fim de causar uma revolução dos trabalhadores
que se torna violenta.

Nesta obra, Lang, que teve ele próprio treino em arquitetura e teve o seu papel no
desenvolvimento do cenário, trabalhou com três set designers: Erich Kettelhut,
Otto Hunte e Karl Vollbrecht (Neumann, 1996, p.94):

“For Kettelhut and Hunte, the design of an architectural vision was a completely
new task. They had never before conceived buildings that had no direct models.”
(Neumann, 1996, p.94-96)

Os designers tiveram a difícil tarefa de propor uma cidade e uma arquitetura do
futuro. Dois dos esboços iniciais mostram como o tema evoluiu. Pelas palavras
de Neumann:

“The first version of downtown Metropolis Kettelhut drew is amazingly idyllic:
traffic flows smoothly on several levels; plenty of parking spaces are provided. A
Gothic cathedral stands in the background as the focal point of the city,
surrounded by narrow, old houses of the wealthy middle class.” (Neumann, 1996,
p.96) (imagem 67.).
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67. Primeiro esboço para a cidade de Metropolis (1927)
Fritz Lang

68. Segundo esboço para a cidade de Metropolis (1927)
Fritz Lang
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Continua, o mesmo autor, defendendo que, provavelmente, nos anos de 1920,
esta seria a imagem mais comum de uma cidade germânica num futuro próximo:
a catedral gótica no centro da cidade, em volta desta uma escala volumétrica
controlada de baixa altura, talvez um centro histórico; e em torno deste perímetro
um amontoado de arranha-céus, que começavam nessa época a aparecer no
vocabulário arquitetónico e que foram a fonte de inspiração para Kettelhut:

“Probably most impressive is the curved glass building in the middle ground to the
left, which could easily be mistaken for the frequently published design of glass
skyscraper by Mies van der Rohe.” (Neumann, 1996, p.96) (imagem 70.)

Segundo descrito por Neumann, Lang não concordou com esta conceção, não
tendo aprovado a presença centralizada da catedral – é possível ainda reconhecer
o traço e uma nota escrita no desenho de Kettelhut: “Away with the church; Tower
of Babel instead” (imagem 67.). A torre, que teve grande interesse em ser realçada
a favor do plot, é também tema geral e elemento central, tanto no desenho de
Metropolis como na sua presença e atuação no filme. A “nova Torre de Babel”
seria tanto um símbolo de supremacia, e onde o Governador de Metropolis
atuava; quanto uma referência direta à ‘primeira’ Torre de Babel e à sua história
bíblica. Igualmente, esta recusa de Lang iria ao encontro das ideias arquitetónicas
contemporâneas sobre a cidade do futuro:

“The silhouettes of future cities, many architects argued at the time, should be
dominated not by church towers, but by modern “temples of work”, i.e.
skyscrapers.” (Neumann, 1996, p.96)

A segunda versão de estudo não incluiu a catedral, ao invés, Kettelhut desenha
um protótipo da “nova Torre de Babel” – um arranha-céus que se destaca dos
outros em tamanho e volumetria, e com uma plataforma para aviões na
cobertura. Fora este ponto, onde a catedral e a envolvente são substituídas pela
torre, a cidade continua com o mesmo conceito (imagem 68.): “It continues to be
framed by variously shaped buildings in the unornamented style of the avantgard” (Neumann, 1996, p.96).
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69. Metropolis (1927)
Fritz Lang

70. Glass Skyscraper (1922)
Mies van der Rohe

71. Tower of Babel (1563)
Pieter Bruegel
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Reconhecendo que o cenário final não é o mesmo que este segundo conceito
desenvolvido, Lang chumba-o, na opinião de Neumann, a favor do encontro do
cenário com o tema do plot, onde encontramos conflito, opressão, catástrofe.
Ainda, o cenário da cidade deveria corresponder à força da expressão dos
restantes cenários, tais como o “Hall of the Machines” (imagem 69.) onde reina a
rigidez do ferro das tubagens, os fumos e vapores, o movimento e o suor humano
– uma ode à máquina em representação arquitetónica. Para isto, era necessário
demonstrar, através da arquitetura, e, por conseguinte, o urbanismo, a força
opressiva das classes altas sobre a classe operária, era necessário demonstrar
megalomania, era necessário algo mais desumano.

“But how was a future city of oppression and exploitation to look?” (Neumann,
1996, p.96).

A “nova Torre de Babel” no conceito selecionado para a obra tira inspiração
revivalista da obra de Pieter Bruegel de 1563 (imagem 71.), ganhando nesta final
conceção o seu estatuto megalómano, tão massivo que faz os arranha-céus
envolventes parecerem pequenos, não apenas em altura, mas em formas e
volumetria, o que faz da torre a centralidade e foco geral da cidade e por
conseguinte da imagem fílmica (imagem 69.). A cidade, urbanisticamente,
abandona o princípio de cidade do futuro alemã, para uma aproximação à cidade
do futuro americana:

“Photos of canyon-like streets in New York where, it was said, office
employees never saw the daylight had been very popular in architecture
magazine especially since World War I. Kettelhut introduced such streets
on a scale that exceeded anything that existed in America at that time.”
(Neumann, 1996, p.96).

Segundo Neumann, o conceito visual inicial de Lang teria sido a imagem recolhida
na sua viagem a Nova Iorque em 1924 – numa viagem de promoção da sua obra
épica medieval Die Nibelungen; onde Lang fica fascinado pela escala e força dos
arranha-céus sobre a cidade:
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“The view of New York by night is a beacon of beauty strong enough to be the
centrepiece of a film… There are flashes of red and blue and gleaming white,
screaming green… streets full of moving, turning, spiralling elevated trains,
skycrapers appear in blue and gold, white and purple, and still higher above
there are advertisements surpassing the stars with their light.” (Lang in
Neumann, 1996, p.34)

O reconhecimento da imagem, que viria a ser apelidada por Koolhaas de
“Cultura da Congestão” (Koolhaas, 1994, p. 125), atrai Lang a direcionar a
imagem da sua Metropolis para conceitos que definiam o vocabulário de Nova
Iorque, como densidade, urbana e social (Koolhaas, 1994, p. 10), assim como o
desejo predominante pela torre, arranha-céus e construções em altura, um
skyline

cénico. Assim, a metrópole imaginada do filme de Lang, concebida

numa altura em que esse mesmo conceito ainda não tinha sido definido nem
concretizado, torna-se numa visão pertinente e próxima do que realmente é a
descrição da construção e evolução da metrópole de Nova Iorque, o seu
urbanismo e problemas, tal como descreve Rem Koolhaas na sua obra Delirious
New York (1994).

O trabalho de Kettelhut sobre o cenário de Metropolis demonstra, como dito por
Neumann, que a conceção alcança uma posição superior a um mero cenário,
um mero background para a obra artística performativa, para o próprio fazer
parte da história e atuar cinematograficamente. Após a estreia do filme em
Espanha, Luis Buñuel, crítico de cinema, escreve:

“Now and forever the architect will replace the set designer. Film will be the
translator of the architect’s boldest dreams” (Buñuel in Neumann,1927/1928,
p.98).

73. Blade Runner (1982)
Ridley Scott
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“The next decades [after the 1960’s] brought fears of urban decay, the growing
threat of pollution and potentially destructive class differences, all of which are
mirrored in Ridley Scott’s Blade Runner, in which the Los Angeles of 2019 makes
specific visual and architectural reference back to Lang’s Metropolis.” (Neumann,
1996, p.8)

Blade Runner (1982) (imagem 73. a 75.), obra dirigida por Ridley Scott, conta a
história – inspirada pela obra literária de Philip K. Dick Do Androids Dream of
Electric Sheep? (1968) (Webb, 1996, p.44) – de um caçador de androids que vive
na cidade de Los Angeles no ano de 2019. A caça dos seres mecânicos
tecnológicos carrega uma carga de questões filosóficas às quais o plot se prende.

Los Angeles em 2019, segundo proposto pela obra fílmica, e pelas palavras de
Neumann, seria uma cidade em decadência:

“[…] has long been abandoned by the wealthy middle class for a better life on other
planets and seems to be inhabited mostly by outcasts and criminals under
constant surveillance by armed police cars and helicopters.” (Neumann, 1996,
p.150).

O trabalho de conceção desta versão da cidade Americana com cerca de 40 anos
de antecedência, terá sido elaborado por um conselho, que incluía: “(…) the
director Ridley Scott, the production designer Lawrence G. Paull, the visual
futurist Syd Mead, and many others, including special effects supervisor Doug
Yuricich.” (Neumann, 1996, p.152). Syd Mead, apresentado como responsável
pela imagem de futuro, teria ele próprio desenvolvido nos anos de 1960, tal como
outros grupos avant-garde contemporâneos, ideias e conceitos de megaestruturas
e cidades monolíticas que se previam como cidades do futuro, com uma fé
inquebrável na tecnologia e na completa abolição no controlo de recursos
(Neumann, 1996, p.152).
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Apesar da diferente abordagem em termos de trabalho e visão do cenário, Blade
Runner apresenta-se com enorme proximidade à obra de Lang, desde a proposta
futuristic film noir, que teria evoluído do Expressionismo alemão – onde Metropolis
se insere – para a sua forma americanizada do Film Noir. A obra de Scott segue o
mesmo conceito distópico da de Lang: a egocêntrica “nova Torre de Babel” dá
lugar à Pirâmide da companhia Tyrell, mantendo-se o tema megalómano e a força
expressiva; o trabalho em plot sobre temas de opressão e as questões filosóficas
sobre inteligência artificial (imagem 74.).

