
E-mail para contato: msantiago@obraarquitetura.com.br IES: UNESA

Autor(es): Marcello Santiago da Silva; Anna Flavia Ribeiro da Silva; Camila Mendes Ramundo; Maria Carolina de Paiva Valim

Palavra(s) Chave(s): Arquitetura, Cinema, Monumento, Referencial urbano, Cidade

Título: A PRESENÇA DA ARQUITETURA COMO SÍMBOLO E REFERÊNCIA NO CINEMA CONTEMPORÂNEO

Curso: Arquitetura e Urbanismo

Exatas e Engenharias

RESUMO

Este resumo é referente à representação e ao uso da arquitetura contemporânea no cinema, sendo evidenciado nos filmes, as edificações de 
destaque, tornando-a uma referência espacial. Trata-se de um estudo aprofundado, em catalogar com ícones da arquitetura que aparecem no 
cinema. O objetivo é obter informações suficientes para a montagem de um banco de dados onde é possível vincular os dados entre o filme e a 
arquitetura através do quantitativo da duração da obra em cada cena. Primeiramente, a metodologia adotada para a seleção dos filmes que 
seriam analisados foi a referência histórica pós queda do mudo de Berlim (1990) até o ano anterior ao de início da pesquisa (2015). Esse trecho foi 
dividido entre os integrantes da equipe, períodos de 6 ou 7 anos. A matriz com 991 filmes, foi construída de forma a selecionar os filmes mais 
significativos e divulgados por ano. Esses foram gerados da busca por alguns parâmetros: 20 maiores bilheterias mundiais, 10 maiores bilheterias 
nacionais, 3 indicados ao Prêmio Urso de Ouro, 3 indicados ao Prêmio Palma de Ouro, 3 indicados ao prêmio Leão de Ouro, filmes dirigidos por 
Woody Allen e filmes que marcaram o ano, encontrados através da pesquisa no Google com a palavra "Filme", o qual foram descartados os filmes 
em duplicidade.  A cada filme foi pesquisado seu título original, título em português, ano de estreia, diretor, roteirista, nacionalidade, orçamento, 
bilheteria mundial, observação com o gênero e bibliografia.  Fez necessário adotar critérios para exclusão dos filmes que não apresentam 
relevância de análise da pesquisa. Portanto da matriz inicial foram excluídos, filmes históricos, animações, religiosos, gravados em estúdios ou em 
locais isolados, sem urbanização, de ficção científica e de guerra. Com a massa restante de 354 filmes foram classificados em 1 a 5 conforme a 
chance de possuir arquitetura contemporânea relevante ou simbólica. A mesma foi feita utilizando como base o trailer, a sinopse e a locação. 
Buscamos em cada filme o momento exato em que a arquitetura iniciava sua aparição, e a duração em que era apresentada, anexando em uma 
nova tabela junto a sua imagem, nome, cidade, endereço, arquiteto e data de inauguração. Diante da quantificação das cenas e durações dos 
filmes já observam claramente as variações por período. No período de 1990 a 1996 apresentou uma média de em 11,00 cenas e 95,57 segundos 
de projeção por ano, sendo analisados 20 filmes. O período de 1997 a 2002 com 20 filmes analisados, resultou em uma média inferior ao período 
anterior, com 9,5 cenas e 74,83 segundos de aparição por ano, já no período entre 2003 a 2009, resultou em uma média de 44,43 cenas e 253,57 
segundos de aparição por ano, com um aumento significativo em relação aos períodos anteriores. Por fim, no período de 2010 a 2015, resultou 
em 30,83 cenas e 146,17 segundos em média por ano, mantendo a tendência do anterior. Nova Iorque lidera em número de edifícios 
apresentados nos filmes. E arquitetos contemporâneos como Frank Gehry, Norman Foster, Santiago Calatrava aparecem no ranking da tabela. 
Ieoh Ming Pei, Cook+Fox Architects, Michael Graves, são alguns dos que também contribuem na estruturação do cenário e fotografia dos filmes. 
Na maioria das vezes a arquitetura é vista como elemento referencial nos cinemas, principalmente a partir do ano de 2003, que fica evidente que 
o aumento significativo se deu próximo a virada do milênio, o auge da globalização, onde passa a ser utilizada como ícone de forma a promover a 
obra cinematográfica, o local e a própria edificação. O cinema retrata a demanda cultural e geográfica do local e instiga novas demandas. 
Inicialmente a arquitetura simbólica mais procurada eram as dos programas públicos e de museus, porém hoje já incorporou até mesmo a 
habitação. Apontando fortes tendências dos caminhos que o cinema e a arquitetura pretendem estabelecer. Um ciclo já existente na moda e no 
design.

Exatas e Engenharias

Arquitetura e Urbanismo
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


