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 Em primeiro lugar quero agradecer aos meus 
pais, Rosangela e Flávio, pela oportunidade que me 
deram de poder me formar, pelo carinho e dedi-
cação ao longo de todos esses anos. Pelos tapas e 
abraços. Obrigada mãe, por sua paciência comigo. 
Obrigada pelos seus sorrisos. Pai, agradeço por você 
me guiar, você é meu porto seguro. Ao meu irmão, 
Henrique, que sempre admirei e que me ensinou 
muitas coisas. E também a minha avó Onélia, pelas 
orações diárias e por sempre estar por perto. Eu te 
amo, vó. 
 Em Bauru encontrei uma família. Todos meus 
momentos de faculdade não seriam tão encantadores 
se não estivessem ao meu lado os meus amigos. 
Quem eu pude confiar, sorrir e chorar. Pessoas 
maravilhosas que dividiram comigo os prazeres de 
cinco anos de descobertas e responsabilidades. Foram 
TPIs, dias e noites sem dormir. Festas! Café.  O 
Maguila cozinha como ninguém, mas o risoto da 
Costelinha é de se repetir muitas vezes. Enquanto isso 

a Sodka prepara todos os detalhes e a Catota 
reclama. A Raica não para de falar e a Malena come 
uma barra de chocolate. O Sedex: “Tem uma formiga 
no meu cu-cu cutuvelo”. Do outro lado eu escuto: 
“Aloca!”.  Acho que a Alicia descobriu um bafão ou 
talvez fosse só a Sipa vendo um unicórnio. Mais para 
o outro lado, a Crivo conversa com o Ciro em um 
“papo-cabeça” enquanto o Shaolim e a Uai curtem um 
som cultivando seus dreds. Sabe... eu adoro o sorriso 
da Tchan e a forma como a Paula me abraça. Também 
adoro o jeito do Pereba dançar.  E enquanto eu apre-
cio tudo isso sinto alguma coisa no meu braço. Ah, 
claro! É a Carola me apertando e olhando pra mim 
com esses olhinho de felicidade. Sidney!
 Aos meus amigos, obrigada pelo respeito, 
pelo companheirismo e por cuidar de mim quando me 
faltaram alguns fios de cabelo. A Tijuca, pelas 
melhores festas e a PQP pelos melhores churrascos e 
pelas montanhas de louça suja.  Ao Fronha, por no 
começo ser um veterano insuportável e depois um amigo.  
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AGRADEÇO A PAULET POR SER A MELHOR 
AMIGA EVER, SEM ELA NADA DISSO SERIA 
POSSIVEL, A VOCÊ QUE ME FEZ HUMANA E 
FELIZ.
AMGA VOCÊ É DEMAIS!
(Por Paulet. Ela foi fuçar no meu computador)

Paula, obrigada pelos inesquecíveis quatro anos de 
Villa Verde 23-B. 

“Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é porque cada 
pessoa é única e nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa em 
nossa vida passa sozinha e não nos deixa só porque deixa um pouco de 
si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da 
vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso.”
Charles Chaplin

Ao E54, por me fazer mais humana. A Morango, pelo 
seu companheirismo e por aguentar meu estresse ao 
longo desse trabalho.  A Barbosa, Ana Paula, Gibão, 
Any e Amanda Makino, minhas confidentes. Gostaria 
de agradecer  muito ao meu orientador Adalberto 
por ter aceitado me orientar, quando eu desesper-
ada e atrasada com meu TFG, fui procurá-lo na sala 
de aula pedindo sua ajuda. Obrigada Adalberto, por 
confiar em nosso trabalho, com você aprendi muito.  E 
por fim,  agradeço minha professora e amiga Daniela 
Fernandes, a Dani de Meios, que teve um papel 
fundamental na minha formação como arquiteta e 
como pessoa. Obrigada!



Dedico esse Trabalho Final de Graduação para minha amiga e eterna professora 
Daniele Fernandes. Sem seus cuidados, sua paciência e seus conselhos, Dani, esse 
trabalho não seria possível. 
Dedico também ao meu avô Chico, que nesses ultimos tempos foi para mim um 
exemplo de coragem, força e derteminação. Vô, você é um guerreiro.





P R Ó L O G O
Passo além das construções, espaços, vazios, ambi-
entes emergentes criados pelo meu caminhar. O 
enquadramento do meu pensamento amplia a reali-
dade do meu olhar. É sensível a forma que os prédios 
tocam o chão, os limites entre uma e outra arquitetura. 
As dobras da cidade me conduzem à um cenário 
contínuo. Uma rua ou um palco. Ando, me perco. 
Procuro. Movimento. A cidade me mostra suas linhas, 
seus desvios. Já não mais penso, apenas sinto.  Como 
uma maquina vigorosa, o movimento da cidade é 
pesado, valente. A todo vapor suas peças se 
encaixam e o organismo urbano funciona concomi-
tantemente. Pedras, vigas, carnes, olhos, tudo se 
mistura. Como um organismo vivo a cidade se movi-
menta, se cria e recria, se constrói. A arte de organi-
zar, arquitetar espaços e estruturar relações. Posso 
sentir a forma dos prédios como um todo. Posso sentir 
a arquitetura. Ao entrar em um espaço que está 
dentro de outro espaço penso que o cenário que 
antes me conduzia se transforma em abrigo. Mas, 
cenários são habitáveis? Essa fachada que conduzia 
meu olhar a pouco agora me acolhe, me mostra seu foto: Sober tales of Grace

por Stefanie Le Papev



interior. Suas vísceras são tão suaves. Ou seria outro 
cenário? Entro cada vez mais nas imagens que a janela 
da minha alma captura. Posso virar e revirar espaços 
dentro de espaços partindo de imagens que absorvo e 
apresento-as para meu olhar que estuda tudo minuciosa-
mente.  O espaço se apresenta em potencia e as cenas 
são profundas. Confundo-me. Misturo. Modifico-me.

 Na procura por um espaço virtual, entro no 
cinema. Entrego-me às lentes e aos cenários que juntos 
geram imagens em movimento proporcionando espaços. 
Um espaço potencial. Uma única imagem que apresenta 
vários planos que ordenam espaços diversos. Ali posso 
percorrer, andar e sentir a arquitetura. Não é sólido nem 
tátil, mas me proporciona uma realidade espacial. 
Projeto-me no cinema e aquele espaço me engloba como 
um personagem do filme. Faço parte dessa imagem. 

  O homem no tempo e espaço. Temos isso no 
cinema, de uma forma bidimensional: a imagem-tempo. A 

foto: NYC Underwater 
por Stefanie Le Pape



“O nosso contato com a arquitetura teria sido, pois desde sempre, eminentemente 
tátil, isto é, pragmático, criando hábitos que liberam nossa atenção mantida sem 
esforço, basicamente descontínua, superficial e difusa, em oposição ao que seria a 
recepção ótica, contemplativa, atenta, polarizada.” (Arantes, 2000, p.24)

arquitetura, assim como o cinema também é uma arte de 
massa.  Atrevo-me a dizer que são artes inseparáveis. Os 
filmes retratam e criam o urbanismo contemporâneo, 
possibilitam uma realidade virtual, o cinema cria memória 
no espectador. O olhar sobre a arquitetura das cidades 
se faz aprimorado com o cinema. A cenografia cria 
espaços, às vezes, impossíveis na “concretude” da 
arquitetura que conhecemos na realidade. O cinema 
apresenta espaços jamais imagináveis, cidades utópicas 
que transportam o telespectador para um mundo 
mágico. É então que o desejo de trazer o espaço fílmico 
para a realidade se torna aguçado. A possibilidade de 
transmitir arquitetura, de criar os espaços virtuais que 
existem em uma imagem cinematográfica, colocar o 
homem em constante relação com um espaço virtual, 
potencial, faz da arte de projetar encantadora. 

foto: fractured dynamics
por Stefanie Le Pape





“O arquiteto, à semelhança de um diretor de cinema, deve saber 
captar a luz, o movimento, produzindo por meio de seus projetos uma 
coreografia de ritmos, gestos, imagens, tomadas (planos) e fantasia. 
Saber realizar, enfim, a síntese entre o universo real e o virtual..."  
                                                                                                                               
                                                                                                     (Jean Nouvel)
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 A compreensão da realidade imaginária do 
cinema e sua ligação com a arquitetura e urbanismo, 
vão além de representações cenográficas meramente 
ilustrativas. Mais do que perceber a distinção entre 
real e imaginário, é necessário entender a relação 
entre essas duas dimensões, tanto do ponto de vista 
histórico, como daquele propositivo, do pensar e refle-
tir sobre projeto da cidade contemporânea. Arrisca-se 
em pensar em uma unidade complexa complementar 
se tomarmos as tangências históricas e estéticas que 
permeiam essa relação.   

 Através da análise do espaço apresentado 
pela indústria cinematográfica a partir dos anos ’80, é 
possível delinear algumas hipóteses de como se pode 
indagar  sobre o projeto da cidade contemporânea, 
diante das grandes transformações porque passaram 
o espaço urbano, a identidade dos lugares, da 
memória, enfim da cidade através de imagens, tecno-
logia e dinâmicas de rede e geografias descontínuas.  

 Essa condição pode ser notada, mais especifi-
camente, a partir de três filmes, utilizados neste 
trabalho como suporte de reflexão: do caos e sobre-
posição de extratos de alta densidade de peter 
greenaway, típicos da cidade como palimpsesto da 
cidade contemporânea, do vazio perturbador de lars 
von trier na morte do espaço público anunciado por 
richard sennet, ao o espaço labiríntico de christopher 
nolan a partir das geografias descontinuas das 
cidades em redes.  

 A imagem como fator inevitável na sociedade 
contemporânea enlaça, cada vez mais profunda-
mente, a relação entre arquitetura e cinema junta-
mente com as técnicas construtivas, a tecnologia e as 
relações humanas que transformam a forma de 
habitar as grandes metrópoles.  

 RESUMO
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foto: Urban Detours 
por Stefanie Le Pape



 Entender a transformação das cidades pelas 
imagens, que transbordam detalhes, a partir de Peter 
Greenaway, é entender a lógica da cidade de alta 
densidade de informações acumuladas em estratos 
históricos e que se apresenta de forma caótica, como 
uma grande questão do projeto urbano contemporâ-
neo. Greenaway coloca em evidência, em seu filme O 
Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante de 
1989, a questão da cidade contemporânea como 
contingente informativo. A cenografia do filme de 
Greenaway nos remete as cidades e seu aglomerado 
de informação. São detalhes para todos os lados, 
cores, movimentos e sons, em um funcionamento 
frenético da era da comunicação, do visual. 

 Desvendar o espaço da cidade contem-
porânea sob esse prisma reforça de um lado a 
relação imagem-arquitetura recorrente nos projetos 
que ganharam evidencia na mesma década de ’80, 
por outro, a nova condição que o espaço público 

emerge como problemática do projeto da cidade 
contemporânea. Para Otilia Arantes o urbanismo 
chegou “em fim de linha”. Com isso a autora quer dizer 
que começa a se trabalhar a idéia de fragmento e 
não mais a cidade de uma forma totalizante. O filme 
Inception, de Christopher Nolan, coloca Ariadne, 
personificação mítica do arquiteto, como a figura 
capaz de desvendar as redes não geograficamente 
contínuas, da nova geografia contemporânea. 
 
 Do ponto de vista disciplinar, o projeto 
assume uma nova condição que, podem remeter a 
situações que vão acionar a memória do lugar, como 
o italiano Aldo Rossi e seu conceito de cidade 
análoga, projetada per parti, ou ainda o projeto 
enquanto collage, como para os Koeter, ou capazes 
de reabilitar geografias e paisagens culturais. Nesse 
sentido, o projeto urbano contemporâneo, em certa 
medida utiliza-se da memóriacomo mote basal para 
sua reflexão. A idéia de cidadesinteiras se desmancha 

IMAGEM URBANA
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com a fim do modernismo. A partir de uma arquitetura 
pragmática, funcional, de uma sociedade regulada 
pela indústria as cidades contemporâneas e desen-
volvem em meio a um simulacro.  Sua relação com 
imagens é inevitável. 

“A consequência histórica despertada pelos modernos, 
agora enfraquecida, vai sendo aos poucos substituída por um 
repertório de imagens, expressões culturais, estilos, formas, 
técnicas construtivas, à disposição do usuário como mercado-
rias em Shopping Center” (Arantes, 1998, p.52)

 

 A cidade necessariamente se transforma em 
um gigante outdoor. A arquitetura é uma imagem. 
Otilia Arantes descreve em seu livro “O Lugar da 
Arquitetura depois dos Modernos” a ousadia da 
bienal de Veneza de 1980, em que a rua como 
imagem é questionada. A junção de vinte arquitetos 
renomados para projetar uma rua artificial, denomi-
nada de Strada Novissima, anunciava a presença do 
“novo”.  A mistura do que se teria de mais atual com a 
tradicional arquitetura esquecida pelos modernos (a 
arquitetura de ornamentos, colunas, da repetição de 
formulas e simetria) forma uma enorme rua cenográ-

fica que não escondia sua artificialidade. As alusões 
aos símbolos e estereótipo da arquitetura de todos os 
tempos eram evidentes nas fachadas, mas de uma 
forma deslocada, fora dos eixos, o que reforçava o 
injustificável uso do ornamento, a não ser para 
atordoar os olhos dos que por ali passavam. Para o 
grupo de arquitetos era preciso que o transeunte 
daquela rua artificial percebesse que tudo aquilo era 
irreal, por isso a estrutura das fachadas, em determi-
nado local, se permitia ser vista. A arquitetura era, 
então, objeto de alegoria.

 Se é verdade que a sociedade de consumo é 
uma grande usina de processamentos de dados, estáva-
mos em casa. Como também não surpreende a irritação 
do europeu cultivado com essa representação que faz da 
Itália o turista americano padrão. Embora nem tudo na 
Bienal de Veneza fosse obra americana, aquela rua aber-
rante parecia mesmo uma avenida de Las Vegas transpor-
tada para dentro de uma das mais tradicionais cidades do 
mundo.”   (Arantes, Otília, 2000, pg.34)

 Strada Novissima é uma fiel representação da 
teoria de Robert Venturi sobre a arquitetura 
“simbólica”. Para Venturi a forma arquitetônica não 
necessita se transfigurar, mas são primordiais alguns 16



elementos de adorno ter a tarefa de informar, como 
um letreiro, por exemplo. Venturi afirma que “O 
símbolo não é arquitetônico, mas gráfico: um letreiro, 
um luminoso, um objeto exterior indicativo de suas 
funções ou até mesmo a fachada concebida como um 
painel, porém claramente distinta do corpo do 
prédio” (2000, pg.35). Em Strada Novissima, as 
imagens tomam a arquitetura como nas ruas contem-
porâneas.  Venturi coloca em plano de fundo a casa 
de sua mãe, construída em Chestnut Hill em 1962, de 
uma fachada autopublicitária. Isso ilustra sua teoria, 
pois o violento contraste propõe a separação entre o 
que denomina fachada-símbolo (o plano a frente da 
casa) e a forma-construção (a maquete da casa de 
sua mãe em segundo plano).

“Da Agência de Viagens à Joalheria – outra butique 
vienense de Hollein – o raciocínio é linear: a alta burguesia 
deve consumir jóias, como o turista profissional coleciona 
imagens. Figuremos então uma enorme rocha – uma pedra 
preciosa, evidentemente – entreaberta por uma fresta por 
onde se penetra como numa mina; ou, como sugere Jencks 
(autor de um breviário famoso da arquitetura pós-moderna), 
uma fenda de simbolismo sexual diretíssimo, possivelmente 
na intenção de estimular a libido da clientela – talvez um 
arranjo a comprovar o teorema de que o mundo da publici-

dade, sexo e mercadoria andam de mãos dadas. Num ou 
noutro caso a informação é de leitura imediata, como no 
programa de uma arquitetura simbólica formulada por 
Roberto Venturi” (Arantes, 2000, p.35)
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foto: the walk of babel 
por Stefanie Le Pape



DO MODERNO AO VIRTUAL
Após a revolução industrial, com a chegada do 
progresso técnico e da civilização industrial a cidade 
se depara com problemas como crescimento 
demográfico e habitação. Assim nasce o urbanismo 
moderno alimentado de utopias e com uma ideologia 
anti-urbana.  Os “arquitetos racionalistas” elaboraram 
a “Carta de Atenas”, o verdadeiro catecismo do 
urbanismo progressista. Afirmando a contemporanei-
dade de tudo aquilo que se traduzem como avanço 
da técnica os modernos pregavam por uma socie-
dade da indústria, do automóvel, com construções 
altas, afastadas umas da outras, isoladas no verde e 
na luz. A rua era vista como barulhenta e perigosa. 
Jacques Tati, em PlayTime, apresenta a cidade mod-
erna com clareza. Tati, em sua cenografia, coloca o 
ator em meio a tons acinzentados, linhas retas, e movi-
mentos mecânicos. O modelo progressista 
fundamenta-se na análise das funções urbanas acom-
panhadas de zoneamento: habitação, trabalho e 
lazer. Uma racionalização do espaço. Em play time 

temos a sensação das cidades modernas, de sua 
funcionalidade e estruturação. A época apresentava 
uma intervenção humana, de cunho reformista, 
consciente sobre as cidades, concretizando o seu 
instrumento primordial: o plano urbanístico.