Similarmente ainda com Metropolis, Blade Runner discute sobre a disciplina
arquitetónica, tal como apontado por Neumann:

“A key concept for the design of the city's architecture was that of retrofitting or
layering, the continuous repair and adaptation to changing needs, which lead to
the compelling imagery of buildings covered by webs of pipes, ducts, and
technological debris.” (Neumann, 1996, p.152).

Na sua proposta de uma Los Angeles distópica do futuro, o seu cenário conta com
a obra arquitetónica de Frank Lloyd Wright, a Ennis Brown House (1923) que
será a habitação do protagonista (imagem 75.). A arquitetura desta obra entra
para a história do filme:

“Wright’s characteristic treatment of his ornamented concrete blocks was based
on the imagery of Mayan architecture. In the film, two Mayan-inspired pyramids
house the headquarters of the Tyrell Corporation, producers of the replicants.”
(Neumann, 1996, p.152) (imagem 75.)

Sem descrever a história da obra, reconhece-se que, através da arquitetura, se
cria uma relação entre as duas entidades: o protagonista e a corporação Tyrell –
assim expondo a arquitetura com um papel fílmico. Porém, no filme, a obra de F.
L. Wright perde magnificência em favor de decadência, um tema que se prolonga
para ou desde a cidade:
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“Blade Runner is usually categorized as a dystopian vision of a future L.A. And
indeed, there is acid rain and constant darkness, and the city is inhabited mostly
by criminals and outlaws.” (Neumann, 1996, p.152)

Estas são duas obras de referência quando se trabalha o tema de cidades do
futuro pelo cinema. São obras com um distanciamento temporal relativamente
grande, cerca de cinquenta e cinco anos, principalmente tendo em conta que o
cinema terá sido criado pelos irmãos Lumière nos anos de 189015. Ainda assim,
a obra de Lang, que representa um importante tema de discussão, serve de
inspiração a outras obras, tais como Blade Runner que apesar da diferença de
cinquenta e cinco anos, dá continuidade a temas semelhantes; ou seja, apesar da
distância temporal as mesmas problemáticas são revisitadas. Metropolis é
dissecado em vários temas e questões, não apenas urbanos, que, pelas palavras
de Neumann: “had been widely discussed in recent years and were familiar to a
broad audience.”, continua: “Metropolis addressed problems of the urban poor
and social unrest, generational conflicts, vices and virtues of technology, and
contemporary doubts about the redeeming power of religions.” (Neumann, 1996,
p.35). Estes tópicos, debatidos na altura como possíveis problemas a enfrentar
ou lidar “found their way into the melting pot of Metropolis” (Neumann, 1996,
p.35), e aí encontraram a sua forma física de representação numa arquitetura
que, apesar de efémera e que apenas serve para o efeito fílmico, fez estas
discussões saírem do papel para um paradigma visual concreto:

“The Science Fiction cities that have developed out of Metropolis are even more
like prisons than their predecessors. Total surveillance mechanisms are in place.
There can be no more escape: Blade Runner (1982), Batman (1989). (…) This
development reflects real conditions, above all in American cities.” (Schaal, 1996,
p.22)

Tendo Lang uma ligação com a disciplina arquitetónica, Neumann defende que
este tenha tido contacto com as utopias e visualizações contemporâneas. Falamos
de Città Nuova de Antonio Sant’Elia, acima descrita; tal como as conceções
Expressionistas de que é exemplo a Glassarchitektur; Le Corbusier e o plano
Voisin (imagem 62.); ou até o trabalho de Hugh Ferriss para a cidade de Nova
Iorque (imagem 76.).
15.

A primeira sessão de Cinema data de 28 de dezembro de 1895 em Paris e foi composta por dez filmes.
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Porém, tal como Neumann descreve, Lang “Instead of attempting to accurately
predict the future or design a pleasant utopia, as architects would usually do,
Metropolis illustrated very real contemporary fears and ambiguous attitudes
about cities.” (Neumann, 1996, p.35). Na criação de um espaço nenhum, tal como
a utopia de More, Metropolis direciona-se mais para uma categorização de
Distopia, embora a sua conceção advenha de questões tão reais e discutidas.

Pelo contrário, apesar de se tratar de uma obra com enorme proximidade temática
à obra de Lang, Blade Runner retrata uma cidade concreta no futuro, a cidade de
Los Angeles nos Estados Unidos da América. No entanto, a conceção futurista
dessa cidade faz uso das mesmas bases que construíram Metropolis, temas que
preocupam no momento. Apesar da exposta distância temporal entre as duas
obras, Blade Runner ainda encontra algumas questões que teriam sido
trabalhadas pela primeira, mas que ainda têm validade social e continuam a ser
debatidas:

“Inverting many of the city’s most cherished myths about the sunny good life,
Blade Runner’s fractured, unresolved narrative predicted the most pressing topics
of contemporary America, from the Japanizing of the country to urban decay,
genetic engineering, and environmental pollution.” (Albrecht, 1996, p.42)

Ao mesmo tempo que existem várias similaridades entre as duas obras, as suas
diferenças também existem: “The parallels between Metropolis and Blade Runner
are as striking as their differences.” (Webb, 1996, p.44). Tal como apontado por
Michael Webb (1996), cada uma destas obras representa uma visão crítica
própria, um comentário à realidade contemporânea pelo seu criador.

No entanto, e segundo o mesmo autor, as duas obras aproximam-se:

“Both draw on medieval cosmology to create a hierarchical universe, with heaven
above and hell below; both attempt to address technological innovation and
timeless moral issues.” (Webb, 1996, p.44).
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80. Filmagens na Pirâmide Tyrell Blade Runner
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A obra de Lang “(…) proposed an orderly city-state of monumental structures,
micro-managed by an authoritarian technocrat, but threatened by incipient
rebellion.” (Webb, 1996, p.44). Estes aspectos diferem da obra de Scott, “(…) the
English-born designer, created a city that seems to dissolve into a poisonous
smog and that has been relinquished by its power structure, only to survive in a
state of anarchy and decay.” (Webb, 1996, p.44).

Enquanto se aproximam na crítica ao estado atual da sociedade, até encontrando
problemáticas e estéticas comuns, distinguem-se nos receios sociais e pontos
críticos selecionados pelo cineasta para a construção do seu cenário. Lang expõe
um medo à ditadura corporativa, Scott trabalha sobre um medo de ausência de
organização social. Scott provém de um estado crítico que começa a aprender e
preparar para lidar com questões ambientais, poluições e temas similares. Lang
concentra-se no domínio de uma hierarquia social e na proximidade à
escravatura. As várias questões apresentadas acabam por ser abordadas por
ambos, mas cada visão concentra o seu foco nos seus temas mais próximos.

O cinema, tal como Vidler (1996) defende, tem a capacidade de apresentar o
futuro no presente, algo que pode ser dificilmente concretizável no campo
arquitetónico (Vidler, 1996, p.13). Existe uma capacidade de expor uma imagem
concreta e vívida através da sétima arte, que tem uma maior força imersiva do
que é possível às visualizações arquitetónicas. Ainda, o arquiteto apresenta-se
como agente da procura da perfeição, da resolução dos problemas e da
apresentação de um cenário que propõe uma qualquer melhoria à condição
presente – um gene compatível com a Utopia. Por seu lado, o cinema demonstra
uma capacidade de apresentar um futuro a partir do atual, exponenciando vários
fatores, positivos e negativos, da sua contemporaneidade, resultando, não num
melhor cenário possível, mas numa imagem que nasce e que incentiva a
discussão necessária dessas mesmas questões. O cineasta, que se conecta com
o presente criticamente, está apto a apresentar uma imagem que manifesta com
força e expressão os problemas do hoje:
“Lang’s Metropolis was an instance in which “a film of unsurpassable staginess”
was partially redeemed by the way in which crowds were treated “and rendered
through a combination of long shots and close shots which provide exactly the
kind of random impressions we would receive were we to witness this spectacles
in reality”. (Vidler, 1996, p.19)
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IV. FUTURO NO CINEMA E NA ARQUITETURA | ANÁLISES E REFLEXÕES CRÍTICAS
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Como foi referido nos capítulos anteriores, esta dissertação gira em torno da
análise de filmes cujo enredo se desenvolva num espaço temporal futuro, e que,
por conseguinte, apresentam uma imagem conceptual do que serão as cidades e
as arquiteturas nesse tempo proposto. Como já tratado atrás, o cinema
demonstra uma grande capacidade de reflexão, tal como revela imenso potencial
criativo e até crítico sobre o campo da arquitetura. No que toca à conceção de
futuro, a sétima arte, igualmente, já se demonstrou capaz, através de títulos
anteriormente discutidos, de apresentar imagens não superficiais ou sem
fundamento, mas fruto de um pensamento profundo repleto de reflexões que
partem do presente para formar uma possibilidade de futuro.

