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RESUMO

Gotham City sempre foi a metrópole negra, cheia de becos, asilos, cavernas, 

mansões e, claro, Batman. Se inicialmente era semelhante a Nove Iorque, rapidamen-

te se autonomizou, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer cidade, a identifi-

casse. Desde a sua criação, Gotham ganhou uma identidade própria, tão complexa 

e única como qualquer metrópole real americana, tornando-se uma das cidades 

mais intrincadas e interessantes do mundo das cidades — reais ou fictícias. Mais do 

que qualquer outra cidade do universo da DC Comics, Gotham tem algo que a torna 

mais completa e consistente: uma planta. Existindo há mais de 70 anos, a cidade de 

Batman representa não só os sonhos de arquitectos fictícios, como uma paranóia 

urbana colectiva. O trabalho foi dividido em três partes. A primeira apresentará 

esta cidade, descrevendo-a através das suas representações. A segunda procu-

ra analisar os filmes da saga como material de representação de uma realidade, 

um praticável de arquitectura que confere escala e realismo a uma cidade fictícia. 

Por fim, pretende-se explorar a cenografia enquanto arquitectura particular do cine-

ma, através da análise de constantes da banda desenhada e dos filmes. Uma cidade 

fictícia, cuja representação extensiva permite ser possível descrever e apresentar 

uma cidade tão real como qualquer outra — um real imaginado. Como resultado 

desta análise, pretende-se explorar uma realidade imaginada, que vive através das 

comics e do cinema, como forma possível de estudar e representar arquitectura. 
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ABSTRACT

Gotham City has always been the perpetually dark metropolis, full of alleys, 

asylums, caves, mansions, and, of course, Batman. If initially it had a vague resem-

blance with New York, it quickly became autonomous, allowing any person, in any 

city, to identify with it. Ever since its creation, Gotham has had an identity as com-

plex and unique as any other real American metropolis, becoming one of the most 

intricate and interesting city in the world of cities — real or fictional. More than any 

other city within the DC Comics universe, comics or cinema, Gotham has something 

that makes it more complete and consistent: a map. Existing for more than 70 years, 

the Caped Crusader City embodies not only the dreams of its fictional architects, 

but also of a collective urban paranoia. The work is divided in three parts. The first 

will present the city, describing it through its multiple representations. The second, 

seeks to analyse the saga’s movies as a mean to represent a reality, an architecture 

practise that confers scale and realism to a fictional city. Last but not least, it’s inten-

ded to explore scenography as an architecture particular of cinema, through the 

analysis of comics and movies constants. A fictional city, whose extensive repre-

sentations allows it to be possible to describe and present a city as real as any other 

— imagined reality. As a result of this analysis, the intention is to explore an imagi-

nary reality, which lives through comics and cinema, as a possible form of studying 

and representing architecture.
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A o iniciar este trabalho, tive a tentação de me perder na infinitude de te-

mas que o exercício da arquitectura nos remete. Uns por simplesmente 

me parecerem pertinentes e outros, por me motivarem pela descoberta do desco-

nhecido. O interesse pelo cinema esteve presente desde o início, antes de iniciar 

o meu percurso académico, mas aprimorando-se com o mesmo. A manipulação do 

espaço arquitectónico no cinema, a criação de espaços fictícios que vivem, única 

e exclusivamente, no grande ecrã sempre foram temas que me interessaram. Tornar 

real e credível um determinado espaço, uma realidade manipulada mas cuja leitura 

permite uma reflexão arquitectónica. A liberdade que o exercício da arquitectura 

implica favorece o constante confronto com novas dimensões, disciplinas e áreas 

do saber, promovendo uma reflexão e interpretação do espaço por si só,  no mundo 

real ou fictício. O cinema ficcional interessa-se pela arquitectura enquanto disciplina 

e campo de experimentação cinematográfica, atento e pormenorizado, sobre a orga-

nização espacial de um dado ambiente. Mais do que um mero figurante, a arquitec-

tura cinematográfica torna-se parte integrante e imprescindível ao desenrolar da 

acção. Mas, partindo do princípio que toda a representação é sempre uma abs-

tracção, o ponto de vista de alguém sobre um dado objecto, porque não tomar 

a arquitectura cinematográfica tão real como qualquer outra?

Perhaps the most fascinating cases — and the ones for which the term film 

architecture seems most fitting — are those in which architecture is created 

for a particular movie and exists only for and through film, but nevertheless 

reflects and contributes to contemporary architecture debates.1

Donald Albrecht

Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, Munich: Prestel, 1996, p.8.

Eric Radomski, Bruce Timm  (1993), Batman: Mask of the Phantasm 

[animação] EUA: Warner Bros Animation.

http://www.imdb.com/title/tt0106364/

1.

2.

1.1 Apresentação



10

Ao revisitar a animação Mask Of the Phantasm (1993)2, apercebi-me que con-

seguia descrever a cidade de Batman sem nunca lá ter estado. As suas formas, 

objectos, materiais e ambientes eram, para mim, claros. Tinha formado uma imagem 

de Gotham City da mesma forma que o tinha feito com Nova Iorque, ambos locais 

onde nunca estive. A influência que esta animação recebia do filme de Tim Burton, 

Batman (1989), no ambiente e concepção espacial, bem como a apresentação de 

conceitos e concepções arquitectónicas que, doze anos mais tarde, estariam pre-

sentes em Batman Begins (2005)3, de Christopher Nolan, tornaram esta animação 

numa referência atípica para uma linha de pensamento que me interessava explorar. 