 Para Jane Jacobs o zoneamento urbano era 
prejudicial ao urbanismo, pois esvaziava durante o 
dia os bairros habitacionais, e, durante a noite, 
tornava o centro perigoso e solitário. Reinava então 
um sentido de tédio que reforça a padronização da 
arquitetura. Jane Jacobs acredita na cidade como 
organismo vivo. Segundo a autora os bairros sem 
atração e os parques não fazem mais que acentuar o 
‘tédio, a insegurança e o vazio’. O ideal seriam “ruas 
vivas”, animadas, ativas, locais de sociabilidade e 
segurança. Jacobs é a favor da reorganização dos 
centros de grandes cidades. A cidade tem o poder de 
se organizar como grandes rizomas que se conectam 
inconscientemente. As calçadas como ponto de 
encontro e relações fariam das ruas mais seguras, 
pois o tempo todo movimentada as pessoas propor-
cionariam sua própria segurança, um indivíduo olharia 
pelo outro e assim por diante. As ruas teriam ‘olhos’. O 
funcionamento da cidade seria concomitante, como 
um organismo vivo. 

 A idéia de refazer as ruas ganha força a cada 
dia. Para isso era preciso repensar as regras de 
zoneamento, pois estas dissociam a função de habit-
ação com as demais funções urbanas. Faz-se 

necessário uma reabilitação das ruas. Conquanto, com 
o surgimento de muitas críticas a cerca da qualidade 
dos ambientes construídos, a crença no planejamento 
e no urbanismo juntamente com o modernismo se 
dissipou.  Com a necessidade de resgatar a qualidade 
de vida urbana emerge o contexto do ‘desenho 
urbano’, em especial no que tange a escala das ruas, 
uma nova análise de intervenção sobre a forma 
urbana é incorporada. Com a inserção das cidades 
no mercado globalizado a tendência de transfor-
mações urbanas se estende a uma competitividade 
comercial. A cidade é transformada em uma merca-
doria proveniente do marketing urbano. Produzir a 
cidade como imagem, em especial imagem positiva, 
faz parte de um comportamento empresarial urbanís-
tico. O urbanismo contemporâneo não é mais 
compreendido como forma de um plano geral, mas 
sim de projeto pontual, como também tem adquirido 
um sentido de obra pública. Não é por acaso que a 
produção cultural atinge um diferencial nos últimos 
tempos.   

 “A cultura como ‘animação’, sem alma por certo, 
tornou-se o grande fetiche dos nossos dias. Sabemos faz 
tempo que nada está fora do alcance da febre do 
consumo, muito menos a cultura e seu prestígio, mas agora 20



o próprio ato de consumir se apresenta sob aparência de 
um gesto cultural legitimador, na forma de bens simbólicos 
– como se disse à exaustão: de imagens ou de simulacros. É 
a forma-mercadoria do seu estágio mais avançado, como 
forma publicitária. O que se consome é um estilo de vida e 
nada escapa a essa imaterialização que tomou conta do 
social.” (Arantes, 1998, p.153)

 O investimento no setor público como museus 
e intervenções culturais urbanas é característica do 
desenho urbano. O projeto pontual atinge a cidade e 
interfere na sua relação com o homem. Por ser uma 
cidade como imagem, a questão cenográfica invade o 
urbanismo.  A cidade não é mais destruída para ser 
reconstruída, e sim requalificada por alterações 
urbanísticas pontuais. A questão cultural juntamente 
com a globalização e a comunicação avançada viabi-
liza um urbanismo em constante transformação. As 
intervenções cotidianas no espaço mantêm a cidade 
em movimento, podemos dizer que a tecnologia e a 
produção de imagens em larga escala com veloci-
dade de transmissão acelerada para a comunicação 
é um meio de potencializar a cultura e interligação 
entre cidades. A tecnologia interfere na arquitetura 
urbana, impressionantemente uma imagem pode 
desfazer uma arquitetura em segundos, como quando 

uma projeção é jogada sobre um prédio de grande 
porte e importância cultural. É o chamado Vídeo 
Mapping. Imaginem-se caminhando em uma noite 
normal quando, misturando realidade com imaginário, 
a fachada de uma obra se transforma em várias 
imagens e uma realidade simulada faz parte da 
cidade e do seu espaço contorcendo e destroçando 
as estruturas.

 Não podemos mais separar o urbanismo da 
tecnologia, sem contar com a rapidez de viabilizar 
idéias, softwares, programas de realidade virtual e a 
avassaladora velocidade de se comunicar e se auto-
organizar. A cidade está em constante emergência. 
Steven Johnson, em “A dinâmica de rede em formigas, 
cérebros, cidades e softwares”, esclarece o funciona-
mento das dinâmicas de rede e como a cidade se 
transforma e se comporta com relação à sua auto-
organização. O autor compara o funcionamento de 
um formigueiro à organização das nossas cidades. 
Com um sistema de funcionamento emergente, ou 
bottom-up (de baixo para cima), as formigas estabe-
lecem suas colônias, abolindo o mito da formiga 
rainha. Um formigueiro não é organizado pela 
formiga-rainha em um sistema centralizado, ou 
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top-down (de cima para baixo), como se imagina, mas 
sim ele se auto-organiza. A formiga rainha exerce 
apenas sua função, de procriar, tão importante como 
qualquer outra função exercida por outra formiga no 
conjunto da colônia. Ou seja, elas dependem uma das 
outras para evoluir, para organizar e transformar seu 
formigueiro. Quando olhamos de cima o funciona-
mento de um formigueiro aparenta um pouco de 
desorganização, mas por esses caminhos tortos que 
cada membro da colônia percorre estão as ligações 
entre as partes. As formigas se comunicam a todo o 
momento, são sensíveis, e por rastros de feromônio, o 
que não deixa de ser um tipo de ligação. Elas exercem 
suas funções colaborando para o formigueiro no total, 
assim existe um sistema de liderança organizado 
através de fenômenos coletivos.  

 “Marco Polo descreve uma ponte, pedra por 
pedra.
-Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – Pergunta 
Kublaikhan
- A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra. – 
Responde Marco Polo -, Mas pela curva do arco que estas 
formam.
Kublaikhan permanece em silêncio, refletindo. Depois 
acrescenta:

“Nos dias atuais, tudo parece obedecer ao princípio máximo da 
flexibilização. Daí o primado do desenho – do traçado urbano ao 
design dos microespaços – e do tipo de representação simbólica 
que lhe corresponde. Assim, fala-se cada vez menos em planeja-
mento da cidade que, deste modo, estaria obrigada a obedecer a 
um modelo estável de otimização do seu funcionamento, e cada 
vez mais, em requalificação, mas em termos tais que a ênfase deixa 
de ser predominantemente técnica para recair no vasto domínio 
passe-partout do ‘cultural’.” (Arantes, 1998, p.146)
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-Por que falar em pedras? Só o arco me interessa.
- Sem pedras o arco não existe.”
(Calvino,1972, p.79)

 Se auto-organizar por meio de milhões de 
decisões individuais construídas a partir da interação 
local também é visto por Jane Jacobs como uma 
forma de construção das cidades. A autora acredita 
na cidade como “complexidade organizada”, em que 
até mesmo em termos de segurança o indivíduo pode 
se garantir, através dos “olhos da rua”. Jacobs apre-
senta as calçadas como grandes pontos de encontro 
e principal responsáveis para o crescimento através 
da comunicação entre os indivíduos. Temos uma 
cidade construída por memórias, relações e ligações, 
assim como as cidades dos sonhos de Ariadne. As 
cidades, em Inception, evoluem de forma semelhante 
á um ser vivo. Temos em potencia, na cenografia de 
Inception, nossas cidades em sua emergência. No 
sistema botton-up as cidades aprendem, as pessoas 
aprendem, o corpo humano aprende, sempre a partir 
da interação com os vizinhos, partindo de uma ligação 
individualizada indo para a evolução através da 
comunicação. Ariadne desenvolve a cidade continu-
amente com outras pessoas nos sonhos, que inter-
ferem nas projeções e situações. Desvendar os labirin-

tos que se transformam continuamente com atuações, 
memórias de seus “vizinhos” de trabalho se torna uma 
tarefa cada vez mais complicada, evolutiva em sua 
forma primaria, de projetar e descobrir a cidades de 
sua propria mente. Sem uma linha prévia de pensa-
mentos a cidade contemporânea é diluída, se 
conectando com infinitas possibilidades ou potenciali-
dades, ela simplesmente existe em si e se estrutura. 
Inception mostra essa articulação em momento 
presente, a cidade está em constante metamorfose, 
no entanto a população da vida real é reduzida a 
uma única pessoa, o sonhador, que tem o poder de 
transformar, como mágica, o espaço, remetendo-o a 
objetos, pedaços de imagens, visões, memórias. Nolan 
traz para o cinema uma dinâmica de funcionamento 
coletivo abstraída em sonhos, a nossa realidade, 
concentrada no inconsciente e projetada como sonhos 
pelos protagonistas do filme.

 As imagens cinematográficas nos fornecem um 
espaço virtual pertinente à arquitetura contemporânea. 
Desvendar o espaço arquitetônico através do cinema 
é caminhar entre a concretude estrutural e a virtuali-
dade espacial em potência. Peter Greenaway com 
suas cores e detalhes esclarece a cidade em como o 
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homem se apodera do espaço. Cada espaço se modi-
fica de acordo com a presença do homem, e o homem 
também é atualizado com o potencial espacial. O 
cinema de Von Trier abusa da memória do espectador, 
nos permitido o devir-cidade. Somos capazes de 
enxergar, de absorver luzes, reflexos, formas, imagens. 
Captadores de imagens. Com impulsos involuntários, 
consumimos, pelos olhos, cenas que formam nossa 
realidade. Os olhos contornam o espaço, delimitam 
linhas, planos em um tempo presente. Essa realidade, 
monopolizada pela lente dos olhos, precisava ser 
registrada assim como registrava a pintura, como a 
fotografia, que transforma a realidade inconstante em 
um instante fixo, que trás o espaço mutante em uma 
parada eterna. Se for possível registrar um instante, 
então, vários instantes registrados formariam um 
espaço de instantes. Um tempo de imagens em movi-
mento. O cinema. 

 No século XIX os irmãos Lumière enviaram ao 
mundo os primeiros registros do cinema amador com 
o filme “Empregado deixando a Fábrica Lumière”. 
Caracterizado como arte de massa, o cinema foi 
conquistando seu espaço. O ilusionista Georges 
Méliès foi um dos pioneiros a usar efeitos especiais em 

seu filme "Le Voyage dans la Lune" ("Viagem à Lua") em 
1896. Assim também vieram os primeiros testes de 
edição de imagens e montagens cinematográfica. 
Como em "Life of an American Fireman"   de Thomas 
Edison em 1903, em que temos duas perspectivas de 
vistas diferentes do mesmo instante. Uma primeira 
imagem da mulher, dentro da casa que está em 
chamas, onde ela é resgatada pelo bombeiro e uma 
segunda vista, externa a casa, dos bombeiros que 
resgatam a mulher. Em 1928 um filme surrealista 
lançado na frança, “Um Chien Andalou” (”Um Cão 
andaluz”), fruto de uma colaboração entre Luis Buñuel 
e Salvador Dalí é considerado o maior representante 
do cinema experimental surrealista, também é cara-
cterístico de efeitos especiais e montagem de 
imagens. 

 A imagem em um filme é como a letra na 
pagina de um livro. Um conjunto delas forma uma 
história. Um pensamento. Filósofos pensam letras, 
cineastas pensam imagens. Arquitetos pensam 
espaço? Sim, mas não apenas espaço, arquitetos 
contemporâneos pensam, também, imagens. Uma 
preciosa mistura artística que constroem nossas 
cidades. O cinema pensa imagem-movimento e 
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imagem-tempo. O filósofo Deleuze atribui a uma de 
suas classificações, o clássico, o tempo subordinado a 
imagem. A imagem-movimento. Em que o tempo é 
apresentado em função do movimento, uma represen-
tação indireta do tempo. O cinema clássico, segundo 
Deleuze, é um cinema de ação, porque revela um 
encadeamento sensório-motor, um tempo cronológico. 
A inteligência sensório-motora é uma inteligência 
eminentemente prática. A imagem-movimento 
trabalha através da percepção (símbolos) e ação 
(motor), um encadeamento natural das imagens, que 
apresentam uma imagem indireta do tempo pela 
composição da imagem-ação, imagem-percepção e 
imagem-afecção. De uma certa forma a imagem-
movimento se relaciona com a arquitetura moderna 
em suas formalidades. 

 A imagem-tempo, diferentemente da 
imagem-movimento, já não atribui ao movimento o 
poder de controlar o tempo, mas o tempo se torna 
privilegiado e emancipado de movimento. Caracteri-
zada por uma ruptura da lógica sensório-motora, já 
vnão mais se constrói um tempo cronológico, sequer 
situações óticas sonoras puras que se transformam em 
ação, mas, passa a existir uma nova “raça” de signos, 

os opsignos e sonsignos (signos ópticos puros e signos 
sonoros puros, respectivamente). São esses signos 
que, transpassados para urbanização, transformam a 
cidade em uma forma dinâmica. A ruptura da lógica 
sensório-motora na arquitetura surge nas grandes 
cidades pela desordem, pelo funcionamento contínuo 
dos grandes centros, pela ausência de um zonea-
mento que amordaça a mistura de relações da socie-
dade. Isso tudo com a ajuda de tecnologias que auxil-
iam na comunicação.

 Opsignos e Sonsignos são apresentações 
diretas do tempo. Segundo Deleuze, “para Bergson, 
nós não percebemos as coisas ou as imagens inteiras, 
percebemos sempre menos, percebemos apenas o 
que estamos interessados em perceber, devido a 
nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológi-
cas, nossas exigências psicológicas. Portanto, comu-
mente, percebemos apenas clichês”. Assim, em Europa 
51 de Rossellini, existe o rompimento do esquema 
sensório-motor e o surgimento de uma imagem ótica e 
sonora pura, quando, na saída da fábrica, a heroína 
pode exclamar ao ver os operários: “pensei estar 
vendo condenados”. Rossellini põe em confusão duas 
imagens claras, fazendo o espectador relacionar a 
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fábrica a uma prisão, os operários a condenados. 
Assim, constrói com uma mesma imagem dois espaços 
ao mesmo tempo, com suas distinções dependentes 
da percepção do espectador. Dessa forma o espaço 
imagético se confunde com o real. A heroína invoca 
uma visão mental, quase uma alucinação. 

 Para Deleuze, o cinema clássico é um cinema 
de imagem-movimento. O encadeamento da 
percepção e da ação por meio da afecção são as 
três variedades de imagens da imagem-movimento. A 
imagem-percepção, que pode ser objetiva ou subje-

tiva, corresponde ao plano geral, a imagem-ação 
que corresponde ao plano médio e a imagem-
afecção é o close. O exemplo dado por Deleuze de 
um faroeste fictício: “numa pradaria, o mocinho vê os 
índios no alto de uma montanha em plano geral 
(imagem-percepção); os índios se precipitam sobre 
ele, em seus cavalos, e atiram suas lanças e suas 
flechas, em plano médio (imagem-ação); close do 
mocinho que é atingido por uma flecha em pleno olho 
(imagem-afecção).” (1990). Nesse sentido, o cinema 
clássico, cinema da imagem-movimento, se define pela 
montagem, que dá uma imagem indireta do tempo ao 
encadear os diversos tipos de imagem em função da 
ação.

 O cinema da ação, o cinema orgânico é 
envolto de um tempo subordinado ao movimento. 
Nesse realismo, em que o espectador se depara com 
o espaço puramente ótico e sonoro, os personagens 
reagem às situações em virtude das ações. O que 
existe é uma imagem sensório-motora da qual o espe-
ctador participa por identificação ao personagem. 
Para Deleuze, Hitchcock é quem inaugura a inversão 
desse ponto de vista, incluindo o espectador ao filme. 
Deleuze também afirma que Obsessão, de Visconti, é 
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visto como precursor do neo-realismo. A crise da 
imagem-ação e o afrouxamento dos vínculos 
sensórios-motores dão espaço a uma nova imagem. A 
criação do neo-realismo.  Como no cinema, a 
arquitetura se torna cada vez mais interativa. O 
homem não mais adentra edificações simplesmente, 
agora ele é espaço. A interatividade urbanística 
através de imagens é característica da arquitetura 
contemporânea. O espaço é percepção, é transfor-
mação. O cinema invade a arquitetura e a arquitetura 
se dilui em imagens. 

“Tudo parece real no neo-realismo (quer haja cenário ou 
exteriores), porém, entre realidade do meio e da ação, não 
é mais um prolongamento motor que se estabelece, é 
antes uma relação onírica, por intermédio dos órgãos dos 
sentidos, libertos.”                                                                                                          
(Deleuze, 1990, p.13)

 Otilia Arantes coloca como “era da cultura” o 
estado da sociedade capitalista contemporânea. 
Com um novo estilo “modesto” de intervenção nas 
cidades, não mais reinava a idéia de reconstruir, mas 
sim de requalificar. Não era conveniente demolir 
lugares amplos inteiros para erguer novamente uma 
nova idéia, mas sim se apropriar da memória do 

espaço e intervir na cidade. Segundo Otilia, uma 
“requalificação cultural do entorno” é presente nos 
tecidos urbanos. O projetar a cidade contemporânea 
é quase uma busca pela restauração de uma urbani-
dade perdida. O pós-modernismo pratica a inter-
venção nas cidades já pré-organizadas, abusando do 
uso da memória e de projetos pontuais. A memória no 
cinema é uma característica da imagem-tempo. O 
objeto fílmico na cena tem um valor temporal, ele 
remete a memória. É uma referência que compõe a 
imagem com sua porção de significados. Para Pasolini, 
segundo Deleuze, “os objetos da realidade tornam-se 
unidades de imagens, ao mesmo tempo em que a 
imagem-movimento, uma realidade que ‘fala’ de seus 
objetos”. (1990) O modernismo coloca suas obras 
arquitetônicas em destaque rodeadas por grandes 
planos verdes, podemos dizer que ela fala por si só, 
a obra monumental em si é explicitada. No pós-
moderno as obras solitárias não possuem a monu-
mentalidade singular, mas da massa urbana, da 
ligação que existe entre obras e obras. Temos uma 
imagem-tempo na arquitetura contemporânea. Assim, 
cada objeto possui um virtual na imagem-tempo que 
se atualiza conforme o decorrer da montagem, 
conforme a colagem de um plano a outro. As imagens 
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óticas (e sonoras) se sobrepõem ao passo que, a 
descrição apaga um objeto e a imagem mental cria 
outro. A memória constrói a cidade.