O cinema foi escolhido como instrumento de trabalho e investigação por se tratar
de uma tradução visual, concreta e inteligível das problemáticas da sociedade e
da arquitetura. O cineasta, na sua obra, introduz uma vertente crítica sobre o
presente. Essa vertente reflete-se igualmente na arquitetura e prolonga-se
quando tratamos de obras fílmicas de ficção científica, género geralmente
trabalhado quando se refere a obras com o tema de futuro. Dessa visão crítica
nascem obras arquitetónicas que aparecem por um curto espaço de tempo nas
nossas vidas, mas carregadas de intenção, pensamento e com algo a dizer ou
demonstrar. Tal como o arquiteto que propõe uma utopia, o cineasta que propõe
uma ideia de como será a cidade e a arquitetura do futuro elabora-as através do
presente. O criador ou criadores – como anteriormente vimos, nem todos os
trabalhos de cenário se resumem à visão de uma só pessoa – dos cenários
analisam os problemas da sociedade, da cidade, entre outros, que causam
impacto nestes, mas, ao contrário do trabalho utópico que com esta soma procede
a uma visão que resolva todos os problemas para atingir a sociedade perfeita, o
cineasta trabalha com o intuito de imaginar uma imagem que está entre o
imperfeito, naturalmente associado ao distópico, mas com uma carga de
plausibilidade.
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Ficção Científica – ou qualquer obra que proponha imagens de um futuro e que
não se encaixe neste género – e Distopia parecem andar a par uma com a outra.
Não podemos generalizar e dizer que todas as conceções de futuro no cinema
propõem imagens negativas e pessimistas sobre a sociedade e a cidade, diga-se
degradada; porém esse lado parece ter mais potencial no género, ou pelo menos
ser mais desenvolvido. Não existe uma resposta concreta sobre a ligação
recorrente entre cinema e distopia. Neumann aponta que o filme Blade Runner
(1982) tenha sido concebido numa época onde os problemas trabalhados no filme,
como por exemplo a poluição, começavam a crescer em intensidade, e
consequente divulgação, e a afetar psicologicamente a sociedade. A partir disso,
os criadores dessa versão de Los Angeles em 2019, fizeram uma cidade parecer
uma catástrofe pegando nesses mesmos temas. Ainda, sabemos que para além
da reflexão sobre os assuntos preocupantes do momento, existe uma vertente de
comentário pessoal dos criadores sobre o estado atual, que se reflete na sua
criação. Por outro lado, sendo o cinema um meio de expressão com carácter
dramático, existe a possibilidade das suas conceções se relacionarem com a
categoria de Distopia de forma a causar um impacto maior, mais expressivo, e
que influencia o espectador a ficar mais fixo à obra: “Most urban Utopias in

films are negative Utopias, nightmares of war, destruction, violence, repression
and captivity.” (Schaal, 1996, p.34)

De qualquer forma, as imagens são o resultado de um pensamento concreto sobre
o presente e sobre os acontecimentos e problemas que o afetam, fazendo-se usar
destes para criar uma possibilidade. Como sabemos, felizmente, a cidade de Los
Angeles em 2019 não chegou nem sequer perto do ponto de degradação, à
distopia, que Blade Runner propõe. O mesmo será dizer que em 2015 o mundo
não tinha carros voadores e outros elementos, tal como apresentou Robert
Zemeckis na obra Back to the Future II (1989) (imagem 81.). Exemplos de obras,
cujos futuros não corresponderam – por vezes pelo melhor – ao que acabou por
acontecer.

- 147 -

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

No entanto, não estará aqui em causa as possibilidades de acontecimento dos
cenários apresentados, mas antes uma busca pelas problemáticas trabalhadas
pelos filmes para a criação desses mesmos cenários. Nelas, reside uma verdade
indiscutível sobre as preocupações de hoje. E, tal como apontado, o cineasta tem
a capacidade de trabalhar ao contrário do arquiteto, no que toca à conceção
utópica: enquanto que o arquiteto procura o melhor cenário possível para o seu
trabalho, o cineasta trabalha um cenário entre a catástrofe e o pessimismo, mas,
todavia, reconhecível. Poder-se-ia ainda questionar se a visão do cinema, por se
tratar de uma indústria/cultura de massas, não se encontra mais próxima e em
compatibilidade com as visões sobre o futuro do cidadão comum, ainda mais
porque trabalha as preocupações mais presentes do seu público, fazendo-o rever
as problemáticas que afetam o seu quotidiano na tela; ao contrário da
arquitetura, cujo alvo é mais apontado.

Este capítulo pretende analisar e recolher ideias e problemáticas trabalhadas pelo
cinema, num conjunto de filmes que se demonstram pertinentes para o caso de
trabalho. Assim, prestaremos um confronto entre obras cinematográficas e
conceções arquitetónicas, sendo elas teóricas ou práticas, como modo de
evidenciar a força das problemáticas, que por sua vez encontram a sua conceção
e discussão no campo da arquitetura.
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Avatar e a cultura Metabolista

Avatar é um filme datado de 2009, produzido e dirigido por James Cameron,
renomeado cineasta com títulos de grande referência no que toca ao campo
cinematográfico, tais como Titanic (1997) ou a saga Exterminador Implacável
(1984-2019), entre outros títulos que garantem a Cameron um lugar de referência
no mundo do cinema (imagens 82. a 84.).

Numa breve sinopse, o filme Avatar passa-se num futuro cuja distância ao
presente não é clara, mas segundo uma breve pesquisa, o enredo decorre no ano
de 2154. O filme começa com uma personagem, um militar paraplégico que vive
numa cidade não específica no planeta Terra. Logo numa fase inicial, a
personagem é persuadida a tomar o lugar do seu falecido irmão, numa viagem e
num emprego em área científica, num planeta que estaria a ser explorado pelo
ser humano em busca de recursos. O motivo da nossa personagem tomar o lugar
do irmão seria pela coincidência do ADN de ambos, com o qual se construiu um
investimento sem retorno, sendo que o enredo narrativo do filme se prende em
volta deste. O desenrolar da história passa-se no segundo planeta, numa lua,
intitulada de Pandora, mas que em nada contribui o tema desta dissertação. O
filme obteve grande sucesso e terá sido premiado por várias entidades. Para esta
análise iremos focar-nos na parte inicial do filme, ou seja, na parte onde a nossa
personagem se encontra no planeta Terra, e com a conceção de futuro que este
trabalho pretende analisar. Esta parte, que será agora discutida, ocupa um
espaço muito pequeno em todo o filme, estando resumida aos primeiros seis
minutos das quase três horas. No entanto, apesar de curto, aqui temos material
suficiente para perspetivar uma cidade do futuro e a vida dos seus habitantes
segundo os criadores do filme.

A primeira cena da obra consiste na personagem principal esperando o sinal para
atravessar numa passadeira. Nesta imagem é compreendida uma larga ideia
daquilo que aqui se prevê como futuro. A personagem, que toma o nome de Jake,
não se encontra sozinha, mas completamente rodeada de pessoas; aliás, a câmara
eleva-se e todo o espaço até onde se consegue ter visão é ocupado por pessoas. A
cidade, no seu edificado, mostra-se massiva, recheada de uma disposição de
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enormes edifícios entre os quais, assumindo uma possível falta de espaço,
passam viadutos ou pontes, uma rede viária que demonstra uma ideia de que o
espaço do solo não seria suficiente para toda a circulação. Ainda, um qualquer
meio de transporte público avança elevado do solo pelo meio dessa parafernália.
Por toda a imagem, néones e hologramas decoram fachadas por todo o lado,
iluminando aquele mundo de cores variadas (imagem 83.).
Num segundo momento de interesse, Jake encontra-se na sua habitação.
Entende-se ser pretendido para bem da narrativa que se demonstre o estado
pobre da vida da personagem, onde este mora num espaço de fracas condições,
de reduzidas dimensões e, tanto quanto se pode interpretar na escassez da
imagem, sem compartimentação. Um estúdio, onde a roupa pendurada a secar e
a parede com uma falha no reboco contrastam com um gigante ecrã ou projeção,
que ocupa grande parte da parede, que a uns meros centímetros dos olhos de
Jake nos diz que uma qualquer espécie de tigre, num qualquer Zoo, teria sido
colonizada após ter sido dada como extinta há mais de um século (imagem 84.).
São nestas duas cenas, coincidentemente as primeiras cenas de todo o filme, que
repousará a nossa discussão por demonstrarem ter uma carga de informação,
ideia e conceção que suscita reflexão.
Em relação à cena do semáforo, encontramos já aqui alguns problemas que
afetam a disciplina de arquitetura: o número massivo de pessoas que ocupam o
espaço público, espaço vazio entre edificados, forma uma imagem que nos
transmite que se prevê, neste imaginário futuro, um problema de excesso
populacional crítico que acarreta consequências marcantes no desenho,
desenvolvimento e vivência da cidade. O excesso populacional provoca problemas
consequentes que serão mencionados mais à frente. Na mesma cena, a
interpretação arquitetónica da cidade, megalómana, mostra-se desprovida de
qualquer proximidade com a escala humana. Lê-se como uma possível grande
infraestrutura, talvez como resposta ao abrigo do número excessivo de pessoas
que tem de servir. Ainda sobre a arquitetura, as fachadas perdem qualquer
leitura, em favor de servir os diversos, e de diversos tamanhos néones,
hologramas e outras projeções, que funcionam quase como o único trabalho de
desenho de alçado. Aqui, a corporação empresarial e a sua representação vencem
a arquitetura.
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O marketing e a publicidade que no nosso presente se tornam abusivos, são nesta
realidade exorbitados e omnipresentes; para qualquer lado que se olhe, estarão
lá. Assim, entende-se que o valor do desenho do edifício ou infraestrutura, ou
qualquer trabalho arquitetónico, é desvalorizado, em prol do consumismo e do
capitalismo desenfreado. Este tema é trabalhado por outros filmes, e
possivelmente voltará a ser mencionado (imagens 83. e 84.).

