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Resumo

A relação entre o cinema e a arquitectura é uma temática bastante complexa. As duas
artes cresceram juntas ao longo dos últimos cem anos contagiando-se reciprocamente. Este
artigo procura explicar as relações evidentes entre as duas artes e o modo como o observador
experiencia o espaço arquitectónico e fílmico, estabelecendo um paralelismo entre o método
de operar quer na arquitectura, quer no cinema. Para tal, foram escolhidos arquitectos e
cineastas que, na elaboração das suas obras, partilham teorias e conceitos.
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Abstract

The affiliation between cinema and architecture is a very much complex thematic. These
two forms of art growing up together over the last hundred years and influence to each other.
This article tries to explain those patent affiliations existent between these two forms of art and
the way how the viewer experiences the space, in architecture as well as in cinema. By doing
so, this work establishes a parallelism between the method of operating in architecture and in
cinema. For that matter, there were chosen both architects and cineastes that shared common
theories and concepts during the construction of their work.
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A arquitectura é também sugestão. De quê? De situações que devem ao nosso imaginário
a sua eficácia simbólica. Tal como perante o espectáculo cinematográfico, deixamo-nos
envolver por imagens e por formas que criam ambiências […]. Há assim espaços festivos,
solenes, que convidam a determinados tipos de permanência, que comovem, que espantam,
que revelam ou ocultam, que despertam a meditação ou que a inibem, que nos reúnem,
que nos apartam ou que apenas evocam imagens e situações significativas sustentando, por
vezes, ficções que se alimentam da nossa comoção perante as manifestações estéticas. […]
Assim, cinema e arquitectura influenciam-se reciprocamente. (Jorge, 2009, p. 47)
A partir do aparecimento do cinema no final do século XIX, foram estabelecidos fortes laços
com a arquitectura. O cinema, por um lado, teve uma grande influência sobre a arquitectura
moderna e esta, por sua vez, trouxe o seu contributo artístico para o cinema. Os pontos que
têm em comum são sobretudo ligados ao olhar e ao movimento no espaço com a consequente
introdução do tempo. Ao longo do século XX, muitos arquitectos e cineastas compreenderam
e desenvolveram esta relação na transição de conceitos para ambas as artes.
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Espaço, Tempo e Movimento
O cinema pode tratar o espaço e o tempo de diferentes maneiras. Relativamente ao
espaço, pode reproduzi-lo, levando o espectador a experienciar o espaço real, através dos
movimentos da câmara ou pode produzi-lo, ou seja, criar um espaço no seu todo, apreendido
pelo espectador como único, através da justaposição de vários fragmentos de espaços que
podem não ter qualquer relação material entre eles (Martin, 2005, p. 242). Quanto ao tempo,
distingue-se de três formas, o tempo de projecção, ou seja, a duração do filme, o tempo da
acção, ou seja, a duração narrativa da história contada e o tempo da percepção, ou seja, a
impressão de duração intuitivamente sentida pelo espectador (Martin, 2005, p. 261).
O cinema tem essa capacidade de densificar o tempo onde tudo parece mais longo na
tela, recriando a sua própria duração e transportando livremente o espectador através do
tempo e do espaço. A câmara vai permitir esse domínio do tempo podendo, “tanto acelerar
como retardar, inverter ou parar o movimento, ou seja, o tempo.” (Martin, 2005, p. 262).
Um exemplo claro da manipulação do espaço e do tempo é a escadaria de Odessa,
no filme O Couraçado Potemkine, título original Bromenosets Potemkine (1925) de Sergei
Eisenstein.
Eisenstein criou um espaço virtual ao suscitar no nosso espírito a ideia de um espaço
único que nunca nos é representado na sua totalidade. É absolutamente impossível, ao ver o
filme, ter uma ideia exacta da geografia da cidade de Odessa, do seu porto e da sua enseada.
Nunca nos é dado uma vista geral que nos permita situar o couraçado em relação à escadaria
(Martin, 2005, p. 243). O próprio comprimento da escadaria de Odessa, que poderia ser
percorrida rapidamente pela multidão, tornou-se numa cena muito maior, graças à técnica da
montagem cinematográfica que permite que a escadaria se multiplique notavelmente.
No cimo da escadaria surgem os soldados, sem dó nem piedade, com o intuito de matar
a multidão. Passando por vários pontos de vista, enquadramentos, planos gerais, travellings
e cortes, Eisenstein cria um verdadeiro caos ensurdecedor onde homens, mulheres, idosos,
crianças, burgueses e mendigos se dispersam apressadamente para todos os lados. Vários
factos acontecem em simultâneo: a “marcha rítmica dos pés dos soldados” (Eisenstein, 2002,
p. 81) e a correria desordenada da multidão revoltada; a queda de um menino alvejado,
espezinhado por pessoas desorientadas e a súplica de uma mãe desesperada; um carrinho
de bebé caindo pelas escadas que “funciona como um acelerador, directamente progressivo,
dos pés que avançam.” (Eisenstein, 2002, p. 81). “A descida degrau a degrau passa a descida
de roldão.” (Eisentein, 2002, p. 81).
