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INTRODUÇÃO

A arquitetura como arte permeia uma
infinidade de assuntos e flerta com a
interdisciplinaridade em todas as suas instâncias;
esta pesquisa se aprofunda na utilização da
arquitetura e do espaço arquitetônico como meio
narrativo no ambiente cinematográfico.

Ao considerar o cinema como um
catalisador para certos aspectos da arquitetura,
foram escolhidas duas obras, para exemplificar
tal relação; Metropolis(1927) de Fritz Lang
quase completando um centenário desde seu
lançamento, é um dos focos da pesquisa por se
propor a imaginar uma cidade futurista trazendo
medos da época traduzidos no espaço retratado
no filme; a outra obra em análise é o ganhador
do Oscar Parasita (2019) de Bong Jooh-ho que
retrata o anseio pela ascensão social e explora o
jogo de espaço e narrativa. O foco no estudo da
cenografia arquitetônica dos longas, na busca de
traçar um paralelo entre ambos e na expectativa
de mostrar se a previsão feita por Metrópolis em
1927 pode ser observada na sociedade de hoje,
na comparação com o filme mais atual.

Ambas as obras escolhidas, tal como
uma variedade de outros longas, apresentam a
peculiaridade do cenário arquitetônico feito
exclusivamente para os filmes; em grande escala
temos a grande cidade em Metropolis muito

marcada pelo expressionismo europeu e as
vanguardas modernas do período, enquanto
Parasita(2019) traz um tom mais intimista com a
casa feita pelo arquiteto fictício com traços de
contemporaneidade expostos em sua arquitetura.

METODOLOGIA
Este projeto foi dividido em três etapas:

1. Por meio de uma revisão integrativa da
literatura que permeia os conceitos
arquitetônicos envolvidos nas temáticas dos
filmes em questão, a qual se consiste na
combinação de algumas metodologias
promovendo estudos múltiplos em diversas
áreas do conhecimento;

2. A revisão sistemática da literatura relacionada
às obras estudadas, Metropolis e Parasita
como uma investigação e análise crítica da
literatura alusiva utilizando métodos
sistemáticos para selecionar resultados de
análises relevantes para a pesquisa.

3. Análise iconográfica sobre o viés
cenográfico da arquitetura presentes nos
filmes.

A análise iconográfica (PANOFSKY, 1991
apud GEIA, 2020) se baseia no estudo da
linguagem imagética, com um método descritivo
classificado em três etapas de interpretação, são
elas:



1. Descrição pré-iconográfica: Identificação
das formas e do significado inicial,
caracterizando a parte descritiva da análise.
Momento em que serão identificados os
“shots” e cenas específicas dos filmes a serem
investigados. Será dada ênfase aos aspectos
cenográficos arquitetônicos.

2. Descrição iconográfica: Apresenta uma
ligação das formas e eventos descritos na
descrição pré-iconográfica com
características do contexto social e cultural.
Análise do contexto individual de cada obra e
como tal contexto se relaciona com a
narrativa.

3. Descrição iconológica: Está associado ao
significado simbólico da imagem
apresentada. Agrega a interpretação que une
contexto com simbolismo e pretende entender
a mensagem passada pelos dois filmes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O amplo repertório criado na primeira
parte da pesquisa agregou para um melhor
entendimento do que poderia ser discutido ao longo
do estudo, com uma boa base principalmente em
assuntos acerca da Cenografia Arquitetônica
utilizando principalmente a obra Arquiteturas
Fílmicas de Fábio Allon dos Santos, somando as
referências do próprio autor, artigos e até mesmo
indicações apresentadas pelos pareceristas no
relatório parcial.

Para processo de entendimento da
relevância da arquitetura para o contexto
cinematográfico foram necessárias também, além
dos filmes escolhidos para a análise, uma revisita
em algumas outras obras de suma importância para
o tópico, entendo não apenas a cenografia
arquitetônica como uma fator isolado no filme, mas
sim como um componente dentro da chamada
direção de arte.