Ainda, algo que poderá ser a resposta à falta de espaço de circulação citadina é a
desmultiplicação em altura de vias de circulação, tal como de transporte, e o
trabalho urbano por vários níveis, resultando na solução questionável de
conceção de várias redes sobrepostas de estruturas viárias, com um meio de
transporte elevado, e uma série de outros canais cujas funções não aparecem
claras, mas que se depreende, ter usos automóveis e/ou pedonais. Estas redes
desenham e ocupam o espaço suspenso da cidade, onde normalmente haveria
uma visão desobstruída e livre para a cúpula celestial, nesta realidade
sobrepõem-se obstruções, e quando estas libertam a mais simples fresta, esta é
ocupada pelos falados hologramas.

Na cena do apartamento (imagem 84.), descrita anteriormente, são de apontar
como reflexão arquitetónica e como aspeto principal, neste estudo e nesta cena,
o espaço de Jake. A habitação da nossa personagem é de dimensões mínimas,
resolvida com o mínimo de compartimentação e condições. Esta configuração
parece ser o resultado de um pensamento de ocupação mínima, talvez produto
de uma grande pressão imobiliária consequente de um excesso populacional, tal
como pudemos apontar na cena anterior. Ainda, este poderá ser também a
consequência da poluição de espaço, um descuido da organização espacial
consequente deste mesmo problema de excesso populacional. Como reflexo, surge
aqui um pequeno espaço, que apenas promete garantir a existência mínima ao
seu habitante. Referencia-se, talvez pelo motivo narrativo, que o espaço, tal como
comentado em relação à cidade, não exprime qualquer tratamento arquitetónico
específico, nomeadamente no que diz respeito à sua organização ou ao seu
tratamento interior. O foco estará na habitação mínima, resultante da falha no
trabalho de organização espacial, tal como a falha na sensibilidade e valorização
do espaço como recurso.

- 155 -

85. Nakagin Capsule Tower – Axometria, Cortes e Planta (1970-1972)
Kisho Kurokawa

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

Um último facto de algum interesse arquitetónico será a presença inegável do
contraste entre o espaço mínimo e o gigante ecrã ou projeção, refletindo por sua
vez, a presença inescapável dos media na vida das pessoas deste futuro. Em
arquitetura, esta presença reflete-se sobre o cuidado arquitetónico no desenho do
espaço onde estará o ecrã da vida das pessoas. Apesar de pouco significativo, este
facto contribui para um entendimento mais completo desta conceção de futuro,
completada pela ideia da forte comparência dos instrumentos multimédia, que
integram a arquitetura (imagem 84.).

Nos anos de 1970-1972, o arquiteto Kisho Kurokawa projeta uma torre, a Nakagin
Capsule Tower (imagens 85. a 87.), em jeito de protótipo, conseguindo um total
de 144 fogos numa área limitada. O interesse da obra fixa-se na sua ideologia
minimalista, reciclável e sustentável, onde cada módulo definido por medidas
mínimas de 2.5mx4mx2.5m, pré fabricável e substituível ou, até, o que não foi o
caso, atualizável, enquadrado numa corrente intitulada de Metabolismo, é
equipado com o mínimo para garantir o conforto e funcionamento habitacional
(Kurokawa, 1977, p.105).

O movimento Metabolista surge no Japão nos anos de 1960 através de
idealizações teóricas e práticas por parte de um grupo de arquitetos e críticos que
conta com nomes como: Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake, Noboru Kawazoe ou
Kisho Kurokawa. Surge sob a forma de edifícios e projetos de carácter
espetacular, tal como produção e fundamentação teórica, especialmente por parte
de Kurokawa na obra Metabolism in Architecture (1977) (Sigel, 2015, p.772). As
ideias Metabolistas assentam na necessidade de encontrar novas estratégias de
planeamento urbano, dada a crescente consciencialização do impacto da
tecnologia, da ecologia e da aceleração dos fenómenos mundiais, tal como a
globalização, na sociedade humana (Sigel, 2015, p.773).
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A partir daí, estes pensadores aliam estéticas brutalistas a uma inspiração
biológica, concebendo estruturas e megaestruturas através da agregação de
módulos tipo cápsula, que funcionariam em espaço mínimo, adaptável e
sustentável, substituíveis em caso de necessidade, e ainda com uma capacidade
dinâmica de serem expandidos ou transformados – uma arquitetura inteligente e
ecológica, que integra as novas possibilidades tecnológicas e desafios sociais e
ambientais (Cohen, 2012, p. 388).

“Our constructive age will be the age of high metabolism. Order is born from chaos,
and chaos from order. Extinction is the same as creation. … We hope to create
something which, even in destruction, will cause a subsequent new creation. This
‘something’ must be found in the form of the cities we are going to make – cities
constantly undergoing the process of metabolism.” (Kawazoe in Cohen, 2012,
p.388)

Terão sido concretizados poucos exemplares neste movimento. Para além da
Nakagin Tower, algumas obras para a Exposição Universal de Osaka (1970) foram
erguidas, nomeadamente o Pavilhão Central por Kenzo Tange, ou o Takara
Beautillion Pavillion de Kurokawa. Muitas outras obras não terão saído do papel;
este movimento terá sido muito associado a conceções utópicas, tanto em projetos
urbanos como de edificado (Jencks, 1976, p.9). A radicalidade do pensamento de
uma sociedade servida de um movimento que bruscamente impunha uma
mudança na maneira como interpretamos o espaço e as dinâmicas sociais terá
deixado o Metabolismo distante da construção. Ainda assim, ao longo dos anos,
as ideias metabolistas terão vindo a influenciar pontualmente a arquitetura,
contando com grandes nomes e reconhecidas obras tais como o Centro Pompidou
de Renzo Piano e Richard Rogers (1971-1977), ou a intervenção no bairro de
Euralille de Rem Koolhaas (1989 –1994) (Sigel, 2015, p.774).
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Na obra em destaque, Kurokawa, entre outros arquitetos que se enquadram na
mesma corrente, trabalha, ideias e expõe algumas respostas às problemáticas
apresentadas no filme analisado. A sua solução arquitetónica prevê e antecipa as
mesmas questões de excesso populacional, concebendo um tipo de edifício que
se

adapta

ao

crescimento

demográfico,

podendo

também

ele

crescer

indefinidamente; pensa também na utilização mínima do espaço – mas com
sensibilidade à existência do seu habitante, garantindo qualidade de vida – tal
como outros recursos necessários para a sua construção.

Avatar é, assim, com uma análise atenta, um produto de reflexões recorrentes,
não só, mas especialmente, para o campo da arquitetura. Algumas ideias, ou
problemas, poderão ser exportados e trabalhados pelos arquitetos, dado
principalmente que alguns pontos de conceção deste futuro começam a aparecer
e crescer com gravidade no nosso presente, tais como: o excesso populacional, a
poluição de espaço, a perda de biodiversidade e o esgotamento de recursos –
motivo pelo qual o ser humano, no filme, parte para a exploração de outros
planetas. Este último é um tema que também toca ao arquiteto, tendo este o dever
de utilizar com cautela os recursos e, sempre que possível, trabalhar com
materiais renováveis ou reutilizar, para evitar, ou atrasar, esgotamentos ou
sobre-exploração.
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Blade Runner 2049 e as Muralhas discretas

O segundo filme a analisar nesta dissertação intitula-se Blade Runner 2049,
datado de 2017 e realizado por Denis Villeneuve. Este é um filme sequencial ao
primeiro clássico, amplamente debatido por arquitetos que se dedicam ao estudo
de arquitetura no cinema como apresentado em capítulos anteriores. Blade
Runner (1982) é uma referência na leitura arquitetónica em cinema, tendo sido
estudado por autores referência a este trabalho, tais como: Dietrich Neumann
(1996), Hans Dieter Schaal (1996), Michael Webb (1996), entre outros. Blade
Runner (1982), juntamente com Metropolis (1927) do alemão Fritz Lang, fazem o
mainstream dos estudos arquitetónicos das cidades do futuro no cinema. Neste
seguimento, esta nova obra, mais recente, não deixa o legado de reflexão e
atenção arquitetónica, mostrando uma consideração sobre como será o futuro,
expondo consigo a sua conceção da arquitetura e urbanismo.

Este filme faz seguimento à narrativa do seu antecessor. Numa breve sinopse,
num futuro próximo, por necessidade de mão de obra, a humanidade cria uma
espécie de androides para trabalho pesado e em escravidão. Por falhas nos
sistemas robóticos, é criada uma polícia especializada em ‘aposentar’ – expressão
utilizada para o abate ou desativação furtiva – estes androides que se revelem
antigos ou com falhas, chamada Blade Runner. A personagem principal é um
destes Blade Runners. A obra desenvolve-se em volta da moralidade filosófica de
eliminar tal criação, sendo esta extremamente bem desenhada e concebida, a
ponto de se poder dizer que tem vida própria, de acordo e consoante cada leitura
individual.

A narrativa passa-se na cidade americana de Los Angeles, ou melhor dizendo,
numa imagem que o realizador imagina que seja esta cidade no futuro. Apesar do
título revelar a data de 2049, devido à imagem de futuro criada pelo primeiro
filme ao qual este dá sequência, que revela uma imagem de Los Angeles no ano
2019 a partir do ano 1982, que não se torna de muitas maneiras concreta, somos
levados a crer que, ao se tratar de um sequela, esta faz uso e dá
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seguimento à imagem não materializada do primeiro filme. Este ano de 2049 parte
dessa realidade imaginada e não da realidade de hoje para um pensamento do
futuro. Assim, será credível dizer que 2049 não corresponderá exatamente a uma
realidade cerca de 30 anos à frente da nossa. No entanto, o que esta dissertação
pretende focar são as suas conceções, realçando que se trata de um imaginário
futuro, apesar de tudo, próximo.