 Para Bergson, essas imagens-ópticas (e sono-
ras) não se prolongam em movimento, mas entram em 
relação com a ‘imagem-lembrança’. Uma relação 
entre real e imaginário, o físico e mental, o objetivo e 
subjetivo, a descrição e a narração, o atual e o virtual. 
Para Bérgson, a imagem-lembrança é a imagem que 
desempenha um papel virtual. A própria imagem 
atual tem uma imagem virtual que a corresponde. 
Funciona como um circuito fechado que vai do 
presente ao passado, depois retorna ao presente. 
Quando analisamos a Pinacoteca de São Paulo 
estamos entrando em dois tempos na mesma imagem. 
Se apropriando da memória do Departamento de 
Ordem Política e Social, as reformas conduzidas por 
Paulo Mendes da Rocha na instituição cultural, tornou 
a construção mais dinâmica e contemporânea. A 
lembrança tem a característica de trazer para nosso 
presente o que já vivemos. Imagens do nosso 
passado, que, na maioria das vezes vêm acompanha-
das de algum sentimento. A lembrança traz sentido 
para o nosso presente. Da mesma forma, a imagem-

lembrança no cinema transporta sensações visuais e 
sonoras (ou até mesmo tácteis) para um prolonga-
mento sensorial do personagem. As sensações estão 
agora em um panorama temporal onde tudo se 
mistura. O tempo parece conquistar uma liberdade 
profunda. Posso dizer que existe a indiscernibilidade 
entre o imagético e o real, o atual e o virtual.
 
 Assim como, quando acordados, nos lembra-
mos de algo, nos sonhos também nos encontramos 
com imagens passadas. A filosofia bergsoniana afirma 
que “a pessoa que dorme não está fechada a 
sensações do mundo exterior e interior. Todavia, ele 
as põe em relação, não mais com imagens-
lembranças particulares, mas como lençóis de 
passado, fluidos e maleáveis, que se contentam com 
um ajuste bem frouxo e flutuante” (1990). No caso da 
imagem-percepção, segundo Bergson, ela se atualiza 
em uma imagem-lembrança que corresponde a uma 
imagem-percepção. No sonho, estamos conectados 
com as sensações externas e internas, por isso a 
imagem atualiza um virtual que já possui outro virtual 
e se atualiza ao infinito. Com o exemplo citado por 
Deleuze do filme “Un chien andalou”, de Bruñel, que a 
imagem da nuvem alongada que corta a lua se 

28



atualiza, mas se torna a de um barbeiro que corta o 
olho, conservando assim o papel de imagem virtual 
em relação à seguinte. 

 “É preciso, portanto, que a imagem seja presente 
e passada, ainda presente e já passada, a um só tempo, 
ao mesmo tempo. Se não fosse já passada o mesmo tempo 
em que presente, jamais o presente passaria. O passado 
não sucede ao presente que ele não é mais, ele coexiste 
com o presente que foi. O presente é a imagem atual, e 
seu passado contemporâneo é a imagem virtual, a imagem 
especular.” (Deleuze,1990, p.99)

 Estamos falando de imagem virtual, mas o 
virtual em si é visto com dificuldade, pois falar do 
virtual não é falar do digital. Essa confusão é comum, 
mas as diferenças entre um e outro são muitas. Digital 
é uma tecnologia, um meio pelo qual podemos nos 
expressar, é uma técnica de domínio humana. Para 
melhor entender comparamos o digital ao analógico, 
são duas técnicas diferentes de transmitir um pensa-
mento. Como, por exemplo, a diferença entre um disco 
de vinil e um Compact Disc (CD), o primeiro 
constituído aos moldes da técnica analógica, e o 
segundo, produto da era digital. Distintamente, virtual 
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não é uma técnica, mas sim um conceito filosófico que 
vai além do digital e do que essa técnica abrange. 
Virtualizar um pensamento não é digitalizá-lo, mas sim 
potencializá-lo. Pierre Lévy apresenta o conceito de 
virtual não como oposto do conceito de real, mas sim 
como oposto do conceito de atual. A atualização é 
uma solução de determinado problema; com a associ-
ação de fatores apresentamos um resultado. 

“A virtualização não tem absolutamente nada a ver com 
aquilo que a televisão mostra sobre ela. Não se trata de 
modo algum de um mundo falso ou imaginário. Ao 
contrário, a virtualização é a dinâmica mesma do mundo 
comum, é aquilo através do qual compartilhamos uma 
realidade.” (Lévy, 1996, p.148)

 O filósofo francês Pierre Lévy, em seu livro “O 
que é O Virtual?”, apresenta-nos um exemplo do que 
é o virtual enquanto potência.  Lévy coloca a semente 
de uma árvore como já sendo potencialmente uma 
árvore, ou seja, não existe em ato, mas existe em 
potência. Essa semente, que possui um virtual latente, 
quando plantada em determinado local se concretiza, 
se atualiza de uma determinada forma, com influências 
desse determinado local. A semente apresenta uma 
essência que pode variar dependendo do local onde 

é plantada, da forma que é regada e cultivada. O 
virtual presente na semente pode vir a se atualizar, 
torna-se uma árvore. Duas árvores de mesma origem 
(semente), se plantadas em lugares diferentes, em 
temperaturas diferentes, se reproduzirão de maneira 
distinta. Mas nem sempre esse virtual se atualiza. 
Muitas sementes se perdem quando não encontram 
condições favoráveis ao seu desenvolvimento. 

 Pierre Lèvy nos revela o engano que existe em 
opor real e virtual enunciando duas dialéticas: 
possível/real e virtual/atual (1996). O possível, para o 
filósofo, é um conjunto de possibilidades já 
pré-determinadas que já existam em ato, é aquilo que 
está ao alcance de ser feito, pronto para ser reali-
zado. O processo de realização é a ocorrência de 
algo pré-definido. O real é a escolha de um dos 
possíveis, ou seja, de uma das possibilidades 
pré-definidas. O filósofo argumenta ainda que o 
possível se distingue do virtual, visto que o primeiro já 
estaria constituído, pronto para se transformar em real 
e o segundo demanda um processo criativo para que 
possa se atualizar.
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“Contrariamente ao possível, estático e já constituído, 
o virtual é como um complexo problemático, o nó de 
tendências ou de forças que acompanha uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma 
entidade qualquer, e que chama um processo de 
resolução: a atualização” (Lévy, 1996, p.16)

 Diferentemente de algo inativo ou previsível, 
características inerentes ao possível, o virtual é 
provido da condição de favorecer o processo criativo 
que envolve sua atualização. O conceito do atual, 
parte de um problema para uma solução, em 
oposição ao virtual que é o problema, o problema 
que corrompe a solução. Atualizar é solucionar algum 
problema, sem deixar de apontar para um virtual 
sempre latente e que continua exigindo um processo 
criativo para novamente se atualizar. A atualização 
não estanca o processo de virtualização; pelo 
contrário, ela o realimenta, deixando nítido um proc-
esso em que a potência se transforma em ato e o ato 
realimenta a potência. Não se pode tocar o virtual, 
não se pode senti-lo, ao menos vê-lo. O que se sente, 
o que se vê e o que se toca é sempre uma atualiza-
ção. O virtual é potência e abrange, segundo Lévy, 
toda a vida social, a vida econômica, a comunicação, 

a temporalidade associada ao movimento e a dester-
ritorialização. 
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Se considerarmos a arquitetura pós-moderna não 
uma ruptura, mas um complemento do modernismo 
entenderemos que a cidade é requalificada, como 
afirma Otília. Com isso misturamos espaço e tempo, 
quando usamos da memória para se projetar a 
cidade. Visto que a cidade se requalifica, qual seria o 
papel de arquitetura de intervenção, mais precisa-
mente uma arquitetura efêmera? Quando abordo a 
efemeridade da arquitetura entendo como algo 
temporário, mas, a grosso modo, toda construção é 
temporária, então me restrinjo a uma quantidade 
temporal: quanto menor o tempo de estadia de uma 
construção no espaço, maior a sensação de sua 
efemeridade. Assim, entendemos como efêmera, não 
a arquitetura que se degradou no espaço pelo seu 
tempo de uso – ruínas - mas a arquitetura que 
perpassa o lugar transformando-o por um determi-
nado período de tempo não prolongado.

 A arquitetura efêmera não necessariamente 

precisa ser qualificada como itinerante, mas o oposto 
é inevitável. Itinerante, que se desloca de lugar em 
lugar no exercício de uma função, mas especifica-
mente em arquitetura com o sentido de transformar o 
espaço, ou podemos dizer, atualizar o potencial 
espacial do ambiente no local desejado. A 
arquitetura itinerante é efêmera porque tem a necessi-
dade de se deslocar.    Não se enraíza. Ela atua em 
potencial e posteriormente atualiza novamente o 
espaço quando o deixa para percorrer outros lugares. 
Pensar o espaço virtual é pensá-lo em potência. 
Voltando brevemente ao cinema, podemos encarar a 
cenográfica de Inception uma arquitetura em 
constante efemeridade. O filme apresenta uma cidade 
que atualiza incessantemente um virtual latente. Não 
nos limitemos a entender a arquitetura no filme como 
edificações objeto – fixo, concreto - mas sim como um 
estado espacial, ou seja, a forma como as partes da 
cidade se portam no espaço apresentado. Por exem-
plo, em uma cena, quando uma rua passa de calma e 

O ESPAÇO COMO POTÊNCIA
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serena para extravagante e repentinamente explode 
suas edificações transformando o espaço em outra 
arquitetura. Instantes depois os prédios estão nova-
mente inteiros. 

 A transformação espacial proveniente do 
cinema é refletida na arquitetura contemporânea. Uma 
rua deixa de ser via de tráfego de veículos para se 
tornar uma extensão de feira livre. Com o bloqueio 
dos carros, a apropriação de vendedores e compra-
dores mais uma estrutura itinerante que domina o 
espaço mudando não só sua imagem, mas também 
sua função, a rua ainda é rua, mas com um potencial 
diferenciado.  Em 1967, o grupo inglês Archigram, que 
se inspirava na tecnologia como forma de expressão 
para criar projetos hipotéticos, na tentativa de resga-
tar as premissas da arquitetura moderna, apostava na 
arquitetura itinerante. Em seu projeto Walking City, 
Archigram apresenta não só uma idéia de arquitetura 
transitória, como coloca a cidade inteira como itiner-
ante. O grupo propõe uma estrutura maciça móvel 
que pode circular livremente o mundo inteiro, 
movendo para onde fosse necessário. Sua infraestru-
tura também se torna itinerante contanto com a possi-
bilidade de ligação entre uma cidade e outra através 
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de conexão feita pela estrutura, podendo circular 
duas ou mais cidades juntas até que, quando 
necessário se dissociarem e voltarem a circular 
sozinha novamente. 

 A cidade como todo é exposta diariamente á 
pequenas arquiteturas itinerantes, se virtualizando a 
todo momento. Imagine uma estrutura que, além de 
ser transportável, ainda se comporta de acordo com 
o espaço inserido, as pessoas que ela abriga ou a 
música que a rodeia. É o caso de Kubik, uma insta-
lação open-air que une arquitetura, luz e música. 
Trata-se de uma boate itinerante. A arquitetura 
percorre diversos lugares diferentes, transforma 
aquele território e depois se muda. Feita por 275 
tanques industriais empilhados e iluminados, o que 
mais se destaca no projeto é a forma como as luzes 
dançam de acordo com a música. Esse projeto não é 
fixo, ou estático, ou imutável, mas sim, mutante, como a 
cenografia de Inception.

      De certa forma a tecnologia em ascensão e 
os meios de comunicação são grandes colaboradores 
para a arquitetura itinerante. O Que podemos espe-
rar de uma arquitetura inserida em uma sociedade 
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que tem o poder de atravessar continentes em segun-
dos? Como definir espaço na era da transformação? 
Estamos imergindo em uma nova experiência de 
tempo e espaço. A cada dia novas tecnologias 
surgem e nossa percepção de espaço já não é mais 
necessariamente geográfica. Para Marcos Novak, as 
tecnologias que permitem a distribuição ou transmis-
são de espaços e lugares foram inimagináveis, até 
agora. Nós apreendemos o mundo pela mídia, espe-
cialmente pelo cinema, televisão e pela web Agora a 
imagem cinematográfica se torna interativa e habit-
ável. O limite de uma imagem estática apresentada 
pela mídia foi ultrapassado. Para Novak, isso não só 
criou uma condição para comunidades virtuais dentro 
de um reino não-local eletrônico público, mas também 
estamos agora na condição de exercer o gesto mais 
radical: distribuição de espaço e lugar, transmitindo 
arquitetura.

“Recrudescimento do fetichismo, portanto porém sob forma 
soft. A retificação das relações sociais toma agora forma 
de uma irrealização do mundo convertido em imagens, da 
publicidade às artes eletrônicas, passando pela arquitetura 
simulada, cenarística etc.” (Arantes, 2000, p.34)

 Novak apresenta a idéia de uma arquitetura 

liquida e coloca a problematizarão do tempo como 
elemento ativo dentro da arquitetura e suas diferentes 
escalas. Não apenas o tempo real passa a ser a 
preocupação da arquitetura contemporânea, mas 
também a logística da sustentabilidade e de ilusões 
transmissíveis se torna tão real quanto um material 
físico. Deleuze, assim como Novak na arquitetura, 
coloca o tempo como mediador do cinema. Antes o 
cinema se portava de uma forma corporal-                   
sinestésica, incorporando o que ele chama de 
“imagem-movimento”, agora o cinema é “imagem-
tempo”. O primeiro, caracterizado por um tempo 
linear, sequências corretas, linguagem simples, o 
segundo baseia-se na associação de memórias, 
imaginação, ilusão. Deleuze enxerga no cinema um 
rizoma do tempo, um movimento independente da 
ação. Para Novak, o tempo apenas permeia cada 
gesto arquitetônico, e na maioria dos casos a preo-
cupação da arquitetura com o tempo é de maneira 
passiva.

“O arquiteto deve agora se interessar não só pelo 
movimento do usuário através do ambiente, mas também 
explicar o fato de que o ambiente em si, livre de gravidade 
e outras restrições comuns, pode-se mudar de posição, 
atitude ou atributo. Esta nova consideração coreográfica já 36



        

é uma extensão profunda de responsabilidades e oportuni-
dades, mas ainda corresponde apenas a "imagem-
movimento". Muito mais interessante e difícil é o próximo 
passo, em que o ambiente é entendido não apenas para 
se mover, mas também para respirar e transformar, a ser 
lançada no vento, não como uma pedra, mas como um 
pássaro. O que isso requer é a concepção de mecanismos 
e algoritmos de animação e interatividade para cada ato 
de arquitetura. Matematicamente, isto significa que o 
tempo deve agora ser acrescentado à longa lista de 
parâmetros de que a arquitetura é uma função.”                                                                                                     
(Novak, Transmitting Architecture: The Transphysical City)

 Para professora Roti Nielba Turin vivemos em 
um espaço coletivo, que se perde, que não consegue 
se delimitar, pois cercados de celulares, computadores, 
não existe limites para a comunicação entre pessoas. 
Como se existisse um layer gigantesco sobre a super-
fície terrestre e esse layer nos mostrasse as possibili-
dades de conexões entre os indivíduos e como seu 
espaço é invadido pela rede de comunicação. 
Acredito que as escalas se perdem. Seria um emara-
nhado de espaços flutuantes em constante movimento. 
Segundo Ruti “a arquitetura tem que repensar o 
espaço. Por exemplo, Hawkins, em ‘a casa de noz’, 
conclui que o espaço é o espaço quântico, é o ‘vir a ser’.”

“E isso é a perda do espaço contínuo e o resgate do 
espaço descontínuo. Mas é descontínuo continuizado pela 
sua mente. No momento em que você sujeito da sua ação, 
você tem o conhecimento e o saber legitimados, e aí não 
existe mais certo nem errado, não existe mais público ou 
privado. O que existe é uma articulação, aparentemente 
invisível, mas vai se manifestar nas linguagens do cotidi-
ano.” 
            (Trecho da entrevista da Profa. MSc. Roti Nielba Turin 
ao Nomads.usp)

 As tecnologias, dentre elas o digital, são 
ferramentas que desenvolvem o virtual; são meios 
que potencializam ainda mais a 
virtualização/atualização do pensamento. Pierre Lévy 
afirma que a virtualização do pensamento não é 
produto da contemporaneidade, mas começou há 
tempos atrás, desde a primeira mudança no estado 
de comunicação da sociedade. Como, por exemplo, 
quando a língua escrita foi acrescentada à comuni-
cação oral, com a introdução do alfabeto, a imprensa 
e, nos dias de hoje, a internet. A arquitetura também é 
um tipo de virtualização do pensamento, os espaços 
desenhados na mente se transportam para um meio 
expressivo de arte como, por exemplo, o papel e se 
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concretizam nas ruas. O espaço projetado pode ser 
virtual, não só apenas em sua formulação, mas 
também no seu cotidiano. 