Verifica-se uma efectiva confusão que transmite a sensação de que as pessoas se
multiplicam e surgem de todos os lados, dando a impressão de que a escadaria é enorme e
que a cena dura imenso tempo. Na verdade, a sequência do tiroteio na escadaria de Odessa
dura 5 minutos e 30 segundos (Martin, 2005, p. 287). Uma acção que em tempo real seria
notavelmente mais rápida transforma-se numa cena muito mais longa. Esta percepção da
duração intuitiva que o espectador tem, “é sensivelmente mais longa do que a duração real e
isso devido à extrema densidade (suspense) desta acção.” (Martin, 2005, p. 287). Verifica-se
uma verdadeira ampliação do tempo, conseguida através da técnica de montagem.
Este episódio causa no espectador uma sensação de ansiedade e ao mesmo tempo
de sofrimento e desespero por estarmos perante aquele drama e não podermos fazer nada.
Ou seja, a duração intuitiva da acção depende da forma como o espectador se envolve
dramaticamente com a acção. Como afirma Marcel Martin,
No decorrer de uma acção muito violenta ou muito rápida, parece que o tempo passa
depressa, mas, se o espectador se interroga posteriormente sobre a sua própria impressão,
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tem tendência a pensar (por reacção) que a acção real é mais longa do que ele se apercebeu.
(Martin, 2005, p. 288)
O cinema é, portanto, uma arte que lida com o espaço, tendo o poder de o transformar e
uma arte do tempo, devido ao modo como trabalha as suas questões de duração. Espaço e
tempo são duas premissas que estão directamente relacionadas, sendo o espaço um elemento
concreto e específico, não podendo ser separado das personagens que nele evoluem num
determinado tempo, proporcionando momentos únicos ao espectador.
A arquitectura não se define pelo espaço onde manifesta as suas formas e os seus
volumes e, embora ocupe um determinado espaço, este não é apreendido como espaço,
mas sim como uma massa, ou seja, trabalham o espaço como matéria-prima (Martin, 2005,
p. 255).
Da mesma maneira que manipula o espaço, articula o tempo, reordenando, acelerando,
desacelerando, interrompendo e invertendo as imagens, assim como o cinema (Pallasmaa,
2007, p. 20). Segundo Sergei Eisenstein, o espaço tridimensional é espacialmente
inexpressivo, só podendo ser percepcionado na quarta dimensão, ou seja, acrescentando o
tempo às três dimensões (2002, p. 76). Isto quer dizer que a quarta dimensão é precisamente
a deslocação sucessiva do ângulo visual, para além das três dimensões da perspectiva. Essa
quarta dimensão, ou seja, o tempo, é ligada ao movimento do observador no espaço (Zevi,
2009, p. 22).
Para Le Corbusier, o tempo sempre foi uma preocupação (Samuel, 2010, p. 41). Atento
às transformações da cidade e da actualidade, Le Corbusier tinha a necessidade de explicar
todas as suas ideias e intenções. O seu discurso estava intrinsecamente ligado ao movimento
com a consequente introdução do tempo como quarta dimensão. Tinha como objectivo auxiliar
as pessoas no processo de savoir habiter, isto é, saber viver/habitar (Samuel, 2010, p. 9).
Preocupado com o modo de habitar, a sua arquitectura pretendia ditar os princípios para
responder a uma nova forma de habitar, de acordo com as necessidades do homem moderno
“para o qual se pensa e se projeta a arquitetura.” (Montaner, 2001, p. 8). Segundo Flora
Samuel, o público de Le Corbusier é o “espectador” e “o olho humano”, deambula à volta do
edifício a uma altura específica, completamente desprendido do corpo (2010, p. 15).
Para ele, o olho é impaciente e desafiador e “pode alcançar uma distância considerável e,
como uma objectiva imperturbável, vê tudo mesmo para além das intenções e das vontades.”
(Le Corbusier, 1977, p. 133).
A arquitectura caminha-se, percorre-se e não é de modo nenhum, como advogam certas
correntes de ensino, essa ilusão inteiramente gráfica organizada em torno de um ponto
central abstracto que se pretenderia homem, um homem quimérico, dotado de um olho de
mosca e cuja visão seria simultaneamente circular. Este homem não existe, e foi graças a
esta confusão que o período clássico encetou o naufrágio da arquitectura. O nosso homem é,
pelo contrário, dotado de dois olhos colocados diante de si, a 1.60m acima do chão, e olha em
frente. (Le Corbusier, 2003, p. 51)
Le Corbusier queria criar espaços que podiam ser apreciados em movimento, e a única
forma de experienciarmos os desenvolvimentos da arquitectura é enquanto andamos e nos
movemos de um lugar para o outro (Le Corbusier et al., 1995, p. 24). Para ele, segundo Flora
Samuel, os edifícios são concebidos como incompletos sem pessoas (2010, p. 23), insistindo
na questão de que cada pessoa deve ser solicitada a usar as suas capacidades de memória,
de análise, de raciocínio, obrigando-as a trazer para o edifício, as suas próprias experiências,
criando algo completamente novo (Samuel, 2010, p. 12). Isto deve-se ao facto de Le Corbusier
reconhecer que o significado de um edifício é individual para cada pessoa e que a experiência
pessoal é o verdadeiro teste da arquitectura (Le Corbusier apud Samuel, 2010, p. 14).