Neste caso de estudo não serão focadas cenas particulares, mas antes uma
seleção de detalhes que ilustram a visão de futuro pelos criadores do filme. Aqui
existem semelhanças ideológicas com aquelas encontradas no filme atrás revisto,
Avatar (2009), nomeadamente o trabalho com as ideias de excesso populacional,
globalização desmedida de cultura sem qualquer critério, cidade massiva que
ocupa uma grande área terrestre, falha de biodiversidade e de ambiente verde na
cidade. Ainda, as fachadas, tal como em Avatar, são dominadas por hologramas
e publicidade, retirando aqui também valor arquitetónico ao alçado da cidade.
Neste caso, devido ao maior número e variedade de cenas onde a cidade é
mostrada e focada, conseguimos, consequentemente, ter uma ideia de como é
desenhada. Num caso em planta, o espaço edificado ocupa um peso fechado, um
bloco massivo, onde, no desenho urbano, as ruas parecem uma escavação por
entre este. As ideias de cidade massiva, tanto na sua extensão como na sua
concentração, demonstram um espaço urbano que oferece uma imagem de
densidade sufocante, proveniente de problemas já falados, e que revelam uma
falha no pensamento da disciplina de organização e controlo do espaço conferida
à arquitetura.

Estes pontos que ambos os filmes trabalham criam uma validação no pensamento
previsível do futuro, em que estas problemáticas ganham força e valor de reflexão,
especificamente para o campo arquitetónico, sendo este responsável pelo desenho
do espaço e da cidade. Aqui, valida-se a necessidade de abordagem de um
pensamento prévio sobre o futuro e as suas necessidades pelo arquiteto de hoje,
para que estas visões distópicas não se tornem próximas de uma concretização.
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Ainda na análise da obra cinematográfica Blade Runner 2049, um outro aspeto
de extrema relevância e especial interesse para o pensamento e reflexão sobre o
espaço urbano será a forte representação de uma muralha física (imagem 90.).
Esta imagem perimetral e de gigantesca escala que marca o limite de uma cidade
ilimitada, ao contrário das muralhas medievais, construídas pelo motivo de
proteção externa à cidade em caso de ataque de outros; apresenta-se aqui, pelos
criadores do filme, com a função de proteger a cidade do Homem contra a força
destrutiva e catastrófica da natureza provocada pelos erros do Homem. Esta
visão, apesar de dramática para bem fílmico e com um certo exagero visual, que
procura o choque do espectador, tem por detrás uma verdade científica: o degelo
e, consequentemente, a subida do nível médio das águas do oceano, como uma
mistura de possíveis catástrofes e fenómenos que são agravados com as
alterações climáticas e outros descontrolos. Aqui, uma gigante parede maciça
protege a humanidade da consequência dos seus próprios erros. Esta
problemática da subida do nível dos oceanos não se trata de uma previsão
aleatória fruto de uma imaginação qualquer, mas sim uma das questões
comprovadas pela comunidade científica como um acontecimento real, com o
qual, mais tarde ou mais cedo, iremos ter de lidar sendo que já hoje se começa a
sentir e a ser trabalhado.

Bjarke Ingels, numa das inúmeras TED Talks (2019)16 que este prestou, refere
que dentro de poucos anos, usando a data de 2050, é previsível que cerca de
90% das maiores cidades do mundo terão de lidar com este problema e
encontrar uma solução ou estratégia. Este facto é-nos partilhado após a
apresentação de um projeto do atelier BIG, uma solução para a cidade de
Nova Iorque, que sofreu, numa

recente

tempestade,

inúmeros

danos

e

que, devido à sua cota e proximidade ao mar, irá ser uma das cidades que
sofrerá as consequências do fenómeno referido. Neste projeto, apresentado pelo
arquiteto e intitulado de The BIG U (2014) (imagens 91.), a intervenção faz o
perímetro da Baixa de Manhattan, percorrendo 10 milhas contínuas, cerca de
16 quilómetros, ao longo da frente marítima da cidade, estabelecendo várias
estratégias de proteção contra as águas.

16.

https://www.youtube.com/watch?v=ieSV8-isy3M&t=512s https://big.dk/#projects-hud
- 167 -

91. The BIG U (2014)
BIG Atelier

Learning From Tomorrow
Ensinamentos do Cinema para a Arquitetura

Estas estratégias compõem-se, por exemplo, por breves subidas artificiais do
relevo e equipamento urbano resiliente, que é desenhado como barreiras
discretas, consistindo em muros e jardins, degraus e anfiteatros, num modo
protetor, sensível e multifuncional. Este projeto faz contraste com a ideia e
conceito do filme Blade Runner 2049, nomeadamente na cena da muralha. Se por
um lado, o mesmo tema catastrófico é trabalhado e pensado a nível urbano, num
projeto de desenho perimétrico e de proteção urbana e social contra a dita subida
do nível médio das águas do mar; por outro lado, a imagem distópica e brusca do
filme contrasta com a elegância e leveza da solução arquitetónica encontrada, na
proposta dos arquitetos do atelier BIG. Este projeto, em conjunto com a imagem
violenta do cinema, provam a pertinência da reflexão acerca desta problemática,
tal como a necessidade de atenção e de formulação de ideias tendo em vista um
problema que deixa de ser do futuro para ser do agora.
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Mortal Engines e a reinterpretação da cidade pelos Archigram

A próxima obra a analisar é o filme Mortal Engines de 2018 e realizado por
Christian Rivers. Este passa-se num futuro pós-apocalíptico, onde de alguma
maneira não esclarecida, a humanidade destrói parcialmente o planeta e
impossibilita o crescimento de bens e recursos, tendo ‘envenenado’ o solo. Será
entendida uma possibilidade de guerra nuclear, onde a contaminação torna o
solo inútil para garantir vida. Como meio de sobrevivência, os que conseguiram
chegar a esse ponto, construíram grandes veículos, umas espécies de vilas e
cidades sobre rodas, não de uma forma recreativa, mas como uma cidade móvel
para garantir possibilidade de fuga em caso de necessidade ou deslocação por
uma questão de recursos (imagem 93.). Na narrativa imaginada das cidades,
estas conseguem atacar-se e até ‘se engolem’ como modo de absorver os recursos
da cidade conquistada e para reaproveitamento de peças e energias. Cidades
maiores teriam maiores recursos para se reconstruírem sobre melhor e maior
plataforma, sendo assim mais poderosas do que outras cidades literalmente de
menor dimensão. É neste cenário que a narrativa se passa, numa enorme cidade
móvel chamada de Londres que se desloca para a Europa continental chegando
até a atacar diretamente uma reinterpretação da grande muralha da China, como
ato de demonstração de poder, assim como para subsistir através dos recursos
naturais desta.

Não será tanto o enredo que será aqui refletido, mas sim esta ‘nova’ conceção de
cidade, que na verdade terá sido um tema trabalhado anteriormente por
arquitetos, em reflexões teóricas e projetuais acerca de novas interpretações de
cidade, chegando até à proposta de megaestruturas móveis.

Numa utopia tecnológica, o grupo britânico avant-garde dos anos de 1960,
Archigram, publica uma visão para as cidades do futuro, concebidas segundo um
conceito relativamente autossustentável, industrializado e também elas móveis e
adaptáveis, tal como o conceito trabalhado pelo filme aqui em paralelo (Sadler,
2005, p.14).
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Este grupo, formado pelos jovens arquitetos britânicos Warren Chalk, Peter Cook,
Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron e Michael Webb, que se nomeia
Archigram terá começado a sua atividade no ano de 1960 e separado no ano de
1974 (Sigel, 2015, p.768). No ano de 1961 funda uma revista homónima, onde
publica os seus projetos, com carácter de utopia, fortemente inspirados e
influenciados pela alta tecnologia e cultura pop, adicionando uma componente
de crítica social (Cohen, 2012, p.385). Este era um dos vários grupos, ou até
arquitetos individuais, que nos anos de 1960 se dedicavam a estruturar uma
nova arquitetura, uma nova cidade para uma nova sociedade globalizada, ligada
aos avanços tecnológicos tal como à cultura pop que atingia o seu auge (Sadler,
2005, p.32). Conceitos como megaestruturas aliadas aos novos potenciais
tecnológicos resultam em novas interpretações de o que uma cidade pode ser e
fazer – os Archigram, como outros, trabalhavam projetos de futuro, concorrentes
com o tema de utopias (Sadler, 2005, p.117).

Por entre vários projetos que nunca saíram do seu estado teórico e representativo
– através de fantásticas produções ilustradas, colagens e de banda-desenhada
das obras arquitetónicas que publicavam na sua revista, relacionando-se com a
cultura pop – realçamos um que terá conhecido o estado físico e que vai ao
encontro de um tema já aqui abordado: no ano 1972, na Exposição Universal de
Osaka, estes constroem a Cápsula Archigram que encaixava na obra já
mencionada de Kenzo Tange Pavilhão Central, obra Metabolista (Sigel, 2015,
p.770). Existe uma proximidade entre o Metabolismo e os grupos avant-garde
como os Archigram, principalmente no que toca à procura de novos conceitos,
interpretações, busca pelo progresso e procura por fazer das suas Utopias
realidade (Cohen, 2012, p. 388). Sendo contemporâneos, ao mesmo tempo
consegue-se fazer uma distinção clara, existindo uma diferença entre culturas
ocidentais e orientais, que se reflete nas suas Utopias.
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No seu espírito avant-garde, foram trabalhados vários conceitos para diversas
possibilidades de novos meios urbanos pelos Archigram, tais como a Plug-in City
(1962-4) (imagem 94.) por Peter Cook, ou a Instant City (1968) (imagem 95.) e
Walking City (1964) (imagem 96.) por Ron Herron. Este último, aqui destacado
devido à proximidade conceptual com o exemplo fílmico em estudo, consistia em
várias cidades cápsula gigantes que continham em si todos os serviços, bens e
unidades de habitação necessários, cada uma delas uma unidade:

“[…] que se auto-transporta pelo planeta através dos mais variados ambientes. Da
mesma forma, o homem perde a relação com a cidade e a arquitectura tradicional,
adquirindo a liberdade para errar pelo mundo, ligado simplesmente à sua unidade
habitacional, por sua vez igualmente móvel.” (Nunes, 2007, p.49).