A perpetuidade de um espaço — Gotham City — que já é representado há mais de 

70 anos e que influência inúmeras gerações e permite estabelecer infindos paralelos 

com os debates arquitectónicos contemporâneos: 

(…) Perhaps more than any other person — real or fictional — Batman 

is integrally linked to his city, the city he has sworn to protect. In every 

sense of the word, he is a true avatar of Gotham. And Gotham City itself 

is an avatar, not only of the dreams of its fictional architects, but of our 

collective urban paranoia.4

Jimmy Stamp

Afastando-me do preconceito certamente existente em torno da arquitectu-

ra por detrás das cidades fictícias dos super-heróis, considera-se que o exercício da 

arquitectura não pode nunca ser reduzido à sua condição essencial, mas que deve 

ser estudado em todas as suas vertentes e intersecções com outras áreas. A esco-

lha do caso específico de Gotham prendeu-se com o facto de se tratar um caso 

abrangente, uma cidade representada de diferentes formas, em diferentes épo-

cas, por diferentes artistas e realizadores, evoluindo de geração para geração. 

Gotham sempre foi um campo de experimentação para fragilidades urbanas, 

Na animação Mask of the Phantasm, é apresentada a cidade de Gotham em dois momentos. Um, no presente 

e narrando a vivência do espaço e, o segundo, a feira do futuro, onde eram apresentadas as ideias a serem 

desenvolvidas em Gotham. Aqui falo especificamente da linha monorail, presente na feira de futuro como 

uma possibilidade de desenvolvimento e união da cidade, ideia que mais tarde se vê concretizada no primeiro 

filme da triologia de Christopher Nolan.

Jimmy Stamp, Batman & Architecture: The Dark Knight Rises and Gotham’s Buildings Fall, Archdaily Articles, 

23 Julho 2012. [online]

3.

4.
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Jimmy Stamp, Batman & Architecture: The Dark Knight Rises and Gotham’s Buildings Fall, Archdaily Articles, 

23 Julho 2012. [online]

5.

sociais e culturais, e, por isso, torna-se pertinente como objecto de estudo da pre-

sente dissertação. Como afirma Jimmy Stramp: New York, Dubai, Tokyo, Moscow, 

Gotham. Every city in every atlas — real and fictional — has a unique character 

shaped by history and geography. More than a mere sense of place derived from 

architecture and planning, cities have a feeling that pervades the consciousness 

of those who live there until themselves become a piece of the urban fabric, a frac-

tional embodiment of the city itself.5

Confrontada com as possibilidades que este objecto de estudo oferece, era 

necessário traçar um fio condutor. Uma pesquisa que não está finalizada, mas que 

apresenta as bases necessárias para compreender esta cidade e as suas ramifica-

ções. Por incompleta não se entende redutora, mas antes o pilar estruturador de uma 

pesquisa cujas possibilidades são múltiplas, focando-se, aqui, na análise da cidade 

e da sua planta, evolução e impacto na percepção do observador para aquilo que 

caracteriza Gotham City, bem como a sua adaptação ao grande ecrã e os diferentes 

estilos visuais de caracterização de uma mesma realidade.

Pela complexidade que este trabalho acarreta, exclui-se, por agora, a investiga-

ção sobre as adaptações que esta saga teve na televisão, animações e vídeo-jogos. 

Assim sendo, esta dissertação estrutura-se em dois momentos. Primeiramente, uma 

análise da história de Batman e da cidade de Gotham, com enfoque na sua evolução 

ao longo das várias gerações e adaptações ao cinema enquanto estilos visuais de 

uma cidade, onde apresento elementos gráficos que sustentam a sua relevância ar-

quitectónica — em particular as plantas da cidade (conferir figura 049 e o anexo no 

final deste documento). Num segundo momento, são analisadas as constantes da 

saga, mais especificamente os espaços que ao longo do tempo foram recorrentes 

quer na banda desenhada, quer no cinema.
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Nadine Covert and Vivian Wick, Architecture on Screen: films and videos on architecture, 

landscape architecture, historic preservation, city and regional planning, p.20.

6.

O  entendimento da arquitectura não depende única e exclusivamente de 

si mesma, mas também de intersecções com outras áreas e disciplinas 

do saber. Até à chegada do cinema, outras formas de representação da realidade 

eram escolhidas, mas com a sétima arte surge uma forma de representação mais 

completa e estimulante, que apela aos sentidos do observador e proporciona dife-

rentes interpretações e representações de um quotidiano. A arquitectura assume, 

desde logo, um vínculo constante com as representações cinematográficas, quer 

estas sejam espaços reais ou imaginados. A sétima arte tem a capacidade de ler, 

reinterpretar e representar as vivências simultaneamente reais e ficcionais. Da repre-

sentação da realidade rapidamente surge a ânsia de explorar o espaço imaginado, 

campo de experimentação arquitectónica.

It seems to me that film and video, in a more powerful way than any of 

the forms of reproduction through which we can know, study and discuss 

architecture, landscape and urban space, can offer us suggestive forms, 

and sometimes provocative, see and look that we return to the very 

monuments of the history of architecture with a different look.6

Nadine Covert and Vivian Wick

As intersecções entre ‘cinema’ e ‘arquitectura’ são inevitáveis. O cinema serve-

-se da arquitectura como um objecto vivo, em constante transformação e a arqui-

tectura, por sua vez, vê no cinema uma forma de reinvenção e experimentação ar-

quitectónica, que manipula o espaço e o tempo numa linguagem visual poderosa 

e facilmente identificável. Se, no início da história, o cinema era usado como instru-

mento de documentação real, rapidamente se transforma no lugar de concretização 

1.2. Arquitectura e Cinema 
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Em 1934, Focillon afirmou: É no espaço real em que se exerce esta arte (a arqui-

tectura), que tem lugar o movimento que ocupa a actividade do nosso corpo. Sem 

dúvida que a leitura de uma planta diz muito, porém, não abarca toda a arquitectu-