 Os meios de comunicação desterritorializam 
a forma de pensar do ser humano. Hoje em dia, com 
o meio digital, podemos “reduzir” distâncias, “atraves-
sar” continentes para nos comunicar sem sair de casa. 
Para Lévy, o processo de virtualização que surge com 
meios digitais proporciona grandes alterações na 
cognição das pessoas, ao possibilitar maior troca de 
experiências e uma interação entre indivíduos de 
todas as partes do mundo, tornando possível a 
existência do que Lévy chama de “inteligência 
coletiva”. Ele chama as tecnologias da comunicação 
de “tecnologias da inteligência”. Segundo o filósofo, 
esse fenômeno é potencializado pelos meios de 
comunicação digitais. Com uma maior interatividade 
entre pessoas, existe uma troca de conhecimentos que 
gera um conhecimento coletivo, aprimorado, criativo e 
dinâmico. O conhecimento pode ser acessível a todos, 
independente do espaço geográfico.  

 Lévy atribui principalmente a World Wide 
Web o desenvolvimento dessa nova forma de 

conhecer e pensar (inteligência coletiva), onde a 
interatividade pode ser ilimitada e existe a quebra da 
relação espaço-tempo convencional. Com o hiper-
texto como sua principal ferramenta, a internet 
favorece a produção de idéias. O hipertexto – um 
texto, formado por uma série de blocos textuais 
conectados – proporciona ao leitor várias possibili-
dades de como ler o seu texto, estimulando sua 
criatividade e o potencial da sua inteligência, sendo 
uma ferramenta de expressão do pensamento que 
favorece a inteligência coletiva e o processo de virtu-
alização do pensamento, mesmo porque, outros 
blocos de texto podem sempre ser acrescentados. As 
cidades contemporâneas são, assim como o hiper-
texto, blocos conectados, mas não blocos textuais, e 
sim blocos de imagens. Caminhar pelas ruas é ter a 
sensibilidade coletiva e para entender o urbanismo, 
onde as imagens se misturam e um prédio é a exten-
são de outro. 

 No hipertexto, o texto é virtual, não porque é 
digital, mas porque é potência, por depender da 
interatividade de quem o acessa. É o leitor, então 
chamado de iterator, que constrói o texto, conforme 
interage. Iterator e hipertexto fazem devir um com o outro, 
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no sentido de que o texto depende da interação de 
quem navega. O hipertexto possibilita ao leitor um devir-
texto. O devir-texto seria a virtualização/atulaização do 
texto e do leitor dependentes uma da outra. O edifício 
H2O Expo é um dos exemplos que trazem para a 
arquitetura concreta esses espaços dinâmicos de 
interação entre o homem e o meio. Projetado pelo grupo 
holandês Nox, o pavilhão de experiência aquática é uma 
instalação completamente interativa. Situada na ilha de 
Neeltje Jans de 1993 a 1997, o museu se diferencia dos 
museus tradicionais, pois imagens e sons são produzidos 
e mudam constantemente de acordo com a ação do 
usuário que interage com o edifício. Todo espaço do 
edifício está em constante modificação. Equipado com 
sensores táteis, de luz e de preensão, que fazem a 
interface com o usuário, o edifício responde especifica-
mente aos vários tipos diferenciados de visitantes: 
crianças, adultos, idosos. Cada grupo possui uma visita 
dentro do museu, o edifício se comporta de maneira 
diferenciada em relação à quantidade de pessoas que 
existem nos grupos. Podemos dizer então que o edifício 
está em constante transformação, pois o tempo todo 
visitantes fazem o devir com o museu. Cada indivíduo-
tem sua arquitetura dentro do H2O Expo.
 A noção de devir é primeiramente abordada 

“Não me interesso mais pelo que pensa o autor 
inencontrável, peço ao texto para me fazer pensar, 
aqui e agora. A virtualidade do texto alimenta minha 
inteligência em ato.” (Lévy, 1996, p.49)
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por Deleuze e Guattari em Mil Platôs v. 4 e v. 1. 
Sobre a questão referente ao significado de um texto 
verbal, mesmo de um livro comum impresso, Deleuze 
e Guattari dizem algo que nos ajuda a entender a 
natureza do virtual e como ela pode estar 
relacionada ao digital.

“Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, signifi-
cado ou significante, não se buscará nada compreender 
num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em 
conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em 
que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, 
com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. Um 
livro existe apenas pelo fora e no fora.” 
(Guattari; Deleuze, 1995, v1. p. 12)

 Para Deleuze, os corpos materiais são defini-
dos não por uma identidade invariável (forma, 
órgãos, sujeito ou substância), mas  pelo que é indeter-
minável e indiscernível (1995). Pelo que permite a eles 
fazer devir com o espaço e com os outros corpos 
materiais que o cercam. O devir, segundo Deleuze, é 
um fenômeno em que a vida se manifesta independ-
ente das vivências pessoais, desenraizando as refer-
ências humanas. É o “vir a ser”, que acontece por 
relações, dada pela capacidade que temos de 

sermos afetados pelo que nos cerca. 

 O homem no espaço dentro da arquitetura 
contemporânea é parte de uma relação de devir com 
a cidade. O pós-modernismo abusou da memória 
para desenvolver as cidades contemporâneas e a 
tecnologia contribuiu para a maior interação do 
homem com a arquitetura. Ao nos colocarmos em meio 
a uma obra de Zaha Hadid, mas precisamente dentro 
do seu projeto do auditório Guangzhou Opera 
House na China, nos deparamos com um espaço total-
mente desconexo. As lembranças, os sonhos, o circuito 
mais longo de um panorama temporal expresso por 
imagens e sons. Isso é a imagem-cristal, é a imagem-
tempo. Deleuze fala de imagem-cristal para remeter à 
imagem multifacetada, duas faces que se confundem, 
a coalescência de imagens. O cristal lapidado que 
não pára de trocar imagens distintas que estão ao 
mesmo tempo no mesmo espaço. Isso é Guangzhou. 
Os eixos são diluídos em uma volumetria quebrada. 
Confundimos o que é teto, parede, solo. Não estão 
discriminados lugares ou começo e fim de um elemento 
arquitetônico, as partes se mesclam. Esse espaço não 
pede apenas a passagem do usuário, não apenas o 
abriga, mas faz com que ele pense o espaço. 
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Zaha Hadid - Guangzhou



Zaha Hadid apresenta uma arquitetura em que, para 
ser compreendida, é necessário ao menos ser desv-
endada. Guangzhou possui um virtual latente que se 
atualiza a medida que o usuário caminha pelos seus 
espaços ‘descontrolados’. 

“A imagem-cristal não é o tempo, mas vemos o tempo no 
cristal. Vemos a perpétua fundação do tempo, o tempo 
não cronológico dentro do cristal”                                                                                                                          
(Deleuze,1990, p.102)

 O tempo penetra todo gesto da arquitetura. 
A arquitetura é a arte do espaço e a música é a arte 
do tempo. Para Novak, entender o mundo como 
campo é muito diferente de entender o mundo como 
dialética do sólido e destruído. As coisas não estão no 
espaço, o espaço não é um elemento construído onde 
as coisas de dispõem, mas sim uma ligação intima em 
que estou nas coisas e as coisas em mim. O mundo 
como campo, como um todo é parte da arquitetura 
contemporânea. Projetos pontuais, a noção de frag-
mento no desenho urbano é dependente da 
percepção do território como um campo. Projetar em 
um determinado local é entender que esse pontual 
abrange muito além da sua localização. A cultura 
local, as interferências locais tomam dimensões 

maiores. Não basta apenas se conectar com uma 
escala projetual mínima, o arquiteto precisa pensar em 
diferentes escalas, influências, diferentes aspectos que 
envolvem o projeto em questão. O arquiteto precisa 
pensar imagem. Os filmes abordados nesse texto 
agora serão descritos com precisão para, assim, 
entrarmos no espaço cinematográfico através da 
imagem-tempo, e dos espaços virtuais arquitetônicos 
planificados em imagens.
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 A novidade de Dogville não é facilmente 
digerida pelo espectador comum dos cinemas, porém 
lhe fará enxergar mais. No início, uma sensação estra-
nha, o espectador, ainda perdido no espaço do filme, 
encontra-se em meio a imagens cenográficas apre-
sentadas de uma forma não habitual. É necessária 
uma nova capacidade de abstração. Sem poder 
alterar a forma do filme para entender a história ali 
contada, o espectador tem que se permitir um passeio 
pelo espaço cinematográfico, usando sua capacidade 
de imaginar. Para isso ele precisa de lembranças, 
imagens que já foram adquiridas por sua mente, um 
grande arquivo de memórias que o concedem a 
capacidade de viver mais intensamente o espaço 
“incompleto” projetado por Lars Von Trier. O especta-
dor se lembra de como imagina o teatro, as brincadei-
ras de “faz de conta” da sua infância, amarelinha, 
jogos de mímica, além disso, recorre a interpretações 
que é capaz de fazer de outras linguagens, como a 
pintura por exemplo. Acrescido a isso é inevitável a 
memória arquitetônica, o espectador pode ter a opor-
tunidade de transportar ao cenário de Dogville sua 
memória urbana, construindo um espetáculo em 
particular. 

 A produção cinematográfica de Lars Von Trier, 

em uma primeira vista, provoca um estranhamento no 
espectador. Como na vida real, procuramos nas 
imagens de Dogville um espaço para encaixar as 
idéias, para encaixar o indivíduo. 

 Logo de cara o filme já dita a forma como vai 
ser contado. A película é dividida em um prólogo e 
nove capítulos. Nas vozes de um narrador, a pequena 
cidade localizada em Rocky Mountais, nos EUA, vai se 
detalhando e permitindo que o espectador se familiar-
ize com seu espaço cenográfico. A primeira imagem 
de Dogville é em planta. Em primeira instância, a 
cidade vista de cima nos apresenta um ambiente não 
corriqueiro, uma aparência desleal às outras implan-
tações cinematográficas. Tudo isso mais parece um 
croqui arquitetônico de um bairro, ou qualquer outra 
obra de um arquiteto delimitando seus espaços. A 
cidade está desenhada no chão, como se fosse uma 
lousa gigante em que os personagens podem 
perpassar. Notamos movimentos nessa imagem. Nota-
mos pessoas e, se repararmos com mais atenção, 
vemos delimitações espaciais. Cada indivíduo ocupa 
seu lugar na grande lousa riscada. O narrador a 
descreve como uma cidade de cidadãos honestos, 
pessoas boas que adoram o lugar onde vivem. Fala 
de como a rua é tranqüila e de boa espiritualidade 
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em Elm, Street. A partir dessa descrição, descobrimos 
que os nomes das ruas estão escritos no chão, assim 
como alguns outros escritos espalhados pela planta 
da pequena cidade. O espaço do cachorro, o espaço 
da garagem de Bem, o nome dos moradores sobre 
os espaços que eles ocupam.  
 
 Com um zoom lento acompanhado pela voz 
do narrador, o olho do espectador entra na cidade e 
observa que lá existem alguns móveis, pedaços da 
caracterização de espaços singulares. Como o rádio 
de Tom que emite um som suave e tranqüilo, adorado 
por seu pai que tem uma fraqueza por músicas. Algu-
mas estantes, talvez uma ou duas cadeiras, definem o 
ambiente que não tem porta ou janela, mas apenas 
algumas vedações relevantes para contar a história, 
como por exemplo, a vitrine do atelier da Sra. Ginger.
Então, podemos ser atingidos por um estranhamento 
sutil ao perceber que ali, naquele espaço, não temos 
as paredes, não temos as barreiras visuais que 
percebemos no espaço de milhares de outros filmes. 
Ao passo que Tom abre a porta para sair de sua casa 
ouvimos o ranger e o bater de uma porta que não é 
visualmente sensível, mas ela existe, em som e toque. 
O nosso cérebro busca entender o que acontece no 

cenário de DogVille, então descobrimos as paredes 
invisíveis, as portas e janelas transparentes, os 
espaços delimitados de uma forma diferenciada aos 
olhos de um espectador comum. Com uma imagem, 
podemos ver dentro de vários espaços ao mesmo 
tempo, podemos identificar visivelmente o que acon-
tece em todos os interiores mais privados. Mas o som, 
o som acompanha apenas a imagem da cena princi-
pal, o som é que nos orienta o espaço especulado 
atual na imagem ampla e transparente de DogVille. 
Ao primeiro contado entre Tom e sua vizinha é que 
vamos nos familiarizando com o modo de relação 
entre os moradores pelo espaço que habitam. Esse 
primeiro contato se dá por uma janela da casa de 
Olívia, empregada mãe de uma deficiente física, 
vizinha de Tom. Os dois conversam como se suas 
visões estivessem limitadas a uma janela na parede 
de Olívia, proporcionando um direcionamento visual 
e uma interação com a cenografia.
 
 Para o espaço fílmico ser entendido, precisa-
mos saber como o personagem que habita aquela 
área se comporta, quais são seus hábitos, sua forma 
de vida. Isso é o que define as paredes transparentes 
e determina os móveis que estão entre as linhas 
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desenhadas no chão. Como espaço coletivo, temos as 
ruas, onde as pessoas transitam e as crianças brincam 
de amarelinha e de pular corda. Esse espaço é um 
espaço de passagem, com apenas as localizações 
escritas no chão. Diferente de outro espaço coletivo 
retratado que é a igreja, onde acontecem todas as 
palestras e reuniões da comunidade. Lá existem 
bancos para todos e também um sino, responsável 
por informar aos moradores, com o seu toque em 
determinadas horas, sobre acontecimentos e decisão 
que fazem parte do cotidiano. Mas, esse espaço 
coletivo é gerenciado por uma pessoa que cuida da 

igreja e tem a responsabilidade por tocar o sino. 
Marta. Dessa forma o espaço também possui uma 
característica de Marta, lá existe um órgão que ela 
toca nas horas vagas. Assim como, Tom, que quer ser 
um escritor, tem em seu espaço uma escrivaninha. Seu 
pai, um hipocondríaco, uma estante de remédios. Na 
casa de Bill tem uma mesa com um tabuleiro de damas 
e a Sra. Ginger tem um fogão para fazer suar tortas 
de amora. Assim, salientando essas características, a 
câmera transita no interior de todas as casas, apre-
sentando seus moradores, que determinam e 
assinalam o seu espaço. Em DogVille quem constrói o 
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ambiente é o personagem. 
Podemos entender melhor a cenografia do filme 
quando a câmera mostra o cachorro Moisés e seu 
osso ao lado. Moisés, como um ser vivo, não é 
retratado por um cachorro de carne e osso, mas sim 
por um desenho no chão, uma imagem de um 
cachorro em planta logo ao lado da palavra “DOG” 
também estampada no chão. Mas podemos ouvir os 
latidos de Moisés e com isso entendermos suas 
reações diante de cada situação na trama. 

 Em Dogville, as tortas da Sra. Ma Ginger são 

feitas de amora. As amoras estão no bosque que é 
capinado por ela. O bosque são silhuetas de copas 
de árvores desenhadas no chão, ao lado do nome de 
sua espécie também escrito no chão. A torta da Sra. 
Ginger são deliciosas, elas não são desenhos, mas 
tortas “reais” e todos na cidade afirmam que são 
deliciosas. Assim como o pomar, aonde Grace vai 
para colher maças com Chuck, ele não aparece na 
trama, mas seus frutos sim. É um espaço virtual que é 
atualizado pelas belas maçãs carregadas pelo camin-
hão de Ben. No decorrer da trama, Grace, que se 
refugiou na cidade porque estava sendo perseguida 
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por gângsteres, vai penetrando cada vez mais no 
espaço de Dogville até seus valores serem questiona-
dos pela população. Com isso, Dogville passa a 
mostrar seus dentes, surge uma cidade com um novo 
caráter, uma sociedade repugnante e hipócrita, e 
Grace passa a sofrer os abusos de uma população 
movida por interesses, abusos e chantagens. 
 

 Enquanto os capítulos vão se passando, 
descrevendo a história de uma jovem mulher em uma 
pequena cidade repleta de surpresas, a cenografia 
impõe-se na trama como parte definitiva para o 
desfecho da história. Como se olhássemos pelo 
Google Earth para um determinado bairro, Dogville 
tem suas paredes suprimidas e a câmera apresenta 
um cenário com alguns móveis espalhados por um 
barracão, onde se passa toda a história de cada 
personagem. Os personagens caminham como se 
existissem barreiras visuais em um espaço transpar-
ente. Transparente? Dogville é uma cidade invisível. 
Mas invisível até que ponto? Em uma passagem 
perturbadora do filme nos deparamos com a primeira 
cena de abuso sexual que acontece com Grace. Em 
uma cena de tirar o fôlego, Lars Von Trier transforma 

o que é proibido, o abuso, o que é considerado crime, 
em uma unidade com o cotidiano. Transforma em 
transparência para o espectador a violência de um 
homem sem escrúpulos. Tudo acontece simultanea-
mente, não existe limite de espaço. Todos os espaços 
e sensações se juntam em um só tempo e cena. A 
imagem-tempo suprime todos os ambientes em um 
único sentimento, o de revolta. O espectador fica 
engasgado ao ver a protagonista do filme ser violen-
tada por Chuck. Ao mesmo tempo em que Grace é 
violentada o espectador tem a percepção de toda a 
cidade. Tom andando pela rua. A presença dos gâng-
steres no local faz com que Grace fique presa dentro 
de um espaço não podendo fugir do violentador. 
Com a saída da câmera de dentro do quarto onde 
está a cena de abuso, os gritos de Grace são 
abafados. Ainda assim, podemos observar tudo que 
acontece à jovem mulher. Lars Von Trier mistura as 
imagens perturbadoras e inquietantes com o silencio 
da rua.