Estas ditas cápsulas urbanas, num conceito similar, mas contrário em escala à
cápsula Metabolista, seriam móveis através de gigantes braços metálicos que
fazem da cápsula cidade um veículo.

Para além da busca de uma reinterpretação da cidade, este conceito liga-se à
mobilidade, numa busca intrínseca por um certo nomadismo, uma necessidade
de procurar um sítio melhor, com mais, melhores ou simplesmente existentes
recursos. Aqui, tal como no filme referido, conceptualiza-se a criação de cidades
móveis que se deslocam, de modo a permitir uma exploração mais ampla e
dispersa de áreas e recursos. Apesar desta solução megalómana provir de mentes
criativas para provocar a reflexão, buscamos aqui, não a resposta literal, mas sim
o problema. Ou seja, não vemos a criação de uma cidade móvel como resposta
plausível, sensível ou sequer eficiente para a questão do repensamento da cidade
e da busca por recursos. No entanto, podemos daqui retirar algo, analisar e
propor novas e eficientes estratégias que respondam aos mesmos problemas de
uma forma mais adequada.
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Outras narrativas

Após o apontamento de alguns exemplares de obras cinematográficas nas quais
foram identificados problemas que afetam o nosso presente, identificamos
igualmente que esses problemas têm vindo a ser trabalhados e teorizados no
campo da arquitetura. No entanto, para além de existir uma transversalidade nos
temas trabalhados entre a arquitetura e o cinema, verificamos ainda que estes
mesmos temas e problemáticas são recorrentes em várias outras obras fílmicas.
O mesmo é dizer que diferentes cineastas olham para os mesmos problemas
contemporâneos para trabalhar nas suas conceções de futuro. Dada esta
constante apresentação dos mesmos temas, estes reforçam a sua origem, e, por
conseguinte, o impacto e a preocupação que estas problemáticas estão a ter na
atualidade.

Até agora foram identificados, nos filmes propostos e nas suas conceções de
futuro, problemas como densidade urbana extrema; falhas na gestão de espaço,
que obrigam a um pensamento sobre o espaço público e a circulação na cidade,
tal como no edificado, em vários níveis e cotas, em altura; projeções holográficas
que formam uma outra parte da ocupação excessiva do espaço, estes aplicados
como fachadas por toda a cidade e que tornam a corporação empresarial
omnipresente; falhas e desconsideração pelo espaço verde e de recreio, que se
mostram ausentes na maioria da conceções do cinema; o impacto das alterações
climáticas que traz vários outros fenómenos às formas urbanas; ou até novas
reinterpretações que ganham forma pelo cinema, parecendo até sair do papel de
ideias vanguardistas.

Em arquitetura, o mesmo descontrolo e descuido com o espaço e a sua falta como
recurso transmite-nos espaços desequilibrados, de dimensões extremamente
reduzidas e não práticos, não parecendo terem sido concebidos tendo em vista o
conforto sobre espaço limitado. Um outro ponto em paralelo é a presença
contínua e massiva dos ecrãs, que formam a arquitetura, tendo até escala de
paredes inteiras. Por fim, identificamos problemas fora do campo arquitetónico,
ou urbano, mas que causam um enorme impacto no desenho e organização do
espaço. O excesso populacional acarreta alguns dos problemas mencionados
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acima, tais como falhas na gestão do espaço, densidade urbana e outros. A
gentrificação, que apesar de não poder ser completamente interpretado como um
problema apenas atual, aparece pelo cinema com um grau de gravidade maior,
que tem grande impacto na cidade, e na forma de viver.

Estas temáticas são trabalhadas muito para além das obras destacadas, fazendo
parte dos cenários e enredos de outros exemplos cinematográficos. Conseguimos
identificar a densidade urbana aparente nas obras acima Avatar (2009) e Blade
Runner 2049 (2017), igualmente no filme Ghost in the Shell (2017) (imagem 97.)
de Rupert Sanders, onde também encontramos fachadas dominadas por
hologramas e publicidade. Na obra, que apresenta uma representação de uma
cidade Asiática, indeterminada, num futuro não distante, ainda conseguimos
reconhecer, pelos traços da inovação, formas da cidade que nos são
contemporâneas. Com isto dizemos que, apesar da busca pela imagem do futuro,
a cidade mantém um degradé entre o seu passado e o seu futuro.

Este tema das fachadas como telas urbanas para projeções holográficas e
publicitárias revela-se constante e repetitivo, como uma visão coletiva de uma
possibilidade que, devido ao número de pessoas que prevê esse fenómeno, parece
certa. Já hoje, publicidade e marketing são realidades constantes e quase
omnipresentes no quotidiano. A nível urbano, e com a densidade similar às obras
cinematográficas, encontramos, em certos pontos geográficos, tais como Times
Square, Piccadily Circus, o centro de Tóquio ou outros núcleos urbanos asiáticos,
um domínio dos media sobre o campo da arquitetura, nomeadamente no
revestimento e representação das fachadas e, por conseguinte, dos edifícios.
Estas imagens reais podem servir de inspiração para a sétima arte, tal como
abrem também um problema no alastramento de pontos específicos para toda a
cidade e todas as cidades, que se traduziria numa distopia visual de marketing e
publicidade.

A cidade do futuro, segundo o cinema, demonstra-se um local denso, repleto de
arranha-céus, os quais não deixam grande espaço entre eles para aquilo que se
possa chamar de público. Como consequência desta má gestão e capitalização do
território, o trabalho de circulação, não suficiente à superfície, sobe e faz-se em
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vários níveis, em várias cotas, e de diversas formas. Meios de transporte, entendase públicos, uma espécie de metro urbano, passa, de filme em filme, em várias
vias elevadas do solo, e como se a cada cota existisse uma linha.

Reconhece-se igualmente que para além dos transportes coletivos, existam
diversos outros canais destinados ao transporte individual, automóvel ou
pedonal, também estes se multiplicando em altura. Este conceito que
reconhecemos na obra Avatar, é trabalhado igualmente por outras obras como o
passado Ghost in the Shell, ou de uma forma mais aproximada ao que poderia ser
plausível, na obra The Island (2005) (imagem 98.) de Michael Bay. Apresenta-se
como uma solução que descende de uma imagem futurista com quase cem anos,
na obra de Fritz Lang, Metropolis (1927), que já apresentava o trabalho de níveis
como plausível e associado ao futuro.

A obra Metropolis, que teve grande influência no género, curiosamente apresenta
uma versão de estratégia urbana sob problemáticas que persistem ainda na
atualidade próxima. O exemplo da proposta de níveis não terá sido o único, somase ainda o tema da estratificação social e gentrificação, que se revela presente em
várias outras obras próximas, com diferentes interpretações. Se no Metropolis
este problema se apresenta com a divisão social entre os ricos que vivem à
superfície e os pobres operários que vivem no subsolo, no filme Alita - Battle Angel
(2019) (imagem 99.) de Robert Rodriguez a sociedade da classe baixa ‘sobe’ para
a superfície, no entanto, a sociedade da classe alta habita num plano distinto,
elevado na estratosfera, onde a separação física entre classes é igual, senão até
mais drástica do que imaginado nos anos de 1920.

Mantendo o tema, o filme In Time (2011) (imagem 100.) de Andrew Niccol propõe
uma cidade por camadas, em que a camada mais distante do centro estaria
destinada a um ambiente de bairro social para os mais desfavorecidos, existindo
barreiras físicas num conceito de portagem, para dividir fisicamente as classes
económicas e os seus meios urbanos correspondentes. A camada mais central da
cidade estaria destinada à mais alta classe, e a sua entrada teria a portagem de
custo mais elevado impedindo ao máximo, assim, a entrada das classes mais
desfavorecidas. A cidade como uma escala económica, no sentido mais literal.
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Um tema que prevalece em quase todas as conceções referidas até agora será o
excesso populacional, num carácter de inevitabilidade dados os factos científicos
e várias estatísticas que comprovam um massivo número de habitantes que se
prevê num futuro não tão distante.

De uma forma mais focada, sendo mesmo o tema principal do filme, a obra What
Happened to Monday (2017) de Tommy Wirkola coloca este problema como plot
de todo o filme. Neste cenário, onde a arquitetura não apresenta um papel, a
política dita uma solução que proíbe ter mais do que um filho. O tema do excesso
populacional não entra diretamente na arquitetura, porém realça uma
necessidade extrema de controlo sobre o recurso finito que muitas vezes se deixa
ao descuido, o espaço.