ra.7 A arquitectura, enquanto manipulação do espaço, pressupõe que o movimen-

to desempenha um papel importante na sua compreensão. Conforme Zevi afirma, 

em 1948: Nenhuma representação gráfica ou fotográfica de um edifício nos pode 

fazer prescindir da experiência espacial, e mesmo a representação cinematográ-

fica não capta senão uma das infinitas sucessões pelas quais podemos desfrutar 

de um espaço.8

A busca pelo espaço arquitectónico fictício, existente no universo do cinema e 

fruto do imaginário dos cineastas e arquitectos, resultou na criação de cidades em 

estúdio, com tanta complexidade e pormenor como qualquer espaço real. Tanto

 o arquitecto como o cineasta se relacionam directamente com questões políticas, 

económicas, sociais e históricas das cidades, dos espaços, do quotidiano e da vida 

que observam, interpretam e utilizam como algumas condicionantes das suas obras. 

Ambos partem do conhecimento e da experiência prática do mundo para, através 

do desenho, da escrita, das imagens e de outros suportes constituírem representa-

ções de espaços imaginados. Ambos são praticáveis de arquitectura, mas a forma 

como são ocupados, vivenciados e representados pelo cinema, faz dos seus ambien-

tes imaginários, lugares ilusoriamente tão reais como os presenciados e habitados 

directamente pelo observador.

A arquitectura cinematográfica tende a ser desvalorizada por ser considerada 

efémera. Ideia, a meu ver, redutora quando pensamos nos grandes clássicos do 

cinema, e no facto de ainda nos dias de hoje vermos esses filmes, identificarmos 

a arquitectura dos mesmos e sabermos que são testemunho do percurso percorrido 

no universo cinematográfico. A sua imagem habita a mente das pessoas, não sendo 

uma arquitectura fachada. É história. Se pensarmos na multiplicidade de cidades 

e edifícios que conhecemos mas que na realidade nunca vimos, a arquitectura cine-

matográfica ganha muito mais importância. 

Luís Urbano, Histórias Simples: textos sobre Arquitectura e Cinema, 2013, p.81.

Ibid, idem.

7.

8.

do imaginário através da criação de mundos, permitindo um entendimento mais 

abrangente e abrindo caminho para novas formas de pensar os espaços.
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Conhecemos a arquitectura através de representações, quer sejam 

imagens ou desenhos, como as plantas, cortes e alçados, coisas que 

só nós, os arquitectos, conseguimos perceber e mais ninguém consegue. 

Toda a cultura arquitectónica é feita de representações (...).9

Luís Urbano

Luís Urbano, Histórias Simples: textos sobre Arquitectura e Cinema, 2013, p.81.

Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, Munich: Prestel, 1996, p.30.

Jimmy Stamp, Batman & Architecture: The Dark Knight Rises and Gotham’s Buildings Fall. [online]

A vantagem do cinema em relação às outras representações, por exemplo em 

relação ao desenho e à fotografia, é que permite ver a arquitectura de uma forma 

semelhante àquela que experimentamos quando nos movimentamos num espaço. 

No cinema, os realizadores, os directores artísticos e de fotografia definem o ambi-

ente visual de um filme e constroem esse ambiente espacial.

Qualquer pessoa que goste de histórias de super-heróis irá facilmente reco-

nhecer a cidade de Batman, formulando uma imagem da mesma. Temos um co-

nhecimento exaustivo dos espaços constituintes da cidade, por acompanharmos 

o seu crescimento na banda desenhada e no cinema. Se a banda desenhada se 

assemelha a um tipo de representação estática, o cinema confere o movimento 

e a espacialidade a uma cidade tão real como qualquer outra. Cidade performa-

tiva, dada a conhecer pelas suas histórias, tenta criar uma nova forma de pensar 

as cidades, uma constante reinvenção dos espaços e uma crítica aos problemas 

arquitectónicos reais.

But film has indeed — on numerous occasions — faithfully translated 

the boldest dreams (and the worst nightmares) of architecture.10

Donald Albrecht

9.

10.

11.

Fazendo a sua primeira aparição no fascículo Batman #1, em 1940, da autoria 

de Bob Kane, Gotham City has always been a dark place, full of steam and rats and 

crime. A city of graveyards and gargoyles; alleys and asylums. Gotham is a night-

mare, a distorted metropolis that corrupts the souls of good men.11 Diferentes artistas 

já retrataram Gotham de variadas formas, mas geralmente baseiam as suas inter-
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Tim Burton (1989) Batman [filme]. EUA: Warner Bros e Guber-Peters Company. 

http://www.imdb.com/title/tt0096895/

Benedict Nightingale, Batman Prowls a Gotham Drawn From the Absurd. [online]

Lynn Geller, Anton Furst by Lynn Geller. [online]

Fritz Lang (1927), Metrópolis [filme]. Alemanha: Universum Film.

http://www.imdb.com/title/tt0017136/

Anton Kaes, Metropolis: City, Cinema, Modernity, p.39.

12.

13.

14.

15.

16.

It was Lang’s Metropolis that had an almost immediate impact on 

urbanistic visions in other films and popular culture, where the debate 

about monumentality and the role of the skyscanner continued.16

Anton Kaes

Quer se trate de uma obra documental ou fictícia, o cinema resulta sempre da 

perspectiva do realizador sobre um determinado espaço, que será interpretado pelo 

observador de uma forma igualmente pessoal. O cinema materializa e manipula es-

paço em prol de um objectivo traçado à priori, permitindo diferentes interpretações 

e estimulando sensações nos observadores. Deste modo, falamos de arquitectura 

cinematográfica, aquela que existe no cinema, mas que vive para além deste. 

pretações em vários períodos e estilos arquitectónicos reais, exagerando as suas 

características. Como Anton Furst, director artístico do filme Batman (1989)12, afirma 

I was fascinated with technology and fascinated by art and fascinated by the theatre 

and fascinated by the idea of making new worlds. Film allows you to construct your 

own reality, which is wonderful, and film also extends its horizons well beyond what 

is possible on the stage.13 Existem determinados filmes que requerem uma realidade 

própria, um mundo e, nesses, o design e o aspecto visual da cidade tornam-se tão 

ou mais relevantes do que qualquer outro elemento14. 