 Com a visão de fora do quarto, o diretor 
abusa da sobreposição de planos para exibir um 
crime sexual. O silêncio é perturbador, assim como a 
transparência de um ato sórdido. De uma tomada 
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mais ampla, Lars Von Trier coloca em primeiro plano os 
gângsteres, logo no meio alguns moradores e ao 
fundo, como que escondido, o crime sexual. Um silên-
cio perturbador. Ao sair de sua casa, Chuck deixa 
Grace jogada no chão, logo em seguida, em uma 
tentativa de abrir a porta, Tom fica estático por alguns 
segundos em frente à cena de Grace como se 
estivesse olhando e sentindo suas dores, como se 
tivesse conseguindo enxergar pelas paredes. Mas, 
apenas coloca a mão na maçaneta da porta e desiste 
da ação, vai embora e Grace permanece dentro da 
casa jogada no chão.

 O cenário se constrói pelos atores, são eles 
que delimitam o espaço. São eles que enxergam o 
transparente. Como espectadores, assistimos ao filme 
com uma visão ampla do espaço. Somos privilegiados 
de visão absoluta do cenário. Em Dogville os persona-
gens respiram o mesmo ar, porém não percebem que 
estão cercados por outro alguém, ao contrário de 
nós, espectadores, que temos a percepção geral do 
ambiente. Lars Von Trier faz das paredes produtos de 
nossa imaginação, enquanto, para os personagens, 
elas são algo real e sólido. Existem barreiras invisíveis 
no cenário que delimitam a dramaturgia e constrói 
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uma cidade como potência, oferecendo ao especta-
dor um espaço virtual repleto de diferentes atualiza-
ções e oportunidades de devires imagético, paredes 
invisíveis que você pode ver também com os olhos do 
personagem. A cidade cinematográfica tem uma 
unidade peculiar em Dogville e seu espectador uma 
presença diferente, um olhar que atravessa imagens. 

“Uma Imagem se faz representar por um som, como um 
operário por seu sindicalista. Um som toma o poder por 
uma série de imagens”
(Deleuze, 1990, p.56)

 O som em Dogville possui um papel determi-
nante. O som das portas sem imagem é o som que 
complementa a mímica dos personagens, é o som 
onde a mímica toca. As portas se abrem, invisíveis, mas 
audíveis. Segundo Deleuze existem elementos que 
levam a imagem para além do movimento, entre eles 
estão os sonsignos que aparecem em Dogville como 
elementos determinantes. Os sons que complementam 
a cena de abertura ou bater de uma porta definem o 
ambiente, assim como as paredes, espaços sem 
passagem, desenhadas no chão por onde só quem 
está fora da trama, quem é espectador, pode atrav-
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essar. O som abafado dos gritos de Grace faz o 
espectador sentir o grito contido. O absurdo de um 
ator que pára no nada e abre uma porta que nem 
existe vai se tornando aceitável à medida que o espe-
ctador se acostuma com a linguagem fílmica de 
Dogvillle. Peixoto afirma que Bertolt Brecht acreditava 
que o espetáculo seria maior se se conhecesse as 
linguagens e os aparatos componentes da 
encenação. Cada palavra deve encontrar um signifi-
cado visual e através do gesto o espectador pode 
compreender as alternativas da cena (Peixoto, 1974,  
pg.68). Autor de um teatro pedagógico, Brecht, ainda 
dizia que já familiarizado com a linguagem o especta-
dor teria maior capacidade de interagir com o 
discurso teatral. Os recursos usados por Lars Von Trier 
e a proposta de Dogville realmente se assemelham 
com o teatro, o distanciamento do realismo. Um 
cenário inacabado e ausente, mas, sobretudo, não 
realista é o que torna mais real a relação do especta-
dor com o filme, pois a obra se assume como ficção a 
todo o momento, não procura exprimir a realidade, 
assim o espectador tem uma maior liberdade de 
imaginação e estabelece a sua realidade singular a 
respeito do filme. 
 Em uma tentativa de acabar com os maus 

tratos, Grace tenta fugir de DogVille, mas é nova-
mente violentada. Nessa cena, Lars Von Trier, usa mais 
uma vez a transparência, para mostrar Grace em 
meio às maças no caminhão de Ben, e logo depois o 
motorista abusando da jovem mulher. O diretor apre-
senta a imagem do caminhão de Bem vista de cima 
como se estivesse fechado e pudéssemos enxergar 
por entre a lona, misturando dois planos espaciais, o 
de fora e o de dentro do caminhão. Os abusos contra 
ela se tornar corriqueiros, não existe quem a ajude na 
cidade, as pessoas abusam de sua boa vontade e de 
sua situação de fugitiva. Assim, Grace é tratada como 
uma escrava, tanto laboral quanto sexual. Até que 
uma noite, Tom resolve entregar Grace para os gâng-
steres.

 No final do filme é onde se esclarece toda a 
saga de Grace e todos os seus motivos. Tom imagi-
nava que ao entregá-la aos gângsteres, ela estaria 
correndo perigo, mas pelo contrário, a cidade foi 
quem se suicidou ao delatar Grace. A jovem mulher, 
bondosa, inocente e generosa escondia consigo um 
poder fora do comum. Grace passa todo o tempo em 
Dogville procurando ajudar as pessoas, mas é 
injustiçada. O chefe dos gângsteres, na verdade, é 
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seu pai. Por um desentendimento de família, Grace vai 
parar em Dogville. Na chegada dos carros à cidade, 
Grace é desacorrentada e a câmera passa do 
espaço do barracão para uma visão diferenciada de 
todo o filme, as imagens fechadas de dentro de um 
carro, onde está o pai de Grace. Ali, então, começa 
um diálogo que de certa forma esclarece o nome do 
filme, DogVille. O pai de Grace diz que a garota é 
muito piedosa e que não é certo ela se permitir ao 
abuso das pessoas dessa forma, que estupradores e 
assassinos são cães (a palavra Dog significa Cão na 
língua inglesa, e a palavra Ville significa Cidade na 
língua francesa, daí o significado etimológico de 
DogVille – cidade cão) e que ela não deveria 
perdoar essas atitudes. Grace alega que são seres 
humanos e que possuem uma natureza, e ainda insiste 
em perdoá-los. Mas, depois de um tempo pensando, 
Grace percebe que praticamente não existe difer-
ença entre os criminosos como seu pai e o povo da 
cidade de DogVille. Nessa parte do filme a protagoni-
sta interage mais uma vez com todo o cenário, 
passando a mão nas amoreiras desenhadas no chão, 
olhando por entre as janelas da cidade e perce-
bendo a expressão de cada morador. Até que um 
elemento diferenciado entra no barracão cenográ-
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fico, a lua e uma luz mais forte e brilhante, iluminando 
dentro de cada casa, como se estivesse pondo em 
julgamento cada morador de DogVille. Todos os 
moradores de DogVille estão voltados para Grace, 
exceto Sr. Mckay que é cego, encostada na montanha 
no limite do espaço cenográfico pronta para dar seu 
veredito final. Grace realmente enxerga a verdadeira 
DogVille e todos os seus atos. A partir daí decide que 
o mundo seria um lugar melhor sem DogVille.

 Grace sente o gosto da vingança, ordena 
que toquem fogo na cidade e matem todos. Assim, 
começa uma espécie de revolução cenográfica de 
Lars Von Trier. Em um instante os gângsteres estão 
banhando toda a cidade com gasolina; em outro, com 
a cidade já em chamas, podemos ver o rosto de 
Grace avermelhado pela luz do fogo. O fundo 
cenográfico, que por todo o filme variava nas cores 
branco e preta, agora estava vermelho que é consid-
erada a cor do inferno. Os tiros tomam conta da 
sonoridade de DogVille e assim, um a um, os persona-
gens foram eliminados. Apenas Tom teve sua morte 
incomum, foi assassinado pelas próprias mãos de 
Grace com um tiro na cabeça. Logo após essa cena, a 
câmera se levanta e observa toda a cidade. Com 
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surpresa, nos deparamos com DogVille já toda 
destruída pelo fogo, ou melhor, não nos deparamos 
com DogVille. O que era cenário já não existe mais, 
Os desenhos no chão, os poucos móveis, as amoreiras 
do bosque da Sra. Ginger e suas tortas desaparece-
ram. O cenário em DogVille atualiza um virtual cru, 
como se tivéssemos destruído todos os devires de um 
ambiente, e só restasse a memória do espectador. Ao 
fundo a imagem da lua na cor vermelha e um céu 
rubro negro. O cenário que resta são os quatro carros 
dos gângsteres e a montanha que rodeia DogVille. 
 
 Em uma visão em planta novamente, como no 
começo do filme, vemos a cidade de DogVille, uma 
imagem desprovida de detalhes e divisões espaciais. 
Ali, no espaço de um barracão, onde se construiu uma 
trama inteira, onde se construíram ambientes e 
opiniões, agora só existe a lousa, não mais os ricos em 
giz, não mais os poucos móveis, não mais as amoras. 
Apenas um fundo escuro com os cidadãos de Dogville 
estirados ao chão. Estavam cada um em seu devido 
espaço, cada um ocupava ali o mesmo lugar que 
ocupou sua privacidade em todo o tempo do filme, 
mesmo depois de mortos ainda podemos relacionar 
cada pessoa com seu espaço.  É então aí, que temos 

a atualização de uma imagem virtual, onde todo o 
tempo de imagens do filme passa por nossa cabeça e 
procuramos a antiga demarcação, para podermos 
nos localizar no espaço. Usamos novamente a 
memória. Ao passo que os carros vão deixando 
DogVille a câmera se aproxima de um determinado 
local no barracão que, quando perto, percebemos 
que está demarcado. Ali é a casinha de Moisés, o 
cachorro, que começa a latir sem parar. Quanto mais 
se aproxima a câmera, mais o latido se aguça e, em 
um segundo, repentino, o desenho planificado de um 
cachorro no chão do barracão se materializa e se 
transforma em um enorme cão de carne e osso que 
não para de latir, como se estivesse alertando de 
algo errado.
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 Um mundo para Deleuze é o agenciamento 
de alguns afetos, em uma escolha determinada, uma 
seleção em um universo mais amplo de possibilidades.

“Vejam o carrapato, admirem este animal, ele se 
define por três afetos (...). A luz o afeta e ele se 
suspende até a ponta de um galho. O cheiro de um 
mamífero o afeta e ele se deixa cair sobre ele. Os 
pêlos o atrapalham, e ele procura lugar sem pêlos 
para se enfiar na pele e beber sangue quente. Cego 
e surdo o carrapato só tem três afetos. Que poder, 
portanto. Finalmente têm-se sempre os órgãos e as 
funções correspondentes aos afetos de que se é 
capaz.” (A comme animal  L’abécédaire de Deleuze. Entre-
vista com Claire Parnet. Pierre-André Boutang. Paris: 
Editions Montparnasse. p.199)

 A cidade, como um filme, também é um mundo 
criado por desejos, afeições, forças, atrações, de que 
homens e mulheres são capazes. Dogville é uma 
história que evoca uma unidade básica de toda a 
estrutura de uma vida coletiva. As relações, ali instruí-
das, questionam a sociedade e suas formas de inter-
esse. Não há nada em Dogville, nem mesmo o materi-
alismo da cidadezinha. Ali, só estão presentes um arse-
nal mínimo de forças (corpos) e um território 

(delimitações), ou seja, aquilo que transpassa toda a 
organização de uma cidade. Podemos dizer assim 
que, Dogville, é uma analogia de um mundo em 
devires, ou seja, seu processo nunca termina em um 
estado fixo, mas sim se estende a outras transfor-
mações pela disputa de afetos, desejos e forças.   

 Atravessar paredes e penetrar nos espaços 
privados de Dogville é um privilégio do espectador. 
O escritor alemão Michael Ende em seu livro, “O 
espelho no Espelho: Um labirinto” descreveu um mundo 
onde se podiam comer as paredes e atravessá-las. 
Ele dizia: “os muros são tão penetráveis que cada 
passo é uma decisão”. Na cidade invisível de Von Trier 
cada olhar é uma invasão. O espectador aciona seu 
devir-cidade e através de memórias constrói, ao 
longo da trama, uma estrutura que o permite buscar 
nos limites urbanos a relação da sociedade e como 
ela se comporta perante muros ou vazios. A cidade é 
feita de afetos. Os limites que a permeiam, são 
apenas barreiras visuais, são cenários que 
preenchem as relações urbanas. 
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“O fato é que não há paredes, nem telhados, nem pavimentos: não há nada que faça com que se pareça com uma 
cidade, exceto os encanamentos de água, que sobem verticalmente nos lugares em que deveria haver casas e 
ramificam-se onde deveria haver andares: uma floresta de tubos que termina em torneiras, chuveiros, sifões, registros.”
(Calvino, 1972, p49)
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"A única arte que me ensinou algo foi a pintura, eu 
penso que ela é arte suprema. Se você quiser contar 
histórias, seja um escritor e não um cineasta"      
(Peter Greenaway) 



  ¹Consiste de um sistema onde a câmera é acoplada ao corpo do operador através de um colete onde é instalado um 
braço dotado de molas, e serve para estabilizar as imagens produzidas, dando a impressão de que a câmera flutua. 

 De uma forma teatral Peter Greenaway abre 
as cortinas para apresentar um espetáculo 
cinematográfico. Na primeira cena de O Cozinheiro, o 
Ladrão, sua Mulher e o Amante o diretor coloca em 
evidência cães que saciam sua fome com enormes 
pedaços de carnes cruas. Com um movimento de 
câmera vertical percebemos que os cães estavam de 
baixo de um palco, nos bastidores da apresentação 
de uma peça teatral. Quando a câmera entra no 
palco as cortinas vermelhas são abertas por dois 
homens também vestindo vermelho. A partir daí 
estamos em um dos seis cenários pintados por 
Greenaway, em que se apresentam os fundos de um 
restaurante mais especificamente a garagem. Com 
uma riqueza de detalhes a primeira atrocidade do 
gângster Albert Spica se realiza explicitamente em 
uma noite comum de jantar. Com seus capangas Mr. 
Spica agride um homem fazendo-o engolir fezes 
caninas, isso porque esse homem devia a ele uma 
quantia em dinheiro. Enquanto isso sua mulher, Geor-
gina, observa toda a cena passivamente, dentro de 
um carro, fumando um cigarro. No enquadramento 

dessa imagem o espaço se constrói com abundância 
de detalhes. Existem dois grandes caminhões com 
pedaços de carne espalhados pelo seu interior, 
acompanhados da presença dos cachorros que latem 
incessantemente correndo de um lado para o outro. 
Depois de humilhar o homem, despindo-o e urinando 
em cima de seu corpo todo sujo de fezes caninas, Mr. 
Spica lava suas mãos e entra na cozinha do restau-
rante “Le Hollandais”, de sua propriedade. 
 
 A passagem do gângster, sua mulher e seus 
capangas de um espaço a outro é registrado por uma 
steadycam¹  paralela à ação, como uma visão subje-
tiva do público, que assiste aqui a uma ópera, se movi-
mentando entre um ambiente e outro horizontalmente. 
Assim, como em DogVille, em O Cozinheiro, o Ladrão, 
sua Mulher e o Amante os sonsignos são significativos 
para caracterizar o espaço. Saindo do som dos 
latidos na garagem passando até a cozinha onde o 
som do canto do menino Pup toma conta do espaço. A 
cozinha como um ambiente do preparo de comida, 
deveria ser um local limpo e organizado ao menos 
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higiênico. Não é o que acontece na cenografia. Peter 
Greenaway define esse espaço com cores escuras e 
uma poluição visual de aspecto sujo. As comidas estão 
espalhadas e existem vários cozinheiros trabalhando 
sem parar enquanto Mr. Spica atravessa o cenário 
aos gritos. Podemos observar ao fundo uma enorme 
estante de patos pendurados que estão sendo depe-
nados um a um, com isso, a nuvem de plumas se 
mistura com o vapor branco das panelas que se 
estabiliza no ar. Até agora, nas primeiras cenas, é 
nítido a riqueza de detalhes e os exageros de 
Greenaway para retratar seus espaços. 
 
 Albert Spica se mostra arrogante, prepo-
tente, um homem repugnante, do começo ao fim da 
trama. Suas atrocidades são aturadas por todos que 
o rodeiam, passando de espaço em espaço, delimita-
dos por sonsignos e opsignos. No movimento da 
câmera, ao passar da cozinha para o restaurante, 
observamos nitidamente o que até agora têm sido 
uma mudança sutil. A tonalidade nos ambientes. Em O 
Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante, os 
espaços possuem peculiaridades individuais. Cada um 
responde por diferenças visuais e sonoras que 
definem não só o espaço particularmente abordado, 

mas também o homem no espaço. Seu comporta-
mento em cada cenário é diferenciado, suas atuações 
e atitudes, assim como a cor de sua roupa. Podemos 
dizer que o figurino de alguns personagens é virtual. 
Esses figurinos são potências que se atualizam em 
cores distintas em cada ambiente. Ele apresenta em 
cada uma das seis partes do cenário a individuali-
dade do espaço pela atualização de um virtual 
latente nas cores da vestimenta do personagem. Por 
meio da luz – distinto em cada uma das seis partes do 
cenário – o vestido de Georgina, por exemplo, se 
atualiza de maneira diferente. Sua roupa na cozinha 
não é a mesma roupa no restaurante, no que se refere 
a sua cor. O vestido apresenta uma nova verdade 
sobre si mesmo: “a potência do falso”. 