Mantendo o tema de gestão do espaço, os princípios já discutidos como base para
o Metabolismo japonês, que se prendem com o trabalho do espaço limitado para
um número elevado de população, prometia encontrar soluções que permitissem
a qualidade de vida num espaço curto. As cápsulas remetem-nos para uma outra
obra cinematográfica, Ready Player One (2018) (imagem 101.) de Steven
Spielberg, onde as cápsulas pré-fabricadas e pensadas para uma ocupação
mínima e inteligente, tal como para o encaixe entre si e na estrutura de base, dão
lugar à pré-fabricação de casas recreativas, estilo caravanas, e ao seu encaixe em
estruturas metálicas desadequadas e em modo de autoconstrução, numa solução
mais deselegante, irrefletida, dando a ideia de solução apressada, do mesmo
conceito que concebeu a Nakagin Capsule Tower. Esta solução proposta pela
obra fílmica remete ainda a uma favela em altura, destinada a albergar de forma
desadequada e frágil os mais frágeis da sociedade.

As reflexões repetem-se por várias obras de vários cineastas, o que valida mais
intensamente a sua abordagem no presente. Como apresentado, as conceções
utópicas, tal como as distópicas, trabalham a partir do presente, num modo
crítico, formando, respetivamente cenários perfeitos ou não, que partem das
problemáticas do hoje.
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Da mesma maneira, o cineasta olha para um presente problemático de forma a
ponderar um futuro. Dada a existência dos mesmos assuntos em múltiplas obras,
este facto representa a força, valor e intensidade, assim como a pertinência,
destes problemas no presente.

Concordantemente, os casos de confronto de arquitetura, seja prática ou teórica,
com os filmes propostos tornam o assunto mais real, tornando as visões criativas
dos cineastas mais próximas do que inicialmente, em muitos casos, gostaríamos.
Será de realçar que a presente dissertação não se fixa numa mera análise ao
cinema, mas tenta ir mais além, identificando os problemas que aparecem
plausivelmente na cidade do futuro. No cinema é encontrada uma ferramenta
para essa reflexão sobre o amanhã. O objetivo último será aprender a ser um bom
profissional, praticando com conhecimento e reflexão uma arquitetura saudável,
sensível e útil. Pretende-se retirar e reconhecer os problemas do amanhã para
saber trabalhar hoje.
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V. CONCLUSÃO | ENSINAMENTOS DO CINEMA PARA A ARQUITETURA
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“It will, indeed, be long before the world has been all colonized, and all its deserts
brought under cultivation. But the radical question is, not how much habitable
land is in the world, but how many human beings ought to be maintained on a
given space of habitable land.
Observe, I say ought to be, not how many can be.” (Ruskin in Coleman, 2005. p.9)

Nesta jornada foram percorridos variados temas com pertinência para alcançar
de forma sustentada o ponto central deste trabalho. Em suma, evidenciou-se a
ligação entre o cinema e a arquitetura, desde as suas similaridades até aos
momentos onde a cinematografia se dispôs como ferramenta para a arquitetura.
Seguidamente, entrou-se em contacto com o tema de utopia, na procura da sua
definição, assim como a sua conceção, tema que contrasta diretamente com outro
tema de maior relevância nesta discussão, a distopia. Ambos têm um papel
determinante para a fase que entramos agora. Seguiu-se a fusão dos dois temas
anteriores, a simbiose das artes e o tema utopia/distopia, em análises à
arquitetura exposta nas distopias da sétima arte. Essas análises focaram autores
e trabalhos próximos, seguidas de análises próprias, mais apontadas aos
parâmetros procurados para responder à questão desta tese.

Sucintamente, o objetivo deste trabalho é responder à questão: Partindo de
conceções criativas cinematográficas que visionam o futuro, que temas e
problemas de base afetam a arquitetura? De que forma a arquitetura deve ser
repensada considerando esses problemas?

De uma maneira menos pragmática, o que esta questão tenciona atingir é uma
aprendizagem sobre as conceções de futuro através do cinema. Reconhecendo
que existe uma validade na arquitetura representada no cinema, existe ainda
uma base de reflexão sobre a cidade do futuro, equiparável à do arquiteto,
diferenciando-se nos seus objetivos sobre o perfeito e o imperfeito. Este trabalho
inicia uma discussão para uma possível conceção de ideal: uma solução para
uma sociedade e uma arquitetura, conscientes de si próprias e do seu impacto,
que partem da resolução de problemas distópicos.
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A cidade do futuro segundo as conceções cinematográficas revela-se, numa
imagem geral construída a partir de vários exemplos, uma unidade densa,
construída em altura estonteante e sem regra ou uniformização aparente. Esses
gigantes monstros de habitar respondem à necessidade de gerar um grande
número de abrigos. Por sua vez, essas construções delimitam entre si o espaço
público que, como consequência dessa densidade de ocupação, não se apresenta
com a proporcionalidade e condições necessárias para permitir a circulação desse
compactado número de pessoas que a cidade alberga. O tema de densidade
alastra-se da construção para o caráter social, fazendo da cidade do futuro uma
cidade superpovoada.

A resposta às questões de movimento urbano estará na construção de espaço
público, de estar e circulação, em altura. Meios de transporte, assim como
viadutos de circulação trespassam a cidade, por entre os enormes edificados,
como uma teia urbana. Para completar a parafernália entra a corporação
empresarial, que domina o espaço escasso que resta do volume urbano com
publicidade holográfica capitalista para viciar uma sociedade consumista.

A limitar a cidade infinita estaria a muralha, que dividiria o ser humano dos
elementos, da destruição ecológica que o próprio causou. Não estaria distante
uma solução cupulada para maior proteção dos fenómenos e consequências dos
seus descuidos. Dada a limitação urbana, o excesso populacional e a
concentração populacional, entre outras problemáticas, temos a consequente
capitalização espacial. O espaço, muitas vezes dado como garantido, é
apresentado na cidade do futuro como um recurso escasso, um bem que foi
descuidado e representa um luxo a que é cada vez mais difícil aceder. Porém, são
construídos espaços sem desenho, sem qualidades e sem pensamento para uma
ocupação digna num espaço limitado.

O trabalho urbano por níveis define, ainda, uma diferenciação social física,
reservando os espaços superiores para uma classe social e económica dita
também superior, e os espaços inferiores, enterrados nas redes da cidade, para
uma classe considerada também inferior.
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Graças a um descontrolo em termos de globalização, a cidade do futuro não terá
uma identidade própria, sendo um genérico aglomerado de várias culturas que
se mestiçam numa identidade global. Ainda resultante de toda esta megalomania,
acrescenta-se um problema de recursos, rapidamente esgotáveis, que põe a
cidade do futuro sobre rodas, para que se possa deslocar para onde quer que os
recursos possam ser encontrados.

Esta seria a imagem, a distopia, que de um modo geral o cinema nos transmite.

Porém, não será na imagem precisa que esta reflexão repousará. Reconhecendo
que as conceções, utopias ou distopias, partem de um momento e de um conjunto
de problemas que afetam esse momento, reconhecemos igualmente que o
cineasta, na construção da sua conceção, por mais distópica ou dramática, parte
do presente. E dada a escolha precisa das obras, apontadas pela pertinência ao
tema, tal como pela sua proximidade temporal, reconhecemos ainda que essa
ideia de futuro parte de um conjunto de dados, de situações ou de problemas
atuais, numa conceção que não surge do abstrato, mas sim de uma preocupação
pelo que será o cenário, não do filme, mas do ser humano num futuro próximo.
É do conjunto de análises de várias obras que conseguimos uma imagem geral
da qual conseguimos retirar informação e as bases da sua conceção. Essa imagem
é composta com base nos seguintes problemas:

Volume descontrolado da cidade

A construção em altura não se apresenta como um conceito inovador. O arranhacéus aparece no vocabulário arquitetónico, como descrito atrás, desde o final do
século XIX. Em si, este modelo não apresenta um problema ou ameaça, sendo
uma resposta eficaz para a necessidade especifica. O problema reside na
multiplicação desenfreada e extensiva deste tipo arquitetónico. A cidade massiva,
em altura tal como extensão, apresenta-se como um local denso, opressivo que
se distancia abruptamente da escala humana. O excesso demográfico gera uma
pressão que tende a acentuar a densificação dos ambientes urbanos.
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Efeitos no desenho urbano consequentes da pegada ecológica

Somos confrontados constantemente com o impacto que o ser humano tem vindo
a causar sobre a natureza e o planeta. Segundo dados científicos amplamente
publicados, certas repercussões tornam-se inevitáveis. Outras poderão, de acordo
com o comportamento humano, ser atrasadas ou evitadas. No entanto, existem
riscos eminentes, dentro dos quais a já comentada subida do nível médio das
águas dos oceanos, que obtém respostas, tanto no cinema como na arquitetura,
interessantemente distintas. A intervenção do arquiteto sobre estes fatores tornase inevitável e obrigatória, sendo cada vez mais necessário integrar medidas de
defesa contra esses elementos no desenho urbano ou até mesmo arquitetónico.

Crise de Espaço, um recurso finito

Uma incorreta gestão de espaço poderá levar a uma exaustão deste recurso, que
muitas vezes é dado como garantido. A poluição ou a sua utilização negligente
poderá resultar em espaços de habitar desqualificados, minimizados apenas por
necessidade e não por princípio, sem garantia de qualidade de vida. A crise
espacial agrava-se consoante o seu mau uso conjuntamente com um número
populacional desmedido.