A arquitectura cinematográfica foi muito influenciada pelo filme Metropolis15, 

de Fritz Lang, de 1927. Este filme permanece, até aos dias de hoje, como uma refe-

rência a um momento de viragem no cinema e, mais especificamente, na arquitec-

tura cinematográfica. Conforme referido anteriormente, este filme é um poderoso 

testemunho de metáforas arquitectónicas, uma galeria de visões contemporâneas 

e uma nova forma de pensar a cenografia de um espaço, o que explica a influência 

visível nos filmes dos realizadores Tim Burton e Joel Schumacher.
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Luís Urbano, Histórias Simples: textos sobre Arquitectura e Cinema, 2013, p.82.

Kalervo Sinervo, Gotham on the ground: transmedia meets topography 

in the environments of the Arkham videogames series. [online]

17.

18.

So Gotham becomes a city layered on many levels: topographically 

(in the sense of multilevel arcades and crowded urban clusters of people 

living on top of one another in nearly all its incarnation); narratologically 

(in the sense of the built-up geographical content passed from one set 

of creative hands to the next in the comics) and sensorially (in the sense 

of a created metropolis layered with the real cities from which it draws 

inspiration, the imaginary visions of what cities never came to be, 

and the fictional mythology that creators then pile upon both.18

 Kalervo Sinervo

Deste modo, a investigação que se segue pretende apresentar esta cidade 

desde a história da sua formação na banda desenhada, da sua representação e evo-

lução, até à adaptação desta saga para o grande ecrã. Pretende-se apresentar uma 

cidade e as suas características, bem como os diferentes estilos visuais de Gotham 

City, tendo por base a análise dos filmes realizados por Tim Burton, Joel Schumacher 

e Christopher Nolan como forma de representação de uma mesma cidade sobre 

os olhos de diferentes realizadores e directores artísticos, mostrando as suas influ-

ências arquitectónicas e cinematográficas, as sensações que pretendem criar no 

espectador e as evoluções tecnológicas do cinema, desde a construção da cidade 

na íntegra nos estúdios da Pinewood para Batman (1989), até ao realismo visual da 

cidade de Christopher Nolan.

(...) O espaço arquitectónico é anterior ao acto de filmar, tem uma existência  

concreta, quer se trate de uma arquitectura real, quer se trate de uma 

arquitectura fictícia, construída em estúdio.17

Luís Urbano
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Há uma linha ténue que separa Batman entre herói e anti-herói. O anti-herói consiste em alguém 

que persegue uma conquista pessoal, geralmente alimentada por um sentimento de vingança, 

tendo pouca consideração pelo sistema de justiça criminal. Para muitos, Batman é um anti-héroi 

porque, por muito que respeite o sistema, sabe que este é corrupto e falível, optando por quebrar 

e moldar as regras para melhor servir o seu propósito. Embora tente proteger a população,

 trabalha nas margens da lei e, por isso, é temido por todos. 

A história dos comics americano começou em 1842, com a tradução e ilustração de The Adventures 

of Obadiah Oldbuck, de Rudolph Töpffer. No entanto, as tiras de banda desenhada só começam a 

ser frequentes quando surgem os jornais diários, começando a autonomizar-se e a ganhar diferentes

géneros (familiares, aventura, terror, ciência, entre outros).

Herói fictício da DC Comics criado em 1933, por Jerry Siegel e Joel Shuster. A personagem foi vendida 

à Detective Comics (actualmente DC Comics) em 1938, ano em que fez a sua primeira aparição no fascículo 

Action Comics #1. Foi consequentemente adaptado a inúmeros programas de televisão, filmes e videojogos, 

permanecendo até hoje uma das personagens mais icónicas do universo da banda desenhada.

Era da banda desenhada Americana, entre 1930’s e 1950. Durante este período foram publicadas 

bandas desenhadas modernas que rapidamente ganharam popularidade. As histórias de super-heróis 

ganharam relevância e surgem personagens como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, 

Capitão América, entre outros.

Segundo o escritor Hans Ellian, existem cinco formas de arte nativo-americanas: 

o banjo, a comédia musical, as histórias de mistério de Edgar Poe, o jazz e as comics.

19.

20.

21.

22.

23.

B atman ícone cultural, faz parte do quotidiano de milhares de pessoas 

há mais de setenta anos. Símbolo da luta contra o crime e a injustiça, 

é conhecido mundialmente, adorado em qualquer idade e influência de inúmeras 

e diferentes gerações, sendo a personagem da DC Comics que, até ao dia de hoje, 

mais adaptações teve nos diferentes mídias (cinema, televisão, animações e videojo-

gos). No tempo em que escrevo, são publicados mensalmente mais de treze títulos 

das histórias de Batman, com mais de trinta artistas e escritores envolvidos, sem 

contar com criadores convidados. Mas, afinal, quem é Batman? O que faz deste 

anti-herói19 intemporal?

Os comics já existiam nos Estados Unidos da América desde 184220, embora so-

mente se autonomizem em 1934 com a criação de histórias e personagens isoladas. 

Uma dessas personagens é o Super-Homem21, cuja criação em 1938 marca o início 

da Golden Age of Comic Books22 e uma nova forma de arte americana23. 