                                                                            
"A cozinha é verde porque representa a floresta de onde vem todo o 
alimento; o restaurante é vermelho por ser onde toda a violência 
ocorre; o banheiro, onde os amantes fazem amor pela primeira vez, é 
como o paraíso, e como tal ele tinha de ser branco; tem uma breve 
seqüência no hospital que é iluminada com amarelo porque para mim 
é a cor das crianças, dos ovos, dos recém-nascidos; e finalmente a cor 
da biblioteca que é ouro, representando 'a época dourada do 
aprendizado', o idílico tempo em que tudo no Jardim do Éden era 
maravilhoso"
                                                         (Peter Greenaway)              
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 Com a tonalidade do espaço já predefinida 
os personagens se atualizam na passagem de um 
espaço a outro. Com a riqueza de detalhes e o 
perpassar horizontal da câmera, Greenaway apre-
senta cada ambiente de forma peculiar. O restau-
rante, todo ornamentado, na cor vermelha, com 
grandes cortinas cobrindo as janelas e ao fundo um 
enorme quadro de Frans Hals, “Banquete dos Oficiais 
da Companhia da Guarda de São Jorge”. Frans Hals 
é um pintor holandês, o que frisa a relação da pintura 
com o cenário do filme, pois a tradução do nome do 
restaurante “Le Hollandais” é “O Holandês”. [

 À todo momento os personagens estão 
comendo e ouvindo o discurso violento de Spica. 
Essas características afirmam a natureza humana que 
Greenaway traz para o cinema, o homem em suas 
relações. É nesse mesmo ambiente que Georgina, a 
mulher de Spica, encontra um olhar diferente no meio 
de tanto vermelho. É Michael. Com vestes de tons de 
bege, o homem passa a corresponder aos olhares de 
Georgina e, sem trocar ao menos uma palavra, com 
apenas sensações, olhares e gestos, os personagens 
deixam o restaurante e se dirigem a um novo cenário, 
o banheiro. Todo branco, o banheiro é onde a 

primeira cena de amor dos amantes acontece. É, 
então, na passagem do restaurante para o banheiro, 
que Peter Greenaway deixa transparecer um sutil 
cruzamento entre dois espaços. Ao deixar a porta do 
banheiro aberta, Michael, permite a entrada de luz 
do restaurante no banheiro. O vermelho forte e 
violento do restaurante se transforma em um tom de 
rosa suave quando toca as paredes brancas leves do 
banheiro. É uma mistura de dois tempos. Esse tom de 
rosa aprece e desaparece na media em que a porta 
se abre ou é fechada. 
 
 Transitando por estes quatros cenários defini-
dos anteriormente, o relacionamento entre Georgina 
e Michael se estende. Todos na cozinha sabiam do 
envolvimento entre Georgina e o bibliotecário 
Michael. Até mesmo o cozinheiro, Richard, era coniv-
ente com os encontros entre os amantes. Dessa forma 
os encontros amorosos passam do banheiro para a 
cozinha, um ambiente mais escuro e menos higiênico. 
Em um momento do filme, Greenaway intercala, em 
uma montagem intrigante, as imagens de sexo entre 
os amantes e as imagens do cozinheiro preparando 
uma refeição. Cada passo para se consumar o sexo é 
comparado aos passos do preparo minucioso, com 
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cortes perfeitos e facas afiadas, de uma refeição. 
Nesse vai e vem de imagens, Greenaway abusa do 
uso da imagem-lembrança e faz com que a memória 
do espectador funcione fazendo o devir dos instintos 

humanos – a reprodução e a alimentação. A comida 
tem um papel fundamental no filme. O desenrolar da 
trama é marcado pelos cardápios que aparecem 
periodicamente, evidenciando o dia da semana e a 



comida a ser servida. Existe um devir homem-comida, 
o modo como o diretor expõe a comida, a forma como 
ele marca um tempo, um movimento, entre o sexo e a 
agilidade de se picar um pepino, por exemplo.  
Greenaway faz devir a todo o momento, nas roupas, 
na comida, nos espaços. O filme é bombardeado por 
imagens virtuais e espaços virtuais que se atualizam 
em sua cenografia de caráter teatral. 

 Ao passo que o cenário da cozinha se torna o 
novo espaço de encontro dos amantes o diretor a 
apresenta com a mesma tonalidade, porém de um 
modo mais limpo e organizado. Já podemos reparar 
que logo após a primeira cena de amor na despensa 
da cozinha, quando Mr. Spica atravessa o ambiente 
do preparo da comida, pela segunda vez, ela está 
mais organizada. Já não existem mais os frangos 
depenados, que são substituídos por uma pirâmide de 
panelas de bronze. O ar que abrange o ambiente já 
não é mais tão poluído e sujo, as comidas estão 
posicionadas devidamente de um modo mais claro e 
suave aos olhos. Com isso Greenaway afirma a 
relação do homem com o espaço que ele habita. O 
homem pode transformar espaços de acordo com sua 
utilidade, reabilitar ambientes.

 Em uma noite de domingo os amantes são 
descobertos por uma prostituta e isso acaba reve-
lando a relação adultera para Mr. Spica. Em uma 
discussão do ladrão com a prostituta, dentro do 
restaurante, a verdade vem à tona e Mr. Spica 
descobre estar sendo traído por sua mulher. Então, 
podemos observar mais um devir-comida. É no auge 
dos gritos e insultos que Greenaway faz da comida 
mais uma vez o centro das atenções, mas agora de 
um modo diferente. Faz com que a prostituta se trans-
forme em um pedaço de carne, tão vulnerável á um 
garfo quanto qualquer pedaço de carne no prato de 
uma refeição. Mr. Spica em uma atitude insana 
perfura a bochecha da prostituta com o talher de três 
pontas finas. A carne humana passa a ter outro valor, 
existe um devir da prostituta com a comida que ela 
mesma se torna, sua cara de espanto e dor com um 
escorrer de sangue saindo do lugar perfurado. 
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 Entre gritos, chutes e socos o ladrão passa 
destruindo tudo que encontra pela frente de um jeito 
violento e assustador, com o intuito de encontrar sua 
mulher e o amante. Os gritos são escutados por todos 
os espaços cenográficos e os amantes, que estão nus 
no depósito da cozinha, são alertados por Richard, o 
cozinheiro, que procura uma forma de ajudá-los a 
fugir da fúria de Mr. Spica.  Assim, o cozinheiro, 
desloca os amantes pelos ambientes escondidos, 
colocando-os primeiro em um freezer com carnes, um 
lugar escuro e gelado e depois em um caminhão, o 
mesmo caminhão do início da trama, com um diferen-
cial, todo seu conteúdo já estava apodrecido repleto 
de germes e bichos. Enquanto isso o ladrão destrói 
todo o cenário em uma fúria jamais vista até então. E 
com dois talheres em sua mão grita a frase “Eu o mato 
e eu o como!”. 

 Em uma cena de causar enjôo, transportados 
pelo caminhão com carne podre, os amantes são 
retirados do alinhamento dos quatro cenários e 
passam para a biblioteca onde passa a ser o escond-
erijo de Georgina e Michel. No depósito de livros 
predomina a cor dourada. Ao chegar à biblioteca, os 
amantes se envolvem em uma coberta de tonalidade 

bege, como o tom da roupa de Michael, até então, 
usada na trama. Se observarmos as vestimentas de 
Michael durante o decorrer dos primeiros atos, 
percebemos que ela não possui a mesma virtualidade 
da de Georgina, ela não é sensível à luz dos ambi-
entes, não muda sua cor de acordo com a cor do 
espaço, sustentando a mesma verdade até o espaço 
dos livros, onde os personagens ficam nus envoltos 
pelo mesmo tom bege predominante. Durante a 
estada dos amantes no depósito de livros, eles eram 
alimentados pelo cozinheiro, que mandava refeições 
através do pequeno Pup. Na primeira vez que o 
menino visita a biblioteca ele leva junto o seu canto. 
Greenaway  junta o ambiente da cozinha com o da 
biblioteca através de sonsignos, mas o canto é logo 
dispensado por Michael, em uma tentativa de se 
afastar do local de identidade das violências de Mr. 
Spica. Na volta da biblioteca para o restaurante, o 
menino Pup é abordado por Mr. Spica e seus gângs-
teres, que lhe torturam, fazendo-o comer os botões de 
sua própria roupa de uma forma repugnante. O 
menino desmaia quando Mr. Spica, depois de acabar 
com os botões, corta um pedaço de seu umbigo para 
que ele coma. Mesmo com o silêncio da criança Mr. 
Spica descobre o esconderijo dos amantes porque 
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encontra livros na cesta, que Pup carregava, e o nome 
do depósito de livros. Na mesma noite o cozinheiro 
visita os amantes e conta-lhes o ocorrido, sem pensar 
Georgina vai até Pup. Enquanto isso Michael fica só 
na biblioteca.
 
 No hospital, todo amarelo com enormes corti-
nas que cobrem a janela, Georgina encontra o Pup 
que está desacordado e todo ferido. Enquanto isso, já 
na biblioteca, Mr, Spica, se aproveita da oportuni-
dade e, com seus gângsteres, tortura Michael 
fazendo-o engolir uma por uma as paginas de seus 
livros até não existir mais espaço em seu corpo.  Em 
uma cena geral do espaço da biblioteca, Greenaway 
coloca o assassino em primeiro plano e Michael 
sendo sufocado por livros. Em torno disso todos os 
livros espalhados e rasgados pelo chão da biblioteca. 
A partir da mesma cena os assassinos desaparecem 
lentamente e podemos ver Michael deitado no chão 
de seu depósito. Georgina, aos gritos, entra correndo 
pelo mesmo cenário e agacha ao lado de seu 
amado. Michael, sob os livros está morto, afogado, 
com os olhos abertos e uma folha afundada em sua 
boca, lembrando a imagem de uma leitoa amor-
daçada com uma maça pronta para ir ao forno. 

Georgina não acredita no que vê, com calma retira os 
papeis que estão em Michel e deita-se ao seu lado e 
começa a conversar com o bibliotecário como se ele 
estivesse vivo. 

 Então, Peter Greenaway nos mostra nova-
mente o cenário da cozinha. Agora um espaço limpo, 
não poluído, que mais se parece, devido ao enquad-
ramento e suas cores, com uma pintura. O diretor 
desenha um espaço claro, em que Georgina, conver-
sando com o cozinheiro, veste preto e não mais uma 
roupa que se atualiza na luz verde da cozinha. Ela 
pede para Richard um favor, que seria a sua 
vingança contra seu marido Mr. Spica. Pede ao cozin-
heiro que cozinhe o corpo de Michael. 
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 Greenaway deixa essa cena com o mesmo 
movimento horizontal de câmera que usa para passar 
de um ambiente a outro. O diretor faz a câmera se 
movimentar de dentro da cozinha até a garagem, ao 
som do choro de Georgina, passando pelos cenários 
silenciosos e organizados, uma vez todo conturbado e 
perturbado pela violência de Spica, se deparando 
no final com o enorme quadro de Frans Hals que 
ficava dentro do restaurante vermelho. É o fim das 
violências do ladrão.

 Para finalizar a trama, Peter Greenaway, 
surpreende o espectador e conclui o filme com o um 
assunto que abordou durante toda a trama de diver-
sas formas: o homem como refeição. Georgina 
convida Mr. Spica para um jantar. Ela deseja a ele um 
feliz aniversário, mesmo não o sendo. Para Georgina 
era uma data mais do que comemorativa, era a 
consumação de sua vingança contra todas as atroci-
dades de Albert Spica. De uma forma glamorosa, 
Peter Greenaway abre novamente a cortina 
vermelha para finalizar sua obra. Da enorme porta 
vermelha do restaurante entra a última refeição de 
Spica: O corpo do livreiro Michael cozinhado. Com 
uma imagem-cristal, o diretor apresenta a última 

refeição do assassino. O cozinheiro à frente, conduz a 
refeição até a mesa de Spica, nesse movimento nos 
deparamos com uma passagem que é ao mesmo 
tempo confundida entre a condução de um corpo em 
seu velório e a condução de uma refeição até uma 
mesa. Como em Europa 51 de Rossellini, Greenaway, 
usa a imagem-cristal e mistura dois espaços em um só 
tempo, duas sensações em um só instante. Agora 
chegaram ao fim as crueldades de Albert Spica. 
Como uma platéia as pessoas que transportavam o 
corpo de Michael se posicionam em frente à mesa 
da última refeição. Georgina se dirige a Albert com 
toda a segurança e diz que é para ele se divertir, com 
um único golpe arranca o véu branco que cobre o 
corpo de Michael e Mr. Spica parece não acreditar 
no que vê. A câmera transpassa o corpo assado de 
amante, rodeado por legumes cozidos, enquanto 
Georgina pronuncia essas palavras para Mr. Spica: 
“Você jurou que o mataria, e você o matou. E você 
jurou que o comeria. Agora o coma!” Com uma arma 
o assassino tenta reagir, mas é impedido. Assim, com 
todas as pessoas em sua volta e sua própria arma 
apontada para sua cabeça, por sua mulher, Albert 
Spica está desarmado de sua violência. Trêmulo, com 
um par de talheres, o assassino come  um pedaço de 
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homem, como o corpo de Michael. Georgina, com a 
arma apontada para a cabeça de Albert Spica, pronun-
cia suas últimas palavras: “Bon appétit.”. E, com um tiro, 
mata o assassino. 

 O drama, que apresenta violência, sexo, comida, 
vingança e canibalismo são potencializados visualmente 
pelos seus figurinos e cenários barrocos. Greenaway traz 
para o cinema a cidade em sua multiplicidade informativa. 
A forma como o diretor mistura vários espaços em uma 
imagem condiz com o encadeamento das edificações na 
malha urbana e como um espaço arquitetônico penetra 
em outro ressaltando suas relações de memória e 
paisagem urbana. As imagens que dominam os cenários 
urbanísticos conduzem um meio cultural  e afetivo, transfor-
mam opiniões. Os espaços se transformam a partir de 
relações e de uso. Na cenografia do filme através de 
cores, figurinos, e até mesmo comportamento humano, 
ressaltando a comida como intermediárias das relações 
humanas, Greenaway não deixa de lado a critica ao 
pecado da gula e também do consumismo colaborado 
pela quantidade de informação e de imagens que a 
cidade cria e transmite. Quando Greenaway enfatiza o 
canibalismo avalia as relações humanas e como elas se 
dão nos territórios que habitamos.  
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“Para mim, a noção do canibalismo como metáfora está fortemente 
associada ao fato de que, quanto tivermos comido tudo que existe no 
mundo – ou seja, quando tivermos explorado tudo e colocado tudo na 
boca como uma criança -, terminaremos comendo-nos uns aos outros.”
                                                                      (Peter Greenaway))







 Os sonhos nos fascinam. Talvez porque 
podemos viver uma realidade diferente, mas repleta 
de significados da nossa própria realidade. No sonho 
estamos completamente vulneráveis a toda e 
qualquer sensibilidade externa. Enquanto dormimos 
criamos em nossa mente um espaço imagético e a 
qualquer momento nossas memórias se intercalam 
com esse espaço e suas sensações, produzindo novas 
sensações e imagens mentais delirantes. Algumas 
vezes, quando sonhamos, nossas sensações são tão 
reais que ao despertar de um espaço imagético senti-
mos em nosso corpo o que estávamos sentindo no 
sonho.  Trazemos para a realidade alguma emoção 
adquirida pela memória de uma situação que provo-
camos involuntariamente em nossa mente, como 
quando acordamos com os batimentos cardíacos acel-
erados logo após um sonho ruim. Em Inception (A 
Origem), de Christopher Nolan, o sonho é o person-
agem principal de um filme que abusa de efeitos espe-
ciais para apresentar o espaço produzido em nossa 
mente enquanto dormimos. A trama apresenta 
ladrões de sonhos que são contratados para 
implantar uma idéia no inconsciente de um homem. Por 
esse aspecto da trama já se tem uma reflexão sobre o 
que é cinema, pois é uma arte de construir sonhos e 

de plantar idéias na mente do espectador.

 Na tentativa de expor o roubo de uma idéia, 
já no início da trama, Inception, apresenta disfarçada-
mente uma escala de sonhos encavalados, ou seja, 
um sonho dentro de outro sonho. São dois planos de 
profundidade, onde os atores protagonizam um 
assalto ao inconsciente. Christopher Nolan trabalha 
com planos e tempos diferentes, fazendo-os se unirem 
em determinados momentos. Considerando um sonho 
como imaginário, podemos dizer que Nolan, mistura 
real e imagético. Para ser mais objetiva devo 
esclarecer a característica do filme em relação à 
morte de uma pessoa no plano dos sonhos. Quando 
alguém é assassinado ou sofre algum acidente, que 
na realidade lhe tiraria a vida, essa pessoa regressa 
um plano para fora dos sonhos, ou seja, se o person-
agem estiver em dois planos ao passo que morre no 
segundo volta para o primeiro, e se morrer no 
primeiro volta para a realidade. Além disso, Inception 
aborda a prática do chamado “chute”, que seria a 
provocação voluntária da sensação de queda, para 
fazer com que uma pessoa desperte do plano 
profundo dos sonhos. Com isso, em uma das suas 
cenas, Christopher Nolan, nos surpreende juntando o 
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real ao imaginário. Cobb, o protagonista do filme, é 
derrubado dentro de uma banheira, induzindo o 
chamado “chute”, e ao mesmo tempo, no sonho de 
Saito (a pessoa que teria sua idéia roubada), Cobb é 
atingido por uma onda de água gigante que invade 
o prédio estourando as janelas e atingindo o rapaz. 
Cobb é desperto. 
   