Revista Arquitectura Lusíada nº. 5
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Para além de Le Corbusier, o arquitecto Bernard Tschumi pensa o espaço em movimento
relacionando o seu trabalho com as teorias cinematográficas. O seu projecto teórico intitulado
de The Manhattan Transcripts desenvolvido no final dos anos 1970, influenciou muito a sua
prática projectual.
The Manhattan Transcripts oferece um exemplo contemporâneo do pensamento de
Eisenstein sobre o movimento dos vários “protagonistas” no “palco” arquitectónico. (Tschumi,
1994, p. 7). Declarando que “the effect is not unlike an Eisenstein film script” (Tschumi, 1994,
p. 7), este trabalho reflecte sobre a condição contemporânea da arquitectura, explorando
os seus limites de conhecimento. Uma pesquisa que procura denunciar a inadequação da
arquitectura que então se produzia, que focava somente os aspectos formais dos edifícios
(Tschumi, 1994, p. 6), e procura desconstruir as convenções clássicas de representação da
arquitectura que eram muito restritivas (Tschumi, 1994, p. XX).
Their explicit purpose is to transcribe things normally removed from conventional
architectural representation, namely the complex relationship between spaces and their use;
between the set and the scripts; between “type” and “program”; between objects and events.
Their implicit purpose has to do with the twentieth-century city. (Tschumi, 1994, p. 7)
O livro divide-se em quatro episódios: The Park, The Street, The Tower (The Fall) e The
Block. A origem de cada episódio é baseada no mundo real de Manhattan (Tschumi, 1994,
p. 8). E são apresentados simultaneamente três níveis separados de realidade: O mundo
dos objectos, composto por edifícios captados a partir de mapas, plantas e fotografias; o
mundo dos movimentos, na qual pode ser captado a partir da coreografia, do desporto ou de
outros diagramas de movimento; o mundo dos eventos, na qual é captado a partir das novas
fotografias (Tschumi, 1994, p. 8).
O primeiro episódio trata de um homicídio no Central Park em Nova Iorque, visto através
da notação de um assassino, num jogo mortal de esconde-esconde entre o suspeito e os
eventos arquitectónicos. Um conjunto de 24 séries de imagens, composta cada uma com três
imagens (uma notação tripartida), onde a primeira é uma fotografia que sugere a acção, a
segunda, uma planta que indica o local e a terceira, um diagrama que mostra o movimento dos
protagonistas. Planos, atitudes, notações e movimentos estão totalmente ligados, definindo,
juntos, o espaço arquitectónico do parque (Tschumi, 1994, p. 8).
O segundo descreve diversos acontecimentos presentes numa típica rua de Manhattan,
na 42nd Street. As notações não são para descrever esses “mundos”, mas sim contornos, os
limites, que estes geram. Cada um destes contornos tornar-se um espaço e contém eventos
e movimentos que os transgridem (Tschumi, 1994, p. 8).
O terceiro apresenta a queda, a partir de uma torre, de um dos seus moradores, cujo
efeito (colateral) é questionar a natureza do espaço que o contém. Assim, o grupo de
desenhos representa a queda de alguém e a sua drástica alteração perceptiva, explorando as
transformações espaciais e as suas distorções tipológicas (Tschumi, 1994, p. 8).
O último episódio mostra combinações improváveis de actividades de acrobatas,
dançarinos, skaters, soldados ou jogadores de futebol em cinco pátios internos numa “cidadebloco”. Estes acontecimentos são independentes do espaço envolvente e, no entanto,
tornam-se inseparáveis. Aparecem disjunções entre movimentos, programas e espaços com
lógicas distintas, enquanto os seus confrontos produzem as mais incomuns combinações. Os
movimentos ganham e atribuem um novo significado ao espaço envolvente (Tschumi, 1994,
p. 8).
Em todos os episódios, Tschumi opta pela representação de actividades que fogem ao
uso tradicional. Ele sugere que a arquitectura é muito mais do que a resposta a questões
10
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funcionais, é o cenário constante da vida, das sensações e das emoções. Os acontecimentos
que o arquitecto propõe não passam de sugestões que servem para submeter o leitor à
construção da sua própria história (Tschumi, 1994, p. 8). A intenção é evidenciar que existe
um espaço real que se transforma de acordo com os acontecimentos que se experiencia, “a
reality already in existence, a reality waiting to be deconstructed – and eventually transformed.
They isolate, frame, ‘take’ elements from the city.” (Tschumi, 1994, p. 8).
As fotografias, os desenhos e os diagramas de The Manhattan Transcripts não são
aglomerações aleatórias de eventos. São dispostos de forma sequencial, introduzindo a
dimensão temporal na representação gráfica do espaço. Essas sequências podem ser
lineares, desconstruídas ou dissociadas (Tschumi, 1994, p. 10).
Tschumi sugere que a leitura do espaço arquitectónico dinâmico não depende apenas de
um único enquadramento, mas de uma sucessão de vários enquadramentos ou espaços, ou
seja, a sucessão sequencial é essencial para a sensação de continuidade, para a ilusão de
movimento (Tschumi, 1994, p. 11), do mesmo modo que Eisenstein faz nos seus filmes.