1.3 Quem é Batman?



001  

Jerry Siegel, Joe Shuster, 

Action Comics #1 [comic] 

EUA: Abril 1938

007  

Jim Mooney, Charles Paris, 

Ira Schnapp, Batman 3-D [comic] 

EUA: 1953

004 

Bob Kane, Bill Finger, Batman #1 

[comic] EUA: Abril 1940 

002  

Jerry Siegel e Joe Shuster, 

Action Comics #12 [comic] 

EUA: Maio 1939

008  

Bill Finger, Sheldon Moldoff, 

Batman #128 [comic] 

EUA: Dezembro 1959

005  

Lambert Hilwlyer, Batman 

[tv serial]. EUA: 1943

003  

Bob Kane, Bill Finger, 

Detective Comics #27 [comic] 
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Revista de banda desenhada norte-americana, publicada mensalmente pela DC Comics desde 1937, 

conhecida pela introdução da personagem Batman na Dectective Comics #27. A Detective Comics a par com 

a Action Comics (que introduziu Super-Homem) são as principais publicações da DC, ainda hoje em circulação. 

Tim Burton (1989), Opções especiais de Batman (1989) [filme]. EUA: Warner Bros e Guber-Peters Company.

Batman (1943) é uma série televisiva de quinze capítulos a preto e branco, da Columbia Pictures, que consistia 

nas aventuras do justiceiro Batman. Foi produzida por Rudolph C. Flothrow e realizada por Lambert Hillyer, 

marcando a primeira aparição de Batman na televisão. Com Lewis Wilson como Batman e Douglas Croft 

como Robin, foi um sucesso e garantiu que a sequela de 1949 chegasse ao pequeno ecrã.

Quatro anos após a II Guerra Mundial, a Columbia Pictures produziu uma nova série televisiva de Batman, também 

conhecida como The New Adventures of Batman and Robin. Protagonizada por Robert Lowery como Batman 

e Johnny Duncan como Robin, teve imenso sucesso, inspirando a série de 1960 que eternizou Adam West.

24.

25.

26.

27.

Com a iminência de uma grande guerra, a população procurava abstrair-se da rea-

lidade, encontrando refúgio no mundo fictício criado pelos comics, onde a imagem 

do líder que solucionava os problemas da população era projectada. Após o sucesso 

de Super-Homem, a Detective Comics24 pretendia inovar a imagem do herói e apro-

ximá-lo aos defeitos e fragilidades humanas. Bob Kane, um jovem de dezoito anos, 

queria criar uma personagem baseada no lado humano e nos problemas quotidia-

nos, tais como a criminalidade e a violência. Inspirado na legenda de um desenho de 

Leonardo Da Vinci, onde se lia Your model should have no other wings but that of 

a bat25, surge a personagem Bat-Man, em 1939, justiceiro contra a injustiça e o crime, 

símbolo de esperança em tempos conturbados. 

Durante a II Guerra Mundial, as histórias de super-heróis eram o género mais 

popular, por representarem não só o herói a salvar a pátria (como Super-Homem ou 

Capitão América), como também o herói a lidar com os problemas resultantes da 

guerra. O Batman de 1930 era produto da Grande Depressão, o lado negro do sonho 

americano. Numa altura em que se tentava conferir poder e esperança ao cidadão 

comum, Bruce Wayne/Batman era reflexo da história de muitas famílias americanas. 

A criança que perde os seus pais para o crime de uma cidade que tenta recuperar 

e, embora herde uma fortuna, vive na sombra daquilo que marcou a sua infância, 

jurando vingar-se contra os criminosos que infestavam a sua cidade, Gotham City. 

No entanto, desde o início Batman foi das personagens mais adoradas dentro do 

universo da banda desenhada, precisamente por ser humano e relacionável, parte 

de uma população que procurava um símbolo de esperança.

A euforia pelas histórias de super-heróis irá perdurar até ao aparecimento da 

televisão, fenómeno que marca uma nova fase da saga Batman, com a adaptação 

televisiva Batman26, em 1943, e Batman and Robin27, em 1949. Estes segmentos 
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lador do conteúdo das bandas desenhadas. No caso de Batman, os artistas opta-

ram por publicar histórias em que o justiceiro lutava com elementos do fantástico 

e extraterrestres, sendo, pela falta de realismo, considerada uma das épocas me-

nos interessantes da sua história. Somente dez anos depois, é que o editor Julius 

Schwartz renova a saga, contratando novos escritores que voltam a introduzir o 

mistério e a essência que sempre caracterizou a personagem de Batman. Pode-se 

afirmar que foi através deste editor que a saga do herói voltou a ser pertinente 

e a gerar interesse nas gerações mais novas. Um ano mais tarde, em 1965, o pro-

dutor Bill Dozier da Paramount Pictures, que procurava uma nova história para 

Publicado em 1954, este livro influenciou a forma como os leitores viam a banda desenhada. Nesta obra, 

o escritor afirma que os comics são uma forma negativa de literatura popular, bem como um dos principais 

causadores da delinquência juvenil do pós-guerra. Frederic Wertham acredita que os comics incitam a 

violência e leviandade, chegando mesmo a afirmar que a sua leitura resulta em problemas de saúde como 

a asma, uma vez que as crianças ficavam em casa o dia todo a ler. Na altura da sua publicação, foi levado 

a sério por muitos pais, resultando numa campanha de censura ao conteúdo dos comics e, consequentemente, 

à criação da Comics Code Authority. 

