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  ARQUITETURA E MODERNIDADE NO FILME METRÓPOLIS  

 

1. RESUMO 

Esta pesquisa propõe a reflexão teórica e conceitual sobre os fatores que 

influenciaram na produção do filme Metrópolis, a partir da análise das características da 

sociedade, da relação da arquitetura e seu poder na estamentação social, das relações 

políticas e do controle social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Cinema e arquitetura são formas artísticas e práticas espaciais que constroem o 

espaço. Constituem-se em espaços de experiência narrados pelo e através do movimento. 

Talvez por isso construam subjetividades que se formam a partir do cruzamento do espaço 

concebido, percebido, vivido e das artes que representam e incorporam o espectador. Na 

ideia concebida do espaço pelo cinema vemos, além da prática arquitetônica, uma prática 

urbana, “como um agente no processo de contrução de vistas urbanas, constantemente re-

inventando o espaço” (BRAGA e COSTA, 2011). 

Em ambas particularidades da representação do espaço no cinema, podemos 

relacioná-las diretamente com o Filme Metrópolis, de Fritz Lang. Durante todo o filme a 

Arquitetura recebe um valor significativo na cidade, seja nas diferenças disprepantes 

existentes entre a cidade dos dominantes com a do sub-mundo, como também em toda a 

sua simbologia e influências de arquitetos teóricos modernistas. 

Também se faz evidente durante o filme que a relação de poder é muito forte, o que 

posteriormente irá caracterizar uma segregação social e urbana. Um exemplo disso se 

passa na valorização e monumentalidade dada a “Torre de Cinco Pontas”, o local do qual 

Joh Fredersen obtém controle sobre toda a cidade, em uma analogia que poderíamos 

mencionar com o “Big Brother” do romance “1984” de George Orwell, onde "O Grande 

Irmão está te observando" (ORWELL, 1984, p.17). Uma outra característica é percebida 

quanto a vida dos operários de Metrópolis, que  vivem e trabalham no subterrâneo da 

cidade.  Nesse sentido, a cidade utópica no filme Metrópolis e sua arquitetura nos remete a 

uma segregação social, onde “o indivíduo será sacrificado no altar da coletividade” 

(PAQUOT, 1999, p. 22). 

 

3. OBJETIVOS 
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• Identificar a arquitetura que está sendo representada no filme Metrópolis, no espaço 

criado; 

• Analisar o contexto histórico, social, econômico e político do filme; 

• Desvendar simbologias presentes no filme; 

 
4. METODOLOGIA 

• Revisão bibliográfica relativa aos temas do fordismo, cinema, modernidade; 

• Estudo minucioso das cenas, enquadramentos e simbologias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 
Após perder a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se viu na responsabilidade pelo 

conflito, além de arcar com séries de exigências militares, econômicas e políticas impostas 

pelo Tratado de Versalhes, o que gerou uma delicada configuração política, econômica e 

social no país. Na Alemanha centrava-se um governo de regime social-democrata, 

conhecido como República de Weimar, que vivia sobre uma situação política delicada, 

tendo de um lado, o fortalecimento do nacional-socialismo e, de outro, a oposição do 

Partido Comunista, que via reduzirem-se suas chances de chegar ao poder. 

É nesse contexto histórico que, em 1926, foi produzido o filme Metrópolis. Notamos 

no filme uma crítica a mecanização do trabalho fordista, com predominância das máquinas, 

culminada após a Revolução Industrial do século XVIII. A Arquitetura representa uma 

sociedade estamental, com diferenças discrepantes nos espaços dos dominantes para com 

os operários, evidenciando também uma relação de controle social muito grande. Podemos 

dar ênfase a Grande Torre de Cinco Pontas (Torre de Babel) que se localiza no centro de 

Metrópolis. A partir dessa torre, Joh Fredersen (que pode se dizer como o governante de 

Metrópolis) utiliza-se de recursos tecnológicos a fim de ter controle sobre toda a cidade, 

podendo vigiar tudo que ocorre, sob vários ângulos, tanto dos dominantes, como também 

do subsolo onde se encontra a classe operária. Em uma analogia, poderia se relacionar a 

Torre de Metrópolis com o panóptico, que segundo Foucault (1977), é o dispositivo do 

poder disciplinar que permite a manutenção automática do poder, uma vez que a 

consciência sobre a vigilância elimina a necessidade objetiva da mesma. 

Também identificamos outra imagem do que seria Metrópolis - uma sociedade que  

é divididida entre a elite e os trabalhadores que vivem no “submundo”. Algo marcante no 

filme se dá logo no início onde aparecem os trabalhadores com as cabeças abaixadas (um 
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sinal de reverência e submissão) em fila, caminhando rumo ao trabalho exaustivo que é 

evidenciado durante o filme. Essa descrição das massas corrobora com a opinição de  

Lippmann (2008), ao comparar o público geral dos Estados Unidos a um “rebanho 

desnorteado” que não é qualificado para guiar seu próprio destino. 
 

Medo e desconfiança às massas e às pulsões humanas irracionais, descrença na 
democracia e fé pública depositada em figuras carismáticas são algumas das 
manifestações que autores variados passaram a fazer sobre a organização social e 
a política a partir do fim do século XIX face às transformações produzidas no mundo 
com a urbanização, a industrialização, a massificação, e a conflitos de natureza 
variada que culminariam por fim com as grandes guerras mundiais. (LIPPMANN, 
2008, p.11). 

 

O filme remete ao expectador o mundo moderno sobre a crítica. Porém há de se 

notar também que essa crítica moderna está sendo evidenciada num contexto futurista, ou 

seja podemos ter a premissa que Fritz Lang, idealizando uma sociedade futura, manteve a 

crítica, mais acentuada, levando em consideração fatores religiosos, estamentação e 

poder, mais a frente haverá um estudo mais detalhado sobre essa contextualização. 
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