 Em meio ao despertar dos ladrões de idéias, 
fica claro que a vítima escolhida, a qual seu sonho é 
invadido não desconfia de absolutamente nada, ou 
melhor, não desconfia que seus delírios inconscientes 
possam ser mais do que sonhos, possam ser reais. 
Para Saito, no caso, tudo não passou de um sonho 
como qualquer outro. Fica claro também, já no início 
do filme, que a presença de um arquiteto na equipe de 
ladrões é imprescindível, pois é ele quem projeta toda 
a cidade dos sonhos, quem cria os espaços ilusórios.

 Cobb é um ladrão de idéias. Sua família, são 
seus dois filhos pequenos que não vê há tempos. 
Carrega consigo um pequeno peão de metal. Seu 
braço direito é Arthur, que o acompanha no trabalho. 
Na sua última missão, a do empresário japonês Saito, 
Cobb fracassou. Agora Saito quer que Cobb 
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trabalhe para ele, não para extrair idéias, mas para 
fazer uma inserção, pois da mesma forma que pode 
roubar a idéia da mente de uma pessoa, ele também 
poderia inseri-la. Cobb não aceita a proposta logo 
de cara, porque seria uma experiência arriscada 
demais. Mas, quando Saito lhe oferece a oportuni-
dade de livrá-lo das acusações que o impedem de 
voltar para os EUA reencontrar seus filhos, Cobb não 
perde a oportunidade e monta sua equipe, para fazer 
o trabalho. Para inserir uma idéia é mais complicado 
que extraí-la. O ladrão precisa ir mais fundo, invadir 
profundamente a mente humana. 

 O filme deixa escapar que Cobb também é 
um arquiteto, mas já não tem mais o controle sobre sua 
mente e isso o impossibilita de projetar as cidades nos 
sonhos, pois sua mulher, Mal, não permite que isso 
aconteça. Ele está perdido em seu próprio incon-
sciente. Por isso, Cobb vai à procura de uma nova 
arquiteta para dar início ao trabalho de inserção. É 
então que ele encontra Ariadne. Para testar a garota, 
Cobb, pede que ela monte um labirinto em dois minu-
tos, do qual ele sairá em um minuto. Depois de duas 
tentativas a garota surpreende o arquiteto com seu 
labirinto. Agora ela já faz parte da equipe. Não por 

acaso Ariadne é o nome dado jovem personagem.  A 
mitologia Grega conta a história de uma bela princ-
esa filha de Minos  que se chamava Ariadne.  A princ-
esa é responsável por desvendar o enigma do labir-
into do Minotauro (metade homem metade touro), seu 
próprio irmão.  O fato se dá quando Teseu, um guer-
reiro de Atenas se oferece para entrar no grupo de 
sete rapazes e sete moças que anualmente eram 
sacrificados dentro do labirinto do Minotauro. O sacri-
fício provém de uma desventura entre Minos, pai de 
Ariadne e Atenas. O labirinto foi construído pelo 
arquiteto Dédalos, e por ser tão complexo, quando 
terminado o arquiteto não conseguiu encontrar a 
saída e morreu dentro do próprio projeto.  Teseu 
prometeu para seu pai matar o Minotauro e voltar 
para Atenas vitorioso, mas Ariadne se apaixona pelo 
rapaz e sabendo que seu fim será trágico no labirinto 
resolve ajudá-lo desvendando o enigma com o 
chamado ‘fio de Ariadne’. A princesa entregou para 
Teseu um novelo de lã de ouro que ficaria preso na 
entrada do labirinto e seria desenrolado com a 
trajetória do guerreiro pelo labirinto. Assim, quando 
tiver matado o Minotauro, Teseu poderia facilmente 
encontrar o caminho de volta seguindo o fio de ouro.
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 Desvendar a arquitetura contemporânea 
descobrindo o urbanismo é um desafio. A cidade se 
torna um labirinto onde nos perdemos meio às quanti-
dades excessivas de informações e imagens.  Partindo 
da arquitetura real para a ficção cinematográfica de 
Inception nos deparamos com a cidade em constante 
transformação. É com essa mescla de real e imagético 
que Christopher Nolan nos conduz ao sonho sem 
percebermos. O diretor transita entre o real e o irreal 
abusando do poder de memória do espectador. Para 
Deleuze a natureza da imagem-percepção consiste 
em ser atual, já a imagem-lembrança é virtual. A 
imagem-lembrança se atualiza em uma imagem virtual 
que corresponde à imagem-percepção. No caso do 
sonho a pessoa subsiste, com percepções incon-
scientes que afetam o plano do irreal e do real. O 
sonho, segundo Deleuze, não é uma metáfora, mas 
uma séria de anamorfoses que atravessam um circuito 
muito grande. Na imagem-sonho o virtual se atualiza 
em outra imagem que se virtualiza em uma terceira ao 
infinito. Nolan, transita entre imagem-lembrança e 
imagem-sonho. A memória do espectador está ativa 
todo o tempo, distinguindo imagem-lembrança e 
imagem-sonho. O espectador procura na sua 
memória, imagens para interpretar as imagens-sonhos 

do personagem. 
 
 Logo após Ariadne entrar para a equipe, 
Cobb aparece em uma cena dialogando com a 
menina em um café. Ele fala sobre o poder do cérebro 
e como ele funciona quando estamos dormindo. 
Enquanto dormimos podemos projetar um prédio 
criando conscientemente cada aspecto, mas às vezes 
ele se cria sozinho como uma inspiração. Cobb diz 
que quando estamos dormindo nossa mente cria e 
percebe o mundo de forma simultânea tão bem que 
nem percebemos o que está acontecendo. A proposta 
de Cobb era que Ariadne criasse o mundo dos 
sonhos e ele seria o sujeito que contribuiria com seu 
subconsciente. Assim, na cidade de Ariadne existiria o 
subconsciente de Cobb e sua sensibilidade. Depois 
de algum tempo de conversa, Cobb revela, para o 
espectador e para Ariadne, que eles estão em um 
sonho quando questiona a arquiteta da forma como 
foram parar naquele determinado local. “Então, como 
viemos parar aqui?”.

 Quando Ariadne se dá conta de que estão 
em um sonho compartilhado, a menina fica assustada. 
A xícara de café começa a tremer e logo em seguida 

79



a estante de livros da esquina da frente explode e 
tudo em sua volta começa a estourar como se a rua 
estivesse sendo bombardeada. Os pedaços dos 
prédios, das ruas e calçadas, flutuam em câmera lenta 
enquanto os sons explosivos tomam conta da cena. As 
pessoas estão estáticas e o cenário em pedacinhos. 
Ariadne desperta. Cobb explica qual é o processo do 
sonho compartilhado. “Nunca é apenas um sonho. E 
um rosto cortado por vidro dói um bocado. Parece 
real”. Cobb também explica como funciona o tempo 
nos sonhos. Quando estamos dormindo nossa mente 
funciona mais rápido, por isso o tempo parece passar 
mais devagar. Cinco minutos de um mundo real 
equivalem à uma hora no mundo dos sonhos. 

 Agora, novamente induzidos no mundo dos 
sonhos, Ariadne tem a oportunidade de projetar em 
cinco minutos o seu espaço, com a influência do 
subconsciente de Cobb. Nesse momento Christopher 
Nolan presenteia o espectador com espaços 
inesperados. A menina e o rapaz caminham pelas ruas 
de uma cidade. Quando parece que estamos em uma 
cidade real, Ariadne com um golpe de olhar e o 
controle de seu pensamento dobra a cidade, 
projetada por sua mente, ao meio até o piso se trans-

“Os sonhos parecem reais enquanto estamos nele, só 
quando acordamos percebemos que havia algo estranho”. 
(Personagem Cobb, Inception)
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formar em teto. Ela está aprendendo como projetar 
sonhos, como controlar sua mente. O diretor confia ao 
personagem a chance de projetar cidades inteiras 
coisas que nunca existiram e que não podem existir no 
mundo real

 A jovem arquiteta modifica a cidade em 
tempo presente, os elementos urbanísticos e a cidade 
cenográfica estão totalmente vulneráveis ao 
consciente dela. Os personagens andam pelas pare-
des que se transformam em chão, enquanto os carros 
entram e saem, na posição vertical, como se até a 
gravidade fosse manipulada. Nessas cenas, Nolan, 
arranca o céu e fecha a cidade em um cubo visto de 
dentro. Ariadne continua a caminhar por sua cidade. 
Nesse trajeto, a menina vai transformando, os 
espaços com rapidez e atitude. Christopher Nolan, 
assim como Welles, abusa da imagem-cristal. Ariadne, 
em um determinado momento, coloca dois espelhos 
enormes um de frente para o outro formando um 
espaço virtual infinito. Em um só tempo temos múltiplas 
imagens. Os espelhos constroem um espaço infinito e 
uma sobreposição de planos que fazem da imagem 
uma imagem puramente cristalina. Assim como Welles 
faz em “Cidadão Kane” quando coloca Mr. Kane 
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entre dois grandes espelhos dentro de seu enorme 
castelo. O reflexo de Kane se torna infinito, virtuali-
zando infinitamente sua imagem. 

“Dito isso o signo aparece em Peirce como combinando três 
tipos de imagens, mas não de qualquer maneira: o signo é 
uma imagem que vale por outra imagem (seu objeto), com 
referência a uma terceira imagem que constitui o ‘interpre-
tante’ dele, sendo este, por sua vez, um signo ao infinito”  
(Deleuze, 1990, p.44)

 Na primeira vez que Ariadne fecha a porta 
de vidro temos uma imagem refletida do fundo da 
cena que não poderíamos ver na própria cena. Temos 
uma atualização de um virtual latente escondido na 
imagem. Depois quando fecha o segundo espelho ela 
forma um espaço infinito e com um toque no vidro ela 
estoura esse espaço e o atualiza em outro espaço 
virtual. A jovem arquiteta potencializa o espaço com 
apenas um toque. Sua mente projeta espaços virtuais 
a todo o tempo.
 
 A forma como as edificações são vulneráveis 
nos remete à realidade. Projetamos para ser transfor-
mado. As modificações, com o apoio de tecnologias, 
são constantes na cidade. Uma arquitetura se torna 
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efêmera no urbanismo acelerado das grandes 
cidades. Ariadne levanta pontes e estruturas com a 
mesma facilidade que caminha pelas ruas das 
metrópoles. Computadores, tecnologias, ferramentas 
evoluídas fazem da arte de projetar mais dinâmica, 
ágil, hoje em dia. E a virtualidade espacial 
cinematográfica transcende para o urbanismo das 
grandes cidades. A comunicação entre extremos se 
tornou praticamente espontânea. A dinâmica de rede 
aniquila o espaço pelo tempo e o mundo se mistura. 
Inception traz a cidade contemporânea para a 
imagem cinematográfica, pois Nolan abusa da 
memória urbana. De como é construir, inserir espaço 
dentre de um espaço já organizado. Ele apresenta 
uma requalificação acelerada das cidades em 
constante movimento. Ariadne desvenda o labirinto 
das cidades contemporâneas e atualiza suas formas e 
espaços, criando imagens infinitas, e relacionando 
memória.
 
 Por falta de experiência, Ariadne recria um 
espaço quase que inteiramente com dados da reali-
dade comum. Cobb, eufórico, diz para a garota que 
isso é errado. Devemos usar a memória para projetar 
espaços novos, jamais para recriar espaços reais. 

Devemos usar a memória para aproveitar seus detal-
hes, para apresentar espaços, nunca representar um 
ambiente. Cobb ainda completa: “É um jeito fácil de 
perder a noção do que é real e do que é sonho”. A 
imagem-cristal, segundo Bergson, é passado e 
presente ao mesmo tempo. A mistura do tempo e 
espaço confunde as duas faces da imagem-crsital. O 
real e imaginário são indiscerníveis, mas se confundem 
pela perda de controle das sensações.

“Tendo perdido suas conexões sensório-motoras, o espaço 
concreto deixa de se organizar conforme tensões e 
resoluções de tensões, conforme objetivos, obstáculos, 
meios e até mesmo desvios”                
(Deleuze, 1990, p.158)

 Logo em seguida todas as pessoas da cidade, 
que são projeções da mente de Cobb, começam 
atacar Ariadne. As projeções são pessoas que 
construímos para habitar o nosso sonho. As projeções 
partiram para cima da menina e caminhando do 
fundo surge Mal, que esfaqueia a garota 
despertando-a do sonho em um estado ofegante. 
Nessa parte do filme o espectador entende o pião 
de metal que o arquiteto carrega consigo é um totem. 
Os totens servem para a pessoa diferenciar a reali-
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dade do sonho e assim não se perder no subcon-
sciente de outra pessoa ou de si mesmo. 
 
 Assustada com toda a situação Ariadne vai 
embora. Mas a realidade já não é suficiente para a 
curiosa arquiteta. Enquanto Cobb vai ao encontro das 
pessoas certas para montar sua equipe, Arthur explica 
para Ariadne, que não resiste e volta ao encontro 
dos ladrões de idéias, um pouco dessa arquitetura 
paradoxal dos sonhos. Ariadne define tudo o que viu 
até então como “pura criação”. Construir espaços, 
cidades, etc. com a mente é maravilhoso para a 
menina. Arthur explica que a jovem pode fazer a 
arquitetura assumir formas impossíveis no sonho. Os 
dois estão subindo uma escada enquanto conversam 
e Arthur relaciona as formas impossíveis à círculos 
fechados e espaços infinitos, como a Escada de 
Penrose. Com um movimento de câmera, notamos que 
a escada que Arthur estava subindo nada mais é que 
um espaço infinito. Nessa parte do filme relacionamos 
esses espaços com os espaços de Escher, seus trabal-
hos também criam espaços infinitos, escadas sem fim. 

 Arthur ainda conversa com a garota sobre os 
espaços do sonho, diz que o circulo fechado ajuda a 

84



disfarçar as fronteiras dos sonhos e ele deve ser 
complicado o bastante para poder escondê-los das 
projeções, deve ser como um labirinto. Quanto mais 
complicado o labirinto, mais tempo as projeções (as 
pessoas que habitam a cidade projetada no sonho) 
levam para captar os invasores de subconscientes. Ao 
fim do diálogo entre Artur e Ariadne descobrimos 
que Mal, a mulher de Cobb, está morta e todas as 
vezes que ela aparece nos sonhos é apenas uma 
projeção causada pelo subconsciente perturbado do 
rapaz.
 
 Cobb continua formando sua equipe para a 
inserção. Encontra Yusuf que é capaz de fazer um 
sedativo poderoso a ponto de uma pessoa dormir tão 
profundamente que pode ter até três níveis de sonho. 
É em Robert Fisher que a equipe de Cobb, com seis 
membros, fará a inserção. Para mudar uma idéia futura 
do rapaz, Cobb e sua equipe, plantarão uma 
pequena semente de idéia no terceiro nível do sonho 
de Robert, profundamente em seu subconsciente. Essa 
semente se transformará em uma nova idéia e 
mudará a realidade de Robert Fisher. Os invasores de 
mente programam todos os passos de sua inserção. Já 
em um avião a equipe se prepara para o primeiro 

compartilhamento de sonho com Robert Fisher. O 
empresário será dopado por 10 horas, assim como 
todos os membros da equipe da inserção, para 
viverem uma realidade diferente.

 Todos dopados entram no primeiro de três 
planos de sonhos. Lá estão em uma cidade projetada 
por Ariadne. Em alguns instantes o subconsciente de 
Cobb já começa a interferir no projeto de Ariadne. 
Como um furacão, um trem de carga, percorre a rua 
que está o carro de Cobb e Ariadne. O trem destrói 
os carros abrindo caminho para sua passagem.  Esse 
trem é fruto da mente perturbada de Cobb. Ao 
mesmo tempo começa um tiroteio e uma perseguição 
contra o carro de Arthur e os outros da equipe. Saito 
é atingido. As projeções que atacavam os “inseridos” 
não eram quaisquer projeções, mas sim uma defesa 
do subconsciente de Fisher, que foi treinado para se 
defender. “Seu subconsciente está militarizado” explica 
Arthur. Além disso, um problema sério atormentava 
toda a equipe. Em um sonho normal Saito, se morto, 
poderia acordar, mas neste casso os sedativos eram 
muito fortes e se alguém da equipe morresse seria 
direto jogado no limbo.  Limbo é o espaço de sonho 
não construído, o espaço do subconsciente infinito e 
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cru. É impossível sair do limbo até a sedação ter 
diminuído, o tempo de permanência no limbo pode 
demorar décadas, infinito. Esse era o único jeito de 
descer três camadas de sonhos, correr o risco de 
enfrentar o limbo. Sem saída a equipe decide 
continuar e inserir a idéia em Fisher.

 Em uma passagem no primeiro plano de 
sonho, Eames, o falsificador da equipe, se transforma 
no tio de Robert Fisher, o tio Peter. Com um jogo de 
três espelhos, em uma penteadeira, Nolan apresenta 
o processo da transformação de Eames em tio Peter. 
Na primeira cena vemos Eames de frente aos espel-
hos e os quatro reflexos que aparecem são dele 
mesmo. Na segunda vez que aparece a mesma 
tomada, já nos dois primeiros reflexos aparece a 
imagem de Peter, agindo com os mesmo movimentos 
de Eames. Na terceira tomada, os dois primeiros espe-
lhos e mais um mostram o reflexo de Peter, como se 
Eames estivesse no processo de transformação 
enquanto conversa com Cobb. Na quarta e última 
tomada, todos os reflexos apresentam tio Peter e com 
um afastamento da câmera já na frente da pentead-
eira, onde ficava Eames, está tio Peter e no reflexo no 
espelho está Eames. Cristofher Nolan cria um jogo de 
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espelhos delirante. Aos poucos o diretor atualiza o 
virtual por trás de Eames e apresenta o virtual tio 
Peter. As imagens se atualizam em instantes diferentes, 
como uma gradação para atualizar o tio Peter 
completamente. E quando Peter sai do espelho, vemos 
nitidamente, que Eames entra no espelho. 