A Comics Authority Code (CCA) foi formada em 1954 pela Associação Americana de Comics como uma 

alternativa à regulamentação governamental que tentavam impor. Desta forma, seria permitido aos criadores 

terem um maior controle sobre o conteúdo a ser publicado, sendo censurado tudo aquilo considerado 

demasiado violento ou que ferisse suscetibilidades. Com restrições na sua liberdade criativa, muitos escritores 

optavam por representar temas do fantástico e da ficção científica. 

28.

29.

010  

Frederic Wertham: Seduction of the Innocent. 

Rinehart & Company, EUA: 1954

de cerca de quinze minutos contavam 

as aventuras do justiceiro e do seu aju-

dante Robin, como detectives e vigilan-

tes da cidade de Gotham. No entanto, 

numa altura em que se sentiam as con-

sequências da guerra, os espectadores 

perderam interesse, optando os estú-

dios por não renovar a série. Aliado a 

isto, os comics iriam passar o período 

mais negro na sua história, com a pu-

blicação, em 1954, do livro Seduction 

of the Innocent: the influence of comic 

books on today’s youth28, da autoria do 

psiquiatra Frederic Wertham. Resul-

tante da onda de contestação que este 

livro despertou, foi fundada a Comics 

Authority Code29 enquanto meio regu-
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o entretenimento de massas, encontra o último fascículo publicado da saga, nascen-

do o projecto de Batman (1966), relevante até aos dias de hoje. Com estreia em 

Janeiro de 1966, apresentava uma versão mais leve e cómica do herói, transfor-

mando-se num sucesso avassalador. Eternizada por Adam West (Batman), a série 

agradou um vasto público pelo seu tom campy, isto é, cómico e irónico. Desde as 

cores irreverentes, aos gráficos sobrepostos e à banda sonora, foi um sucesso que 

atraiu um público familiar duas vezes por semana até Março de 1968. Somente com 

a instabilidade da guerra do Vietname é que o lado cómico da série não foi tão bem 

aceite, sendo cancelada antes de estrearem sequer todos os episódios.

Embora tivéssemos que esperar vinte anos até Batman regressar a uma pro-

dução de grande escala, a popularidade da série televisiva motivou a produção de 

séries de animação, como por exemplo The Adventures of Batman e Batman and 

Robin, entre 1968 e 1977. Na banda desenhada também se notava uma alteração no 

teor dos comics, abrindo caminho para uma nova era da história de Batman. Com 

um carácter mais sério e de maiores preocupações sociais, é explorado um lado ne-

gro e pesado da personagem, destinado a um público mais adulto. Entre estes são 

de destacar Batman: The Dark Knight Returns (1986)30, Batman: Year One (1987)31 

e Batman: The Killing Joke (1988)32, histórias onde o justiceiro é apresentado de uma 

forma diferente do convencional, sendo estas as referências usadas por Tim Burton

para trazer Batman ao grande ecrã no filme de 1989. Batman (1989) foi um dos 

maiores sucessos de bilheteira do ano, transformando esta saga num porto seguro 

e lucrativo, transversal a gerações e que, pela primeira vez, contava uma história 

credível do herói e, principalmente, de Gotham. Até ao filme de Tim Burton, a forma 

como o herói era representado estava muito próxima da imagem do herói das ban-

das desenhadas dos anos 30, sendo que, por este motivo, apelava maioritariamente 

a um grupo que seguia a banda desenhada. Com o filme de 1989 abriu-se caminho 

para uma nova fase que atraiu um novo público e permitiu representar Batman 

Escrito e desenhado por Frank Miller, narra uma história de Bruce Wayne, que aos 55 anos de idade, 

retorna da reforma para combater o crime e enfrenta a oposição da força policial de Gotham City 

e do governo dos Estados Unidos.

Escrito por Frank Miller, ilustrado por David Mazzucchelli e colorido por Richmond Lewis, Batman: 

Year One foi publicado em 1987, representando o primeiro ano de Batman como lutador de crime.

Escrito por Alan Moore e ilustrado por Brian Bolland, Batman: The Killing Joke apresenta um teor 

mais negro e sofisticado, à luz da banda desenhada dos anos 30. Este graphic novel pretende contar 

a história de origem do vilão Joker. 

30.

31.

32.
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à luz das bandas desenhadas mais negras e sombrias dos anos 80. A importância 

deste filme é incontestável, uma vez que trouxe relevo e veracidade para uma saga 

que, até então, estava demasiado presa ao universo colorido da banda desenhada. 

O sucesso deste filme garantiu a realização de Batman Returns (1992), do mesmo 

realizador, embora a sua recepção pelo público tenha sido alvo de alguma crítica, 

uma vez que o teor deste filme é mais pesado e macabro, sendo considerado um 

filme pouco familiar. 

O facto de Batman (1989) rapidamente se ter tornado um filme de culto, fez 

com que o ano de 1992 fosse dos mais criativos e relevantes na história longa da 

saga. Para além da sequela do filme ter sido assegurada, influenciou ainda a lingu-

agem visual da banda desenhada (Batman #474, Legends of the Dark Knight #27 

e Detective Comics #641), despertando no público dos filmes o interesse pela leitura 

dos comics. Por último, o filme de 1989 assegurou ainda a produção de Batman: 

The animated series (1992). Produzida pela Warner Bros Animation, foi mundial-

mente aclamada pela sua representação de carácter mais negro, escrita mais ma-

dura, design gráfico inovador e complexidade temática. Nomeada para inúmeros 

Emmy’s33, chega mesmo a ganhar o Emmy para Ostanding Animated Program. 

As Animated Series (1992) permanecem, até ao dia de hoje, como a melhor 

adaptação da história de Batman fora dos comics, assegurando que, doravante, 

seriam produzidas séries de animação da personagem de uma forma constante, 

bem como incentivando a produção de videojogos. 