The Manhattan Transcrips é um livro sobre a representação do espaço, mas é sobretudo
um livro que faz explícitas analogias com o cinema, em que a arquitectura rejeita a sua definição
estática (Bruno, 2007, p. 57). O novo modo de notação proposto é composto por três níveis de
representação: a do evento, a do movimento e a do espaço. A essência de um espaço só pode
ser apreendida quando é lida em conjunto com os movimentos e eventos que nele ocorrem
e que dele são inseparáveis. Assim, Tschumi tenta demonstrar que a arquitectura não lida
somente com o espaço, mas também, e principalmente, com o tempo, (1994, p. XXIII), pois o
corpo em movimento move-se no espaço e no tempo.
O seu modo tripartido de notação é usado na arquitectura “to introduce the order of
experience, the order of time – moments, intervals, sequences – for all inevitably intervene in
the reading of the city.” (Tschumi, 1994, p. XXIII). Esta notação é o reflexo de uma necessidade
de questionar as modalidades da representação usadas geralmente por arquitectos, como
plantas, cortes, axonometrias e perspectivas. Este livro trata da experiência no espaço e das
suas relações com o evento e o movimento, mais propriamente da influência do movimento
dos corpos para a compreensão do espaço.
Movement: the inevitable intrusion of bodies into the controlled order of architecture.
Entering a building: an act that violates the balance of a precisely ordered geometry […],
bodies that carve unexpected spaces through their fluid or erratic motions. Architecture, then,
is only an organism passively engaged in constant intercourse with users, whose bodies rush
against the carefully established rules of architectural thought. (Tschumi, 1994, p. XXI)
Tschumi tem desenvolvido ideias sobre o movimento na arquitectura, questionando a sua
natureza estática e examinando a maneira de a ver mais cinematográfica, mais dinâmica. Ele
entende que tradicionalmente a arquitectura é estática e previsível, “a planned path with fixed
halting points.” (Tschumi, 1996, p. 155). No seu livro Architecture and Disjunction, Tschumi
reflecte sobre a noção de violência na arquitectura e um dos seus objectivos era criar uma
arquitectura mais espontânea e dinâmica, em que o corpo era o ponto de partida para os seus
objectivos.
A síntese entre a estaticidade da arquitectura e a trajectória do movimento do utilizador
origina conflito e esse conflito origina dinâmica, ou seja, o elemento arquitectónico só funciona
quando colide com o movimento do corpo no espaço. Segundo Tschumi, qualquer relação
entre um edifício e os seus utilizadores é um acto de violência, porque significa a intrusão do
corpo humano num determinado espaço, ou seja, a intrusão de um sobre o outro (1996, p.
122). Com o termo “violência”, Tschumi não se refere à brutalidade que destrói a integridade
física e emocional, mas à metáfora para a intensidade da relação entre os indivíduos e o
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espaço circundante (1996, p. 122). É violento o corpo que trespassa o edifício, do mesmo
modo que é violenta a parede que não permite ao corpo seguir mais além. Este acto de
violência é, no fundo, uma forma de desejo. Cada espaço arquitectónico deseja a presença
do corpo “intruso” que irá percorrê-lo e habitá-lo (Tschumi, 1996, p. 123).
Esta ideia de dinâmica e de violência, também, se encontra inerente no cinema. Sergei
Eisenstein explora a síntese entre estaticidade e dinâmica no seu livro A forma do filme.
Uma compreensão dinâmica das coisas é também básica, no mesmo grau, para uma
correcta compreensão da arte e de todas as formas artísticas. No campo da arte, este princípio
dialéctico de dinâmica é incorporado no CONFLITO como o princípio fundamental para a
existência de qualquer obra de arte e de qualquer forma de arte. […] Porque a arte é sempre
conflito: […] é tarefa da arte tornar manifestas as contradições do Ser. Formar visões justas
despertando contradições na mente do espectador, e forjar conceitos intelectuais acurados a
partir do choque dinâmico de paixões opostas. (2002, p. 50)
A síntese entre um elemento estático e a câmara de filmar (elemento móvel) origina
um conflito que é dinâmico. A câmara de filmar permite ao espectador vivenciar múltiplas
impressões no filme, criando uma experiência dinâmica.
[...] o olho segue a direcção de um elemento. Conserva a impressão visual que, em
seguida, entra em colisão com a adopção da direcção do segundo elemento. O conflito dessa
direcção forma o efeito dinâmico da percepção do todo. (Albera, 2002, p. 87).
As teorias de montagem de Eisenstein vão exercer sobre o espectador um momento
de agressividade e de violência psicológica de forma a produzirem um choque emotivo no
espectador (Martin, 2005, p. 173).
[…] foi necessário portanto encontrar na própria imagem e nas formas de montagem, os
meios de provocar as emoções procuradas. […] encontrando directamente nesta imagem ou
nas combinações de imagens o meio de provocar reacções sentimentais previstas à partida.
[…] Trata-se de realizar uma série de imagens composta de tal maneira que provoque um
movimento afectivo, que desperte por sua vez uma série de ideias. (Ramos, 1981, p. 73)
De facto, o cinema e a arquitectura provocam emoções no observador, envolvendose numa prática em que o domínio do movimento nunca está muito longe do alcance da
emoção. Cinema e arquitectura partilham não só a textura mas também formas semelhantes
de produzir emoções. Giuliana Bruno chama a atenção para a raiz latina da palavra “emoção”.