Aumento físico na diferenciação social

Em contínuo com o tema da capitalização espacial desregrada, reconhecemos que
a diferenciação social, ou seja, a divisão urbana por classes, é uma questão
existencial intemporal. Porém, conforme o crescimento da cidade, em conjunto
com o espaço limitado, este será um problema que se pode vir a agravar, havendo
capacidade dos grupos sociais económicos mais elevadas de adquirir os maiores
e melhores espaços, deixando o restante para os grupos mais desfavorecidos.
Consoante o desenho urbano, esta tradução física poderá ser mais ou menos
denotada, como por exemplo na construção em altura.
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Domínio da publicidade e media

À semelhança de outros problemas aqui elaborados, a presença da publicidade,
do marketing corporativo e dos media na vida quotidiana já é hoje uma questão
praticamente inescapável, mesmo no espaço urbano (por exemplo os billboards,
na rua, nos edifícios ou nas paragens de transporte público, etc.). No entanto, o
que aqui se prevê é um alcance desmesurado e absoluto desses meios de
divulgação, um domínio concreto e total do espaço arquitetónico e urbano, que
se desenha em prol de uma multiplicação infindável de formas e métodos de
divulgação, ao invés de uma inclusão pontual no espaço público.

Escassez de recursos naturais

Consequente de uma construção desenfreada, de um excesso populacional e de
uma má gestão e consideração pelos recursos naturais, a escassez dos recursos
poderá ter repercussões amplas na vida e no desenho da arquitetura e do
urbanismo. A inacessibilidade ou a limitação dos mesmos restringe a vida do ser
humano, assim como obriga a uma exploração extrema dos mesmos e à procura
viciante de novas matérias sem atenção à renovação ou preservação.

Perda da identidade

A globalização é um tema apelante e desejado, visto pelos muitos benefícios para
a sociedade humana ao trabalhar em conjunto. No entanto, concorrente com a
mistura cultural, esta poderá pôr em causa a identidade dos locais. O descontrolo
desregrado deste fenómeno torna a cidade um lugar internacional, diversificado,
mas desenraizado.
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Será compreensível que existem transformações globais que a pouco e pouco se
aproximam de um caracter inevitável. Estas recaem sobre questões ecológicas,
tais como as consequências da poluição e o agravamento de vários fenómenos
naturais, pelo impacto nocivo das ações do ser humano. O impacto da pegada
ecológica traduz-se com um número crescente de fenómenos ambientais que
afetam de diferentes formas e em diferentes pontos geográficos, nomeadamente a
subida do nível médio das águas do mar, assim como cheias recorrentes, ou secas
extremas; a poluição, sonora ou do ar que provoca por sua vez outros fenómenos
como chuvas ácidas. São variados e diferem de local para local. Recaem também
sobre questões sociais e políticas, tais como o excesso populacional ou o
agravamento da distinção entre grupos sociais. Estes problemas encontram-se
na base dos problemas urbanos consequentes destes. O poder do arquiteto sobre
estes fatores é nulo, não tendo este como bloquear ou parar os problemas de
acontecerem. No entanto, o arquiteto pode ter em atenção e consideração no seu
trabalho estas preocupações para nos distanciar desses problemas catastróficos,
mas realistas. Tem o poder, ou mesmo dever, de acautelar o caminho da
sociedade e da cidade, com medidas que contrariam este desenvolvimento nocivo.

O objetivo mais amplo desta reflexão é a formulação de uma ideia assente sobre
as aprendizagens dos caminhos a não seguir, estes que levariam a cidade e a
sociedade a um estado imperfeito. Reconhecendo as bases destas conceções
conseguimos formular um guia de práticas saudáveis para que a sociedade não
caia numa distopia. Esta reflexão pretende ser um ponto inicial, um incentivo à
discussão e repensar as preocupações a integrar no exercício da arquitetura e
urbanismo. E neste ponto conseguimos esboçar um conjunto de ideias que podem
contribuir para uma arquitetura saudável, preventiva e apontando para uma
vivência melhor através da arquitetura e do urbanismo.
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Preventivamente a um descontrolo da extensão da cidade e do problema de
escassez de espaço, existe, por parte do arquiteto, a necessidade e dever de ter a
perfeita noção de que o espaço é um recurso finito, devendo ser uma noção
incutida desde a sua formação. Como tal, o foco da ocupação mínima, porém
confortável e digna, necessita de deixar de ser um trabalho pontual e particular
para ser uma ideologia globalizada.

A densidade urbana, que acarreta diversos problemas, é também uma realidade
inevitável, mas que deve ser contrabalançada e equilibrada. O tratamento do
espaço público poderá ser a resposta tanto à densidade da cidade como da
população. Atendendo à necessidade de acomodar a construção em altura para
solucionar o número de abrigos necessários a uma demografia extensa, haverá
igualmente necessidade de equiparar esse número com a área exterior, o espaço
público por entre esses edificados. Assim, deixando a cidade respirar, controlando
a sua densidade e até combatendo problemas decorrentes, tais como a
salubridade ambiental ou, aprendendo com o caso pandémico próximo,
respondendo à necessidade de distanciamento social saudável.

Existe ainda a necessidade de prevenção, no desenho da cidade e da arquitetura,
dos fenómenos naturais que tendem a agravar-se e a multiplicar-se. Assim, o
arquiteto necessita de ter em atenção a prevenção de um número crescente de
efeitos de fenómenos ambientais e, consciente disso, integrar estratégias
ecológicas no desenho da cidade e da arquitetura. Pegando no caso mencionado,
que não se trata do único, estará na capacidade de desenho urbano não deixar
chegar a cidade a um ponto medievalesco de divisão muralhada. Soluções
elegantes e resilientes poderão ser eficazes, mas será necessário um constante
esforço de pensamento preventivo, inovador e preparado para um cenário
devastador. Aqui é ainda de apontar a necessidade de ligação entre os campos
arquitetónicos com os científicos, para que o projeto seja adequado, prudente e
sensível em relação ao local e aos possíveis desafios ecológicos apontados para o
mesmo.
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O arquiteto poderá ter um papel reduzido no que toca à diferenciação social. No
entanto, poderá ter um papel unificador de classes, ainda que subtil, na forma
como concebe espaços públicos ou privados. Pode igualmente haver uma recusa
moral do arquiteto na segregação, na recusa do desenho de comunidades de
classe única, assim como a afirmação de intervenções que suavizem a
gentrificação.
O tratamento de fachadas por hologramas e projeções, embora atraente por se
tratar de um trabalho de alçado diferente e inovador, acaba por recair no reforço
da presença da corporação empresarial, da publicidade. Ocupa também um
espaço reservado à uniformidade que trespassa uma calma necessária ao
ambiente urbano. Será necessário um controlo para que, por sua vez, o trabalho
do arquiteto não seja desvalorizado em favor do capitalismo/consumismo
desenfreado. A contenção da presença dos media pode ser uma resposta para a
manutenção da escala humana e suas dinâmicas de forma pacífica e saudável.
Na utilização cuidadosa do espaço teremos como consequência uma resposta à
gestão cautelosa dos recursos. Porém, torna-se necessário, para abrandar e evitar
efeitos mais graves na base deste problema, a utilização de materiais endógenos
e renováveis. Na utilização de matérias locais haverá um controlo local sobre a
sua gestão, havendo uma consciência mais próxima da sua finitude. Reutilização
ou uso de materiais renováveis deverá ser tido em conta por parte do arquiteto.
O conhecimento da origem dos materiais, dos recursos necessários para a sua
formulação e das consequências da sua utilização deverá, também, fazer parte de
uma arquitetura saudável. No uso de recursos endógenos, em conjunto com
métodos construtivos de igual característica, residirá uma possível resposta para
a preservação da identidade local, mesmo admitindo a inevitabilidade da
diversificação e da globalização.
Reforçando o que foi dito anteriormente, estre trabalho tende a ser um início de
uma discussão, tal como o início do pensamento e desenvolvimento de uma
arquitetura a ser posta em prática, o resultado dos valores retirados desta
reflexão. Pretende-se, portanto, formular uma arquitetura, uma ideia a ser
seguida, um conjunto de valores, um conceito utópico a almejar. É então com
este trabalho, uma análise às distopias do cinema, que se inicia uma reflexão
crítica ao caminho a ser seguido.
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O cinema demonstra uma capacidade de teste e de instrumento para um
pensamento

sobre

o

campo

arquitetónico.

Reconhecemos

com

o

caso

Expressionista que o cinema é capaz de desenvolver uma arquitetura cuja própria
disciplina não alcança; com o caso Modernista que o cinema tem uma capacidade
de exposição e demonstração de ideias junto com as vivências, uma capacidade
global e inteligível que a arquitetura pode não conseguir efetivar.

Voltando ao caso Expressionista que exprimia imagens, e enredos, que refletiam
o estado social e político da Alemanha no início do século XX, reconhecer o grande
número de distopias do cinema contemporâneo será igualmente reconhecer o
estado de preocupação atual pelos assuntos transcritos. Esta abordagem ao
cinema é, portanto, uma ferramenta válida e preciosa no que toca às reflexões
arquitetónicas. É também uma forma concreta de perceber a imagem que o ser
humano tem sobre o futuro.

O uso do cinema e por conseguinte das distopias como mote de reflexão repousa
na escolha de aprendizagem com o erro ainda por concretizar, com os problemas,
de modo a formular uma arquitetura que não se fixa na procura do perfeito, mas
também na resolução do imperfeito, com soluções conscientes. Entrará o cineasta
por representar o contraste com o arquiteto, o imperfeito com o perfeito.

Ao longo das análises foram mencionadas abordagens aos temas similares que
foram pontualmente trabalhados e refletidos por épocas ou grupos da área
arquitetónica. Porém, torna-se necessário revisitar, retomar e continuamente
pensar e refletir criticamente sobre essas questões que afetam não só o futuro do
ser humano, mas consequentemente, da arquitetura e da sua prática
profissional.

Recaí sobre o presente refletir e projetar para contruir um futuro melhor.
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