O sucesso e crítica positiva desta série determinou, ainda, a produção de ou-

tras duas animações, também mundialmente reconhecidas, Batman: Mask Of The 

Phantasm (1993)34 e Batman & Mr. Freeze: Sub Zero (1998)35.

Após a fraca recepção do filme Batman Returns (1992), o estúdio pretende 

seguir uma direcção oposta ao carácter negro e sombrio característico dos filmes 

de Tim Burton, retornando ao tom campy de Batman de 1966. Fica a cargo de 

Joel Schumacher a realização dos filmes Batman Forever (1995) e Batman & Robin 

Prémio Americano que reconhece a excelência na indústria televisiva, do mesmo modo que 

existem os Óscares para o cinema, os Tony Awards para o teatro e os Grammy’s para a música.

Eric Radomski, Bruce Timm (1993), Batman: Mask of the Phantasm [animação]. EUA: Warner Bros Animation.

http://www.imdb.com/title/tt0106364/

Boyd Kirkland (1998), Batman & Mr.Freeze: Sub Zero [animação]. EUA: Warner Bros Animation.

http://www.imdb.com/title/tt0143127/ 

33.

34.

35.
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Alan Grant, Vince Giarrano, Contagion, Part One: the Apocalypse Plague. EUA, Março de 1996. 

Chuck Dixon, Graham Nolan, Batman: Legacy. EUA, Agosto de 1996.

Alan Grant, Mark Buckingham, Cataclysm, Part One: Castles Built on Sand. EUA, Abril de 1998.

http://eliotrbrown.com/

36.

37.

38.

39.

(1997). Nestes, era intuito do realizador representar uma banda desenhada viva, 

um mundo de fantasia, colorido e vibrante, de personagens de psique retorcida, mas 

onde a ironia e a comédia eram uma constante. Este retorno à imagem de Batman 

de Adam West, onde os elementos eram exagerados, representou uma lufada de ar 

fresco nos filmes mais violentos e pesados de Tim Burton. 

Com a crescente adaptação da história de Batman aos diferentes mídias, cada 

vez mais se sentia a necessidade de definir a cidade de Gotham com maior exac-

tidão. A primeira tentativa surge em 1992, com Batman #474, Legends of the Dark 

Knight #27 e Detective Comics #641, que integram a história intitulada de Destroyer. 

Nestas três edições, o editor Dennis O’Neil contrata o set-designer de Batman (1989), 

Anton Furst, para ilustrar as capas destes fascículos, de modo a que a imagem 

fosse reconhecível a todos aqueles que tinham visto o primeiro filme de Tim Burton. 

Nestes, um lunático decide explodir edifícios da cidade, em prol da liberdade ar-

tística, revelando uma arquitectura gótica similar àquela apresentada nos filmes de 

Tim Burton. 

Mais tarde, em 1996, surgem as histórias Contagion36 e Legacy37, que relatam 

a propagação de um vírus letal pela cidade, debilitando-a e tornando-a ainda mais 

instável e perigosa. No entanto, o momento de ruptura na história de Gotham 

ocorre em 1998, com os eventos do graphic novel Cataclysm38, quando um ter-

ramoto de magnitude 7.6 na escala de Richter é sentido na cidade, destruindo-a. 

Consequentemente, a imagem da cidade irá alterar-se, à luz daquilo que actual-

mente reconhecemos. 

As consequências dos eventos ocorridos nestes fascículos serão documen-

tados na história No Man’s Land, composta por cinco volumes, lançados de Março 

a Dezembro de 1999. Nestes, Gotham foi considerada “terra de ninguém” pelo go-

verno americano que abandona a cidade e a sua população à própria sorte. Pela 

demanda gráfica desta história foi definida oficialmente a primeira planta da cidade 

de Gotham, às mãos do ilustrador Eliot R. Brown39, sendo esta utilizada até aos dias 

de hoje. Não é surpresa que Batman opera em Gotham City, mas até então os limites 
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da cidade eram dúbios, acabando por viver mais no imaginário do leitor, do que 

na concretização definitiva de um dado espaço, sendo, deste modo, um dos maio-

res objectivos destas histórias a de uniformizar a percepção do espaço da cidade 

de Gotham. 

A definição da cidade permitiu explorar novos espaços e personagens na ban-

da desenhada, gerando um maior interesse por parte dos leitores desta nova fase 

que Batman atingia. No meio do frenesim sobre a produção de um novo filme de 

Batman pela Warner Bros, Christopher Nolan, que tinha trabalhado com este estú-

dio na produção do thriller Insomnia (2002), abordou os produtores sobre a forma 

como ele via a renovação deste franchise, nascendo o projecto de Batman Begins 

(2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight Rises (2012), que rapidamente 

tornaram-se filmes de culto pelo realismo e credibilidade com que retrata a história 

do justiceiro. 

Em 2014, a emissora televisiva Fox Broadcasting Company apresenta a série 

Gotham40, diferente de tudo aquilo anteriormente executado, com um Bruce Wayne

adolescente e um detective Jim Gordon que acaba de iniciar a sua carreira na po-

lícia, sendo que actualmente a série vai na sua quarta temporada. Dois anos mais 

tarde, voltamos a ver Batman no grande ecrã, em Batman vs Superman: Dawn of 

Justice (2016)41, sendo que aqui, no entanto, a história não se foca na relação de 

Bruce Wayne/Batman com a sua cidade, mas antes no confronto entre o justiceiro 

de capa negra e Super-homem, uma das batalhas mais antigas do universo da DC 

Comics. Ainda no mesmo ano, estreia a animação Batman: The Killing Joke (2016)42, 

inspirada no graphic novel mencionado anteriormente, de mesmo nome, da autoria 

de Alan Moore e Brian Bolland.