O seu significado está associado ao acto de mover, mudar de posição ou de um lugar para o
outro (Bruno, 2007, p. 6). A própria palavra cinema vem do grego kinema, que tanto significa
movimento como emoção (Bruno, 2007, p. 6).
Segundo a autora, a sua visão do cinema no sentido de “transporte”, compreende o
acto de “transporte” no sentido mais amplo do seu significado, incluindo o tipo de realização
que está a ser levado pela emoção. Esse “transporte”, como afirma, implica mais do que
o movimento dos corpos e dos objectos representados na mudança de enquadramentos e
planos fílmicos, mais do que o fluxo do movimento da câmara ou de qualquer outro tipo de
deslocamento (2007, p. 7). O espaço cinematográfico move-se não apenas através do tempo
e do espaço ou do desenvolvimento da narrativa, mas através do espaço interior. O cinema
move-se, e fundamentalmente move-nos com a sua habilidade de prestar afectos e, por sua
vez, de nos afectar (Bruno, 2007, p. 7).
O observador, que se move através do espaço, vai conduzir o percurso arquitectónico
da cidade, o acto de viajar e o filme em si. Todas estas três práticas envolvem uma forma de
movimento humano através do espaço. Movimento esse que inclui passagens, percursos e
12
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transições físicas e psicológicas, numa experiência sempre única e pessoal (Bruno, 2007, p.
71).

A Montagem Cinematográfica e o Percurso Arquitectónico
As obras arquitectónicas, para serem vividas e entendidas, necessitam de ser percorridas
e atravessadas, ou seja, requerem o tempo da nossa caminhada (Zevi, 2009, p. 23). Mesmo
que sejam associados todos os meios possíveis de representação do espaço, nomeadamente,
as plantas, os cortes, os alçados, o modelo tridimensional, a fotografia e a cinematografia, o
espaço só poderá ser apreendido, vivenciando o lugar (Zevi, 2009, p. 51). “é o homem que,
movendo-se no edifício, estudando-o de pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a
quarta dimensão, dá ao espaço a sua realidade integral.” (Zevi, 2009, p. 23).
É nesta percepção da arquitectura em movimento que nos permite estabelecer um
paralelismo com o cinema e, nomeadamente, com o pensamento e as teorias de montagem
de Einsenstein.
De facto, a montagem constitui o elemento mais específico da linguagem fílmica. De
acordo com Marcel Martin, em A Linguagem Cinematográfica, a montagem “é a organização
de planos de um filme segundo determinadas condições de ordem e de duração.” (2005, p.
167). E, segundo Jacques Aumont e Michel Marie em Dicionário Teórico e Crítico de Cinema
(2006, p.195), “a montagem trata de colar uns após os outros, em uma ordem determinada,
fragmentos de filme, os planos, cujo comprimento foi igualmente determinado de antemão.”
Estas duas ideias complementam-se atribuindo o plano como a unidade mínima da
montagem, pois é através da disposição de um plano seguido de outro, que o filme começa a
tomar significado (Martin, 2005, p. 177). Para que isto aconteça, deve haver o corte. Este é,
sem dúvida, o factor de transformação do processo de montagem. O fotograma, isolado do
plano, só possui espaço, enquanto que uma sequência de fotogramas, possui espaço, tempo
e movimento (Leone, 2005, p.48).
Segundo Eisenstein, o cinema “é, em primeiro lugar e antes de tudo, montagem”. (2002,
p. 35). A arte de montar não se refere apenas ao trabalho de juntar pedaços de filmes, mas
sim a todo um processo, o do pensar.
Eisenstein distinguiu cinco tipos de montagem cinematográfica (montagem métrica,
montagem rítmica, montagem tonal, montagem harmónica e montagem intelectual), nós
vamos apenas fazer uma distinção importante, segundo Marcel Martin, permitindo-nos
estabelecer um resumo histórico. Distinguimos, portanto, a montagem narrativa da montagem
expressiva (intelectual). A montagem narrativa, constitui o aspecto mais simples e imediato da
montagem, e baseia-se na ordenação, segundo uma sequência lógica ou cronológica, com o
intuito de contar uma história, e a montagem expressiva, mais conhecida por montagem de
atracções, assenta na justaposição de planos de forma a produzir um efeito claro e objectivo
através do choque de duas imagens, exprimindo um sentimento ou uma ideia (Martin, 2005,
p. 167).
Já durante o final de 1920, Eisenstein tinha começado a alargar os conceitos de montagem
e de cinematografia para as outras artes, nomeadamente para a arquitectura com a qual ele
pretende estudar uma ligação, considerando mesmo como um dos motivos fundamentais
para os seus filmes (Eisenstein, 1989, p. 113). Deste modo, em Montage and Architecture,
Eisenstein estabelece uma relação com a arquitectura, mais precisamente com a prática de
percorrer o espaço.
Partindo para a concepção de um espectador em movimento para ambas as artes,
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Eisenstein criou um método de levar o leitor, literalmente, para uma caminhada. Construído
como um caminho, Montage and Architecture guia-nos por uma viagem arquitectónica.
Caminho, na verdade, é a própria palavra que Eisenstein utiliza para abrir a sua exploração.