Incluindo de forma mais certeira o Filme
Parasita de 2019 na pesquisa, juntamente com sua
pegada mais sócio-crítica, e dando início a parte
principal do projeto, a comparação entre as duas
obras cinematográficas em relação a como suas
respectivas narrativas são afetadas pelo seu cenário.

Com base na comparação entre as duas
obras se inicia o raciocínio crítico entendendo a
sociedade e as relações entre as classes a partir da
análise espacial das obras.

Apesar de serem narrativamente muito
diferentes, é possível criar um paralelo entre
Metropolis (1927) e Parasita (2019) pela
semelhança da representação de classes no espaço
onde é situado as histórias. A obra de Fritz Lang
trás já em 1927 a percepção espacial onde o abaixo
do solo e insalubre é reservado às classes mais
baixas da sociedade, enquanto a burguesia se
depara com os grandes arranha-céus da famosa
cidade fictícia.

Figura 1 - Vila dos operários no subsolo; Metropolis (1927)
Figura 2 - Grande Cidade
Figura 3 - Visão da rua para o quase porão habitado pela
família Kim em Parasita (2019)
Figura 4 - Percurso para a casa da família Park; Parasita (2019)

Assim os níveis apresentados no filme trazem uma
noção da hierarquia social presente na vida dos
personagens; já com quase um século de diferença
do grande clássico, Parasita vem para reafirmar
pontos ainda não superados pela nossa sociedade
desigual trazendo consigo uma crítica não só a
forma de produção,presente de forma nítida no
clássico quase centenário alemão, mas também
como tal questão afeta as relações entre os
indivíduos, explorando ainda mais a noção de
ascensão por meio da narrativa e pela espacialidade
e explorando de forma profunda o jogo de níveis
com um teor narrativo.

Nesse sentido ambos os filmes trazem a
metáfora do acima e abaixo relacionado ao nível
social dos personagens, onde a burguesia se associa
ao que está elevado enquanto resta para a classe
menos favorecida os baixos níveis.

CONCLUSÃO



Pode-se observar a estrita relação entre a
arquitetura e a arte de contar histórias, auxiliando a
criar símbolos e sensações que contribuem para o
entendimento da trama, além de situar os
acontecimentos da obra, o espaço também
apresenta uma grande importância para a percepção
da realidade dos personagens.

Metropolis (1927) como marco e clássico
do cinema e da cenografia é extremamente
perspicaz na influência que exerce nas obras
posteriores ao mesmo; não apenas traz o conceito
do imaginar uma cidade a fim narrativo, como
conceitua praticamente do zero o usar a arquitetura
como símbolo para a história se iniciando com a
metáfora da torre de babel e sua semelhança com o
prédio principal em foco da grande cidade que
exprime os medos do momento de transição em
que a obra se situa.

Em Parasita(2019) é através da
discrepância proposital entre as casa das duas
famílias que é capaz de se entender as diferenças de
comportamento entre os personagens e suas
rotinas, nesse caso, a narrativa do filme faz uso
justamente do conforto(ou desconforto) passado
através das residências para transparecer as
necessidades dos personagens, enquanto a família
Kim, luta para sair do nível do chão em busca do
conforto que não tem, a família Park busca a
conexão e proximidade que não tem em sua
espaçosa e luxuosa casa contemporânea.

Embora as obras apresentam uma maneira
divergente de retratar as problemáticas da
sociedade e o medo quanto a luta de classes a
comparação entre ambos mostra principalmente a
estagnação da sociedade no mesmo triste padrão e
a grande distância temporal entre as obras revela
apenas que ainda nos tempo hodiernos a altura dos
arranha-céus ainda se reserva para uma pequena
parcela da população, enquanto os demais
aprendem a viver apenas com uma pequena janela
ao nível da rua.
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