 A tentativa de arrancar algum segredo de 
Robert Fischer no primeiro plano de sonho, não 
funcionou. Então a equipe adormece mais uma vez o 
rapaz e passa para o segundo plano. Agora todos 
estão dormindo em uma van em movimento dirigido 
por Yusuf que permanece no primeiro plano dos 
sonhos fugindo dos ataques do subconsciente de 
Fisher. Como um passe de mágica, todos estão bem, 
dentro de um restaurante de hotel e ali começa mais 
uma procura pelas idéias de Fischer. Cobb, em um 
diálogo, alerta Robert Fischer de que ele está em um 
sonho. Isso para que Robert passe a confiar em Cobb. 
Enquanto a van no primeiro plano foge dos tiros do 
subconsciente de Fischer e as consequências aconte-
cem no segundo plano, como por exemplo uma 
mudança de gravidade que ocorre no restaurante 
quando a van, dirigida por Yusuf, quase é tombada.  
Enquanto Cobb engana Robert Fischer, algumas 

memórias de seu subconsciente vão aparecendo na 
cidade projetada pela mente, como a memória de 
seus pequenos filhos se levantando e correndo. Já 
dentro do hotel a equipe passa do segundo plano do 
subconsciente de Fischer para o terceiro e último 
plano.  Fischer acredita estar entrando no sonho do 
tio Peter, mas na verdade é ele quem está sonhando.
 
 Em um cenário completamente diferente dos 
outros dois, o terceiro plano se passa em uma base de 
segurança que guarda o segredo de Fischer. Tudo 
está rodeado por muita neve e um forte, com muitos 
homens armados, protegendo um grande cofre.
Então, com os três patamares dos sonhos em ação, 
Nolan junta três espaços em um só tempo que trans-
mitem sensações um para o outro. Enquanto a van é 
atingida por um tiroteio e balança de um lado para o 
outro, o hotel muda sua gravidade sem parar, 
afetado pelos movimentos da van. Quando a van 
desce um talude capotando, Arthur, no segundo 
plano, está usando paredes e tetos como se fossem o 
chão para lutar contra as projeções de Fischer. A 
gravidade do hotel é incerta e varia a cada capote 
da van. O três espaços são conectados pelo “chute”. 
Se o “chute for dado ao mesmo tempo pelos três 
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planos de sonho todos acordaram juntos sem perigo 
de cair no limbo. Começando por um aviso se Yusuf, 
Nolan conecta os três planos por um sonsigno que 
atravessa o espaço e afirma o tempo. Todos podem 
ouvir a música que Yusuf coloca no fone de ouvido de 
Arthur dentro da van. Assim, foi dado o aviso para o 
“chute” que irá finalizar a missão. Tudo acontece no 
mesmo segundo, só que com velocidades diferentes, 
enquanto Yusuf tem 10 segundos para dar o “chute”, 
Arthur tem 30 minutos para se livrar das projeções e 
Cobb e o resto da equipe tem 60 minutos para inserir 
a idéia na mente de Fischer.

 Quando Yusuf joga a van ponte abaixo para 
começar o “chute”, em outro plano Arthur é lançado 
para frente como se tivesse ocorrido uma explosão e 
no terceiro plano ocorre uma avalanche. Os espaços 
são interligados pela sensibilidade. Agora, no hotel, 
todos flutuam por que a van está no caminho de caída 
entre a ponte e o rio. Arthur está lutando contra as 
projeções em um espaço desprovido de gravidade. O 
diretor intercala imagens dos três espaços a todo o 
momento, não nos deixando esquecer que um é 
dependente do outro. Ao mesmo tempo em que a 
van cai, Arthur trasposta as pessoas dormindo em um 

espaço sem gravidade, Fischer leva um tiro no peito 
de Mal, uma projeção do subconsciente de Cobb, 
que põe em risco toda a missão. 

 Agora Fischer está morto e só há um jeito de 
realizar a missão: segui-lo até o limbo. Então, Cobb e 
Ariadne se aprofundam em mais um plano dos 
sonhos, onde Cobb e Mal ficaram presos por 50 
anos, o limbo. Nessas imagens Nolan abusa da tecno-
logia para apresentar uma cidade em decadência, 
tudo está desmoronando como se fossem todos os 
prédios abandonados e caem como se estivessem 
sendo implodidos. O diretor novamente mostra todos 
os planos e em cada um o preparo para dar o 
“chute”. No limbo, enquanto Cobb e Ariadne vão 
caminhando até o encontro de Fischer, o arquiteto vai 
descrevendo suas lembranças à jovem e contando 
como se perdeu em suas memórias naquele lugar.

 Em um diálogo com Ariadne, Cobb, revela 
que sabia que a “inserção” era possível porque fez em 
sua mulher. Como estavam presos no limbo Cobb 
queria sair, voltar para realidade, mas Mal acreditava 
que aquela era sua realidade e havia escondido uma 
verdade bem lá no fundo, onde Cobb não pudesse 
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“Uma idéia é como um vírus. Resistente. 
Altamente contagiosa. E a menor semente 
de uma idéia pode crescer. Pode crescer 
para definir ou destruir você.”                                                                                                                                 
(Personagem Cobb, Inception)



interferir. Mas Cobb encontrou o esconderijo, entrou 
e plantou uma idéia. Nolan mostra essa narração de 
Cobb com imagens do limbo e Mal guardando o 
pequenino peão de ferro dentro do cofre de sua 
mente e depois Cobb invade esse cofre e simples-
mente gira o peão que nunca mais pára de girar. Essa 
era a idéia, que aquele mundo não era real, porque 
o pião não caía, não parava seu movimento e a morte 
era a única saída. Então, o casal decide se suicidar e 
voltar para realidade. Nessa parte do filme aparece o 
trem que mata os dois, e o diretor repete algumas 
imagens que nos ativa a memória, lembrando de 
algumas partes que já se passaram do filme. Mesmo 
depois de acordar a idéia de “seu mundo não é real” 
crescia dentro de Mal como um câncer. E ela se 
matou. Isso causou o tormento na mente de Cobb, que 
se considera culpado pela morte da mulher.

 No decorrer da trama, todos os espaços, ao 
mesmo tempo, continuam se interligando. Arthur se 
prepara para dar o “chute” e coloca a música que 
será ouvida por Eames no cenário da neve. No limbo, 
Mal ataca Cobb e Ariadne atira em Mal, matando-a 
e no mesmo instante derruba Fischer do alto de um 
prédio, acordando-o no sonho anterior (no cenário 

da neve, onde ele havia morrido).  Enquanto Arthur 
explode um elevador que começa o “chute”, Fischer 
entra no cofre bem no fundo de sua mente e lá é 
inserida a idéia em seu subconsciente. Em uma 
conversa com seu pai que estava morrendo, é plan-
tada uma semente, no subconsciente de Fischer, de 
uma idéia que irá crescer. Segundos depois da missão 
cumprida, Eames explode todo o forte que protegia o 
cofre e os três planos entram em sincronia do “chute”.  
Até mesmo o limbo começa a se despedaçar. Cobb e 
Ariadne sentem o anuncio do “chute” e Ariadne salta 
de cima do prédio para acordar no plano acima, no 
sonho anterior. Enquanto isso Cobb permanece no 
limbo para resgatar Saito. 

 As imagens são de uma série de explosões, e 
impactos que vão trazendo, um a um, os membros da 
equipe de volta, gradativamente, para a realidade. 
Cobb ainda está no limbo, precisa encontrar Saito. 
Então, Nolan nos relembra o começo do filme quando 
Cobb acorda com as ondas do mar e é carregado 
até uma sala de reunião onde está um velho homem. 
Esse velho homem é Saito. No diálogo entre os dois, 
Cobb diz que está ali para buscar Saito e para 
relembrá-lo que aquele mundo não é real. Quando 
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Cobb afirma que aquele mundo não é real a imagem 
do peão rodando sem parar aparece. Isso para 
ativar a memória do espectador e criar uma identi-
dade entre o “não real” e o “giro infinito do peão de 
metal”. Saito leva sua mão em direção a arma que 
está em sua frente em cima da mesa ao lado do peão 
de metal que gira. No segundo seguinte, sem mais 
evidências, Cobb desperta dentro do avião, onde 
todo o sonho começou. Lá estão todos os membros da 
equipe, incluindo Fischer. A missão aparenta ter sido 
um sucesso. Logo na próxima imagem, Cobb aparece 
passando pela imigração e entrando em Los Angeles 
para rever seus filhos. 

 Já na sua casa, a primeira reação do 
ex-ladrão de idéias é girar o peão de metal em cima 
da mesa da sala. Cobb precisava confirmar que 
aquilo era sua realidade. Ao mesmo tempo seus filhos, 
que durante todo o filme apenas apareceram de 
costas, agora viram e podemos conhecer seus rostos. 
Correndo, as crianças pulam em Cobb e o abraçam. 
Nolan coloca os três no plano de fundo e no plano 
da frente o peão de metal girando. A câmera vai se 
aproximando do peão e se afastando de Cobb e seus 
filhos, o peão gira rápido, mas aparenta insegurança 
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em seu girar, como se fosse cair, ou parar repentina-
mente. Mas, Cristopher Nolan não presenteia o 
espectador com essa certeza e, com um sumiço rápido 
da imagem, o filme acaba. Ainda existe em nós a 
incerteza da realidade de Cobb. Não sabemos se 
tudo foi um sonho ou realidade. 

 A sensação de “tempo-perdido” é o que o 
espectador sensibiliza no final do filme. As regras de 
espaço-tempo foram quebradas. Com a presença 
significativa de opsignos e sonsignos ao desenrolar 
das cenas o espectador perde a respiração, sente-se 
jogado em um imenso vazio tomado pelas notas 
graves da trilha sonora de Hans Zimmer. A falta de ar, 
o aniquilamento do espaço tempo, espaços imagéti-
cos, inconscientes, deixam o espectador se perder 
entre o real e o irreal. A cenografia do filme atualiza o 
virtual latente que existe não só no filme, mas no espe-
ctador. Os espaços surpreendentes e extremamente 
voláteis alargam a sensibilidade e os pensamentos do 
personagem que somos fora da tela. Nolan consegue 
imergir o espectador num espaço onírico, tal como 
suas personagens. Quem assiste ao filme abandona a 
imagem deixando de procurar uma explicação 
racional para o que vê, se encontra em um estado 

mental constituído por conjuntos de alucinações visuais 
e sonoras interagindo entre si e com o sonhador.  O 
diálogo entre Inception e a arquitetura contem-
porânea é profundo. As transformações na cidade e 
o uso da memória para projetar nos remetem a 
requalificação afirmada por Otília Arantes. O diretor 
desvenda o labirinto da cidade contemporânea pelo 
“fio de Ariadne”, nos coloca em meio à um composto 
de arquitetura, tempo-espaço, e virtual. 
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foto: if the world is an oyster 
por Stefanie Le Pape



 O espaço é parte do homem, como sua 
pele. AA rua como cenário é uma grande questão 
da contemporaneidade, pois a sensação que 
temos ao transpassar as cidades é de que estamos 
em um constante palco cinematográfico, às vezes 
como platéia, às vezes como personagem. Os 
cenários arquitetônicos tomam forma com a indús-
tria da imagem inserida no cotidiano informativo. A 
tecnologia viabiliza cenários habitáveis enquanto 
nossos espaços se tornam mutantes e cada vez 
mais interligados. O cinema apresenta a 
arquitetura e a memória constrói as relações 
cenográficas transportadas para a realidade, ou 
seja, o imaginário transborda para o real, transfig-
urando as relações entre espaço habitado e 
espaço contemplado. Neste trabalho procuramos 
justamente mostrar relações entre cinema e 
arquitetura, buscando compreender como o proc-
esso de virtualização interfere na transformação do 
espaço urbano. 

Como base teórica, utilizamos principalmente as 
obras “Imagem-tempo” do filósofo Gilles Deleuze e 
“O lugar da arquitetura depois dos modernos” de 
Otília Arantes. Imagem-tempo trata do virtual na 
imagem cinematográfica, uma imagem multifa-
cetada, como que composta por camadas de 
sonoridades e de visualidades puras, que clamam 
pela interação de quem as percebe, num espaço-
tempo que se torna não-linear pelo uso das 
conexões mentais. Do livro de Otília Arantes extraí-
mos principalmente a idéia de ruas como cenários, 
devido à onipresença da imagem no contemporâ-
neo e projetos pontuais, que se inserem em espaços 
urbanos fragmentados e formados por justa-
posições históricas e por diferentes escalas de 
projeto. 
Como exemplos das maneiras como o virtual pode 
se expressar na arquitetura e no urbanismo, utiliza-
mos também o texto sobre “Arquitetura transmis-
sível” de Novak e as idéias de Janes Jacobs 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A R Q U I T E T U R A  C I N E M A T O G R Á F I C A  
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(cidade complexa, conectada como um organismo 
vivo) e Steven Johnson (sobre a dinâmica das redes 
hipermidiáticas nas cidades), para podermos 
sustentar teoricamente a relação entre virtuali-
dade, conexão de espaços de diferentes escalas e 
tecnologia digital. Lembrando que virtual e digital 
são coisas diferentes, segundo Pierre Lévy. Para 
afirmar essa diferença, citamos exemplos de como 
a virtualidade se atualiza de diferentes maneiras e 
em diferentes imagens: no “Museu da água” (via 
interação informática), no video mapping (via inter-
venção por luz), no edifício da Zaha Haddid 
Guangzhou (via apagamento de fronteiras espa-
ciais), na boate itinerante (via inserção em difer-
entes espaços por uma arquitetura efêmera).
E como a imagem cinematográfica pode nos 
ajudar no projeto urbano contemporâneo? Escol-
hermos três filmes em que a construção do espaço 
cênico aborda essas questões, relacionando-as à 
imagem-tempo. Dog Ville, O cozinheiro, o ladrão, 
sua mulher e o amante e Inception. Nos três filmes, 
cada um à sua maneira, o “espectador” participa, 
não necessariamente como ator, visto de uma 
maneira mais convencional, mas como um “person-
agem” que interage mentalmente para construir a 

imagem-tempo, conforme a capacidade das 
imagens em afetá-los, em fazer devir com eles.
 Em Dog Ville, temos como se fosse o resumo de 
uma cidade, com todas as suas relações de força, 
devires, afecções. O virtual é obtido justamente 
com os “vazios” deixados no cenário; são eles que 
permitem ver o que não seria visto em um cenário 
convencional, a sobreposição de imagens; são eles 
também que impõem a todo o momento conexões 
com nossas lembranças, a fim de completar os 
cenários. Os espectadores interagem com signos 
sonoros e visuais mínimos para, por meio da 
memória, construir um cenário que se apresenta 
inicialmente “incompleto”.
Se em Dog Ville o cenário é “escasso”, no filme de 
Greenaway, ele é exagerado até os detalhes, 
caótico até. Assim, ele também é uma metáfora do 
virtual na cidade contemporânea, pois lida com 
justaposições de espaços, seja pela sequência dos 
mesmos, que não conseguem se separar total-
mente - ainda que se distingam por cores e sons – 
porque as portas se abrem, a luz “vaza” e os 
personagens transitam com seus figurinos mutantes; 
seja pela riqueza de detalhes dentro de cada uma 
das partes do cenário, que o transforma em uma 
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espécie de cenário latente (virtual), o qual faz com 
que cada um atualize aquele cenário com imagens 
diferentes, acionando memórias diferentes.
E, finalmente, em Inception, temos a metáfora do 
labirinto, espaços dentro de espaços, conectados 
em rede pela memória do espectador pelos 
sonsignos ou opsignos. Também existe a metáfora 
da cidade em rede e da construção dos espaços 
com a ajuda da tecnologia. E ainda: os espaços 
oníricos como moldáveis pelo pensamento de 
quem os sonha, ou seja, como espaços virtuais nos 
quais se pode interagir e atualizar, conforme as 
conexões que se estabelece. Assim como a cidade 
vira céu no filme, o chão vira teto no edifício de 
Zaha Haddid. E quem sonha os¬¬¬ espaços 
imagéticos da cidade em rede? Quem é a Ariadne 
da cidade não-linear contemporânea? O 
arquiteto! 
Seja com a ajuda tecnológica das redes de comuni-
cação ou da informática, seja de maneira direta, na 
concretude do próprio tecido urbano, na cidade 
contemporânea, o arquiteto sempre intervém num 
espaço multifacetado. Esse espaço é sempre uma 
imagem-tempo, uma potência imagética espaço-
temporal. Isso pode acontecer seja com cenários 

“incompletos” e, por isso mesmo, completamente 
penetrável pela sensibilidade (Dog Ville), seja com 
estratos sobrepostos como camadas de informação 
misturadas (O Cozinheiro), seja com uma geografia 
descontínua, labiríntica e que abusa das novas 
tecnologias (Inception). Em qualquer dos casos, o 
que se tem é um devir-cinema da cidade. Em 
qualquer dos casos há uma imagem-tempo urbana, 
sempre em transformação, a qual acontece por 
intervenções pontuais em uma rede multifacetada, 
intervenções realizadas por aquele que, mais do 
que senti-la, faz parte dela e a recria, acionando 
conexões mentais, em especial, a memória – o 
arquiteto. Saber acionar a memória para atualizar 
em imagem um espaço “vazio”, perceber os difer-
entes estratos histórico-estéticos e conectá-los por 
meio de um projeto, estabelecer o diálogo entre 
partes geograficamente descontínuas de um 
labirinto... Essas talvez sejam características que o 
arquiteto, como “personagem” da cidade contem-
porânea deva possuir para desempenhar o seu 
“papel”.
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