Destacada no seu artigo, torna-se quase uma marca (Bruno, 2007, p. 55).
The word path is not used by chance. Nowadays it is the imaginary path followed by
the eye and the varying perceptions of an object that depend on how it appears to the eye.
Nowadays it may also be the path followed by the mind across a multiplicity of phenomena,
far apart in time and space, gathered in a certain sequence into a single meaningful concept.
(Eisenstein, 1989, p. 116)
O texto de Eisenstein analisa este ponto, adoptando uma caminhada em torno da
Acrópole de Atenas, que ele denomina de “perfect example of one of the most ancient films.”
(Eisenstein, 1989, p. 117).

Vista sobre a Acrópole de Atenas, Grécia. (Rita Brito, 2010)

Seguindo como base o livro Histoire de l’architecture do historiador Auguste Choisy1 (1989),
que analisa a arquitectura grega e desenvolve uma sucessão de perspectivas da Acrópole
demonstrando uma visão pitoresca do lugar, Eisenstein explora o modo como o cinema se
refere ao movimento do observador no espaço (1989, p. 113), tentando reconstruir, nos mais
pequenos detalhes, a desordem aparente dos edifícios estáticos da Acrópole. Essa análise
é feita do ponto de vista do espectador móvel, que anda entre os edifícios da Acrópole e vai
construindo um significado através das suas próprias pernas. Essa caminhada pela Acrópole
de Atenas deve ser vista e apreciada em movimento (Bruno, 2007, p. 56), transformando
o observador do espaço arquitectónico, num “consumidor de vistas”. Deste modo, um
observador do espaço arquitectónico, poderá relacionar-se assim com um espectador de um
filme, juntando a arquitectura e o cinema numa prática que envolve ver numa relação com
mover (Bruno, 2007, p, 58).

1 Auguste François Choisy (7 de Fevereiro de 1841 – 18 de Setembro de 1909) foi um historiador de arquitectura
das civilizações antigas. Leccionou na École Nationale des Ponts et Chaussées, em Paris (1877-1901). Foi o
autor do reconhecido livro Histoire de l’Architecture, onde mostrou os seus estudos sobre a arquitectura grega.
Para este trabalho, desenvolveu isometrias, às quais combinou uma ilustração, uma planta, um corte, um alçado
e uma perspectiva (Sorensen, 2011).
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Relativamente a essa ligação, Eisenstein analisa a duração do tempo no qual as imagens
são recebidas pelo espectador da obra arquitectónica, em plena sintonia com o ritmo do
próprio conjunto de edifícios. A distância entre um ponto e outro e o tempo necessário para se
deslocar de um edifício ao outro, contribuem para produzir uma duração específica de acordo
com “solenidade”, como uma montagem do espaço arquitectónico construída pelo espectador
em movimento (Eisenstein, 1989, p. 121).
Eisenstein encontra na sequência de perspectivas apresentadas por Choisy, um efeito de
montagem, onde os resultados são adquiridos através da justaposição sequencial de planos
diferentes, que causam ao leitor novas associações entre elas (Vidler, 2000, pp. 119-121).
Cada imagem, quando aparece isolada, apresenta-se estática, recriando apenas movimento
através da sua sucessão (Martin, 2005, p. 181). Ou seja, as imagens apenas fazem sentido
quando estão juntas (Eisenstein, 1989, p. 128) e têm como objectivo criar um “conjunto
completamente equilibrado.” (Eisenstein, 1989, p. 118).
O percurso arquitectónico da Acrópole é assim concretizado como uma “montagem
cinematográfica” de planos sucessivos (Eisenstein, 1989, p. 120), onde a palavra “caminho”,
tão usada por Eisenstein, permite estabelecer essa relação (Bruno, 2007, p. 56). Aqui
mencionamos novamente o arquitecto Le Corbusier que estudou precisamente este exemplo
de “caminho” arquitectónico no seu livro Por Uma Arquitectura. Admirando-se mutuamente,
Eisenstein admite mesmo ser um grande adepto da estética arquitectónica de Le Corbusier
(Vidler, 2000, p. 119) e este, por sua vez, assegura conceber o seu trabalho, utilizando a
mesma linha de pensamento que Eisenstein usa para os seus filmes (Le Corbusier apud
Bruno, 2007, p. 58).
Também o trabalho de Choisy teve impacto em Le Corbusier, meio século mais tarde,
desempenhando um papel significativo na evolução da sua concepção arquitectónica e na
elaboração da sua ideia da promenade architecturale (Eisenstein, 1989, p. 113). Segundo
Flora Samuel, a Acrópole foi o primeiro lugar a ser visitado por Le Corbusier na sua Viagem
pelo Oriente (2010, p. 41), chamando-a ele próprio de “Le voyage utile” (Giedion, 1970, p.
520).
Para ele, a Acrópole, revela uma multiplicidade de lições, referentes à sua geometria, às
suas formas canónicas e à sua organização espacial assimétrica (Samuel, 2010, p. 41).
Tinha eu vinte e três anos quando cheguei, após cinco meses de viagem, a Atenas e vi o
Parténon. O seu frontão estava de pé, mas a parte lateral do templo jazia por terra, as colunas
e o entablamento derrubados pela explosão da pólvora outrora ali armazenada pelos turcos.
Durante semanas, toquei com as minhas mãos respeitosas, inquietas, espantadas, essas
pedras que, postas de pé e à devida altura, tocaram uma das mais formidáveis músicas que
alguma vez existiram. (Le Corbusier, 2003, p. 64).
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Vista sobre o Parténon, Acrópole de Atenas. (Rita Brito, 2010)

Ele admirou a Acrópole pela sua subtil gradação dos eixos, que são absolutamente
cruciais para a distribuição do espaço (Samuel, 2010, p. 44) e de grande importância para o
observador se mover.
Acrópole de Atenas. Vista sobre o Parthenon, o Erecteion, o Atená-Parteno a partir dos
Propileus. Não se deve esquecer que o solo da Acrópole é muito acidentado, com diferenças
de níveis consideráveis que foram empregadas para construir plataformas imponentes para
os edifícios. Os ângulos falsos forneceram vistas ricas e de um efeito subtil; as massas
assimétricas dos edifícios criam um ritmo intenso. O espectáculo é elástico, nervoso,
esmagador de acuidade, dominador. (Le Corbusier, 1977, p. 26).
Esse ritmo intenso mencionado na citação anterior, só é possível graças à vivencia do
espaço no eixo z. Influenciado pelas ideias de Choisy, Le Corbusier admite que o edifício não
é experienciado nos eixos x e y, mas também no eixo z, ou seja, da mesma forma que no
espaço bidimensional, o x representa o eixo horizontal e o y representa o eixo vertical, no espaço
tridimensional, o eixo z representa a profundidade. Para Choisy, os arquitectos gregos calcularam
e projectaram cuidadosamente os elementos da Acrópole de modo a criar uma experiência de
arquitectura cinematográfica, onde os enquadramentos dos vários elementos da Acrópole são
pensados e revelados para o observador nos momentos exactos (Eisenstein, 1989, p. 114).
As descobertas de Choisy e as experiências da arquitectura no eixo z, são as bases
para o conceito da promenade architecturale de Le Corbusier. Uma verdadeira experiência
de promenade oferece ao observador do espaço arquitectónico, uma constante mudança de
vistas e ângulos inesperados e surpreendentes, revelando o carácter dinâmico da arquitectura,
ligando o discurso de Le Corbusier ao olhar e ao movimento (Bruno, 2007, p, 58)
A ideia de promenade foi influenciada, ainda, pelo ensinamento precioso da arquitectura
árabe, que defendia a ideia de que só caminhando e percorrendo a obra arquitectónica é que
se experienciava a arquitectura na sua plenitude (Le Corbusier et al., 1995, p. 24). Vai ser o
termo chave na linguagem da arquitectura moderna e aparece, pela primeira vez, na descrição
de Le Corbusier da Villa Savoye2 em Poissy, onde substitui o termo “circulação” usado várias
2 Villa Savoye (1929 – 1931), Poissy, França (Baltanás, 2005, p. 54).
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vezes no seu trabalho inicial (Samuel, 2010, p. 9). Tomada a um nível básico, a promenade
refere-se à experiência de caminhar através do edifício. Essa caminhada necessita do corpo
que tem um papel crucial na leitura do espaço em movimento, pois actua como o intermediário
vital na transacção de conhecimento entre o edifício e o cérebro, afectando a experiência da
promenade (Samuel, 2010, p. 27).
O acto de percorrer é comum à arquitectura e ao cinema, onde a experiência pelo espaço
em movimento pode ter diferentes interpretações, afectando as capacidades emocionais do
observador. A montagem provoca isso mesmo, determinando que uma sequência tenha vários
significados (Leone et al., 1987, p. 49). Baseado neste pressuposto, torna-se importante referir
mais um teórico do cinema que influenciou primeiramente as teorias de montagem de Sergei
Eisenstein (Ramos, 1981, p. 22-23).
Chamava-se Lev Kuleshov3 e pretendia demonstrar que o significado de uma sequência
depende exclusivamente da relação subjectiva que o espectador faz de planos diversos que,
isoladamente, não possuem qualquer sentido.
Numa experiência, Kuleshov fez a justaposição de uma imagem da cara imparcial de um
actor, introduzindo-a numa variedade de situações, onde o público lê diferentes expressões
dentro de cada justaposição sucessiva (Tschumi, 1996, p. 130). Intercalou o plano do actor
com um plano de uma tigela de sopa, depois com o plano de uma menina num caixão, e
por fim com o plano de uma bela mulher. Quando ele mostrou ao público, os espectadores
elogiaram a representação do actor: o seu ar esfomeado quando confrontado com um prato
de sopa, a sua tristeza quando confrontado com a menina no caixão e o seu encantamento
quando viu a bela mulher. Obviamente, a imagem do rosto do actor é sempre a mesma, e
foi feita sem que este nunca visse nenhuma das outras cenas. O simples facto de se terem
justaposto as cenas numa sequência contínua criou essa relação aos olhos do público (Tudor,
1985, p. 34).
A experiência de Kuleshov veio introduzir um novo conceito de montagem, no qual
os fragmentos de filme não eram simplesmente unidos, mas sim justapostos para criarem
assim, novos significados na mente do público (Tudor, 1985, p. 34). Para o teórico de cinema
soviético, a montagem foi a maneira de controlar a estrutura, o significado e o efeito do cinema
(Tudor, 1985, p. 34).
Surge aqui novamente o paralelismo da montagem cinematográfica com a prática
arquitectónica, pegando no arquitecto Bernard Tshumi. No seu ensaio Violence of architecture
incorporado no livro Architecture and Disjunctions, desenvolveu um argumento para o espaço
arquitectónico (1996, p. 121). Ligando a ideia de espaço com a ideia de evento, ele começa,
declarando que “there is no architecture without action, no architecture without events, no
architecture without program.” (1996, p. 121). Para ele, é impossível qualquer acção ou evento
ocorrer sem um espaço para ela ocorrer. A relação entre o evento e o seu espaço torna-se
num conceito importante para Tschumi e para a sua definição de evolução da arquitectura.
Os espaços são qualificados pelas acções assim como as acções são qualificadas pelos
espaços. Um não acciona o outro e funcionam independentes. Apenas quando se intersectam,
afectam-se mutuamente (Tschumi, 1996, p. 130).
Bernard Tschumi verificou que, mudando determinados eventos e justapondo-os para
diferentes espaços, podia criar novos significados e novas relações dentro da arquitectura.
O significado de uma sequência espacial, e consequente impacto no observador, pode ser
3 Lev Kuleshov (1899-1970) foi um cineasta russo reconhecido pelas experiencias realizadas sobre a expressividade
que o jogo da montagem confere a um rosto mantido neutro (chamado de efeito Kuleshov). Estas experiências
resultam numa concepção do cinema como instrumento poderoso de acção sobre o espectador (Aumont et al.,
2006, p.174).
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alterado pela inclusão de um novo espaço. Ele viu paralelismos entre a justaposição de
eventos e espaços na arquitectura e a justaposição de diferentes imagens nos filmes, citando
o trabalho de Lev Kuleshov no seu artigo Violence of architecture (1996, p. 130).
Tal como acontece no ensaio de Lev Kuleshov, o mesmo ocorre na arquitectura: o
evento é alterado por cada espaço novo. E vice-versa, pois se atribuirmos a um determinado
espaço, um programa autónomo contraditório, o espaço atinge um novo nível de significado.
Evento e espaço não se fundem mas afectam-se mutuamente (Tschumi, 1996, p. 130). Assim
sendo, Tschumi começa a manipular o programa do edifício da mesma maneira que Kuleshov
manipulava as imagens no cinema com a montagem. Os elementos programáticos dados ao
arquitecto podem ser sempre reorganizados e recombinados de modo a estabelecer novas
ligações e novas conexões imprevisíveis para o uso cultural (Tschumi et al., 2006, p. 19).
Tschumi explorou as teorias cinematográficas que o ajudassem a redefinir a arquitectura,
procurando um paralelismo entre o que ele pretendia fazer e o que já havia sito teorizado por
cineastas ou analistas de cinema (Tschumi et al., 2006, p. 36).
Assim como Le Corbusier, Tschumi observou também semelhanças entre os movimentos
no cinema e os movimentos do utilizador no edifício, afirmando que a arquitectura não se
referia apenas ao espaço, mas também ao movimento do corpo no espaço. (Tschumi et al.,
2006, p. 34).
De facto, existe um claro diálogo entre o cinema e a arquitectura, resultando na partilha
de conceitos entre as duas artes. As três “personagens” analisadas dão uma importância
absoluta ao movimento e à experiência única e pessoal vivenciada pelo visitante na percepção
do espaço arquitectónico, contando uma história através da utilização da montagem.
Le Corbusier vai explorar os enquadramentos que a câmara de filmar permite, de
forma a criar momentos cinematográficos na arquitectura, dando significado à promenade
architecturale, Bernard Tschumi examina a justaposição de imagens para criar sequências
e eventos arquitectónicos e, por sua vez, Sergei Eisenstein traça um “caminho”, através
de perspectivas cuidadosamente sequenciadas, que se torna completo com a inclusão do
observador em movimento.
Podemos então concluir que existem três premissas fundamentais na experiência
de percorrer o espaço arquitectónico e fílmico, tornando-a completa. Movimento, tempo e
percepção, isto é, a experiência torna-se possível e completa através do movimento do corpo
no espaço, movimento esse que se encontra ligado ao tempo, ou seja, à duração na nossa
caminhada (visual e táctil) e, consequentemente, ligado à percepção que o observador extrai
da experiência realizada, provocando e despertando sensações (mental), ligando o movimento
ao tempo e à emoção, ou seja, o olhar ao corpo e à mente.
Esse espaço percorrido é constituído por vários fragmentos que, posteriormente, são
ordenados sequencialmente, segundo uma lógica arbitrária, dependendo de cada espectador
/ visitante, despertando nele várias sensações e emoções e adquirindo diferentes significados
de pessoa para pessoa.
A arquitectura e o cinema são artes vivas, sujeitas a diversas leituras e interpretações,
dependendo da sucessão de planos, de situações vividas ou construídas e da própria
capacidade de entrega de cada um. Cinema e arquitectura ganham vida através de corpos
entregues e disponíveis, que se apropriam de cada espaço concreto ou fílmico, e o (re)
constroem em cada movimento, em cada olhar e em cada toque.
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