A história de Batman é intemporal, um símbolo que influenciou milhares de 

gerações e certamente continuará a fazê-lo por muitos mais anos. No momento 

em que escrevo, passaram-se precisamente setenta e oito anos desde que esta 

personagem foi introduzida ao mundo e, no entanto, a sua presença continua rele-

vante. A questão de Batman é precisamente esta: quantas gerações cresceram a ler 

Bruno Heller, (2014-) Gotham [televisão]. EUA: Fox Broadcasting Company. 

http://www.imdb.com/title/tt3749900/ 

Jack Snyder, (2016) Batman vs Superman: Dawn of Justice [filme]. EUA: Warner Bros Pictures.

http://www.imdb.com/title/tt2975590/

Sam Lui, (2016) The Killing Joke [animação] EUA: Warner Bros Animation. http://www.imdb.com/title/tt4853102/

40.

41.

42.
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29David Finkelstein e Ross Macfarlane, Batman’s Big Birthday, The Guardian, 1990. [online]43.

Batman? O herói torna-se quase uma comodidade, uma personagem que já provou 

ser capaz de se reinventar criando a cada geração um Batman que melhor sirva 

as suas necessidades. Como se lê no artigo do The Guardian, Batman’s Big Birthday, 

de 1999: 

As we approach the millennium, Batman is a figure blurred by 

the endless reinvention that is modern mass culture. He is at once an 

icon and a commodity: the perfect cultural artefact for the 21st century. 

Happy Birthday, old chum — and here’s to another 60 years.43

David Finkelstein e Ross Macfarlane
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A literatura, o teatro, o cinema e até mesmo os videojogos são artes cheias 

de cidades, desenvolvendo-se muitas vezes as obras de ficção em con-

textos urbanos, com posições políticas e sociais distintas e formas diferentes de 

enfrentar o mundo. Todas as cidades fictícias são urbes singulares, imaginadas, 

mas vinculadas à história mundial. Gotham City, desassociada da personagem que 

é Batman, reflecte uma nova forma de pensar a cidade e os seus problemas. Única 

na história das cidades, reais ou fictícias, adapta-se a novos tempos, realidades 

e gerações. Ao analisarmos uma cidade, procuramos um sentido de realidade, uma 

visão sobre um dado local, para nós desconhecido. O mapa de uma cidade é, acima 

de tudo, uma abstracção, uma realidade que excede a nossa visão e percepção,

uma distorção da realidade pelo ponto de vista de outrém45. Deste modo, o dese-

nho de Gotham City torna-se tão credível como o de qualquer cidade. Uma cidade 

fictícia que, ainda assim, não deixa de ser uma cidade.

Gotham City localiza-se no estado de New Jersey, na costa leste dos Estados 

Unidos da América46. Situada na região centro-atlântica do país, a ilha de Gotham 

é oposta à cidade de Metropolis47 numa baía, estando Gotham no estado de New 

Kalervo Sinervo, Mapping Gotham: Layering and transmedia in Batman’s Fictional City, 2016. [online]

Denis Wood, The Power of Maps, 1992.

Mark Gruenwald, Amazing World of DC Comics #14. EUA, Março de 1977.

Cary Bates, Ben Oda, New Adventures of Superboy #22. EUA, Outubro de 1981. Metropolis, 

casa do super-homem, é uma cidade localizada na costa leste dos Estados Unidos da América, 

mais especificamente no estado de Delaware.

44.

45.

46.

47.

2.1 Construir uma cidade 

The layouts of fictional urban spaces like Batman’s hometown Gotham 

City are beginning to build consistency in the pursuit of a canon that 

allows readers, users, and audiences to cut across media without losing 

their sense of place.44

Kalervo Sinervo
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Jersey e Metropolis no estado de Delaware. Delimitada a norte e nordeste por Nova 

Iorque, a leste pelo Oceano Atlântico, a sudeste por Metropolis na baía de Delaware 

e a oeste por Maryland, Gotham é uma cidade formada por um conjunto de três 

ilhas, conhecidas como a Ilha de Gotham, e por uma parte continental. Embora 

o território continental seja constituído por vastas áreas florestais, a ilha é uma 

planície, uma área de terras baixas que se elevam a menos de 35 metros do nível 

do mar48. Delimitada por água, pela proximidade ao Oceano Atlântico, a cidade é 

ainda atravessada pelos rios Liberty, Merchant e Gotham. Com uma população de, 

aproximadamente, 10 milhões de pessoas, a história de formação da cidade que 

conhecemos hoje foi cheia de percalços.

 Escrita por Alan Moore49, Gotham terá sido fundada por um mercenário no-

rueguês em 1635, com o nome de Fort Adolphus, sendo depois, em 1674, tomada 

pelo General Adam Home do exército britânico, que a renomeia de Gotham City50. 

Pela sua localização geográfica privilegiada torna-se o maior e mais influente por-

to marítimo americano, facto que perdurou até à Revolução Americana. Até certo 

ponto, esta história reflecte a de muitas cidades americanas que estiveram sobre 

diversos domínios ao longo do tempo, desde a conquista britânica e formação das 

colónias, afastadas política e culturalmente entre si, até à Revolução Americana de 

1776 onde estas mesmas colónias se unem e declaram a independência do Reino 

Unido. Será neste clima de instabilidade social e política da Revolução Americana 

que surge, pela primeira vez, o nome da família Wayne51, que se mantêm, até aos 

dias de hoje, como principais mecenas, impulsionadores e protectores da cidade. 

A planície costeira atlântica de New Jersey consiste em mais de metade do estado, 

local onde se localiza Gotham: uma área de terras baixas, de solo fértil, que se elevam a 

cerca de 35 metros do nível do mar. Por este motivo, assume-se que Gotham se enquadra 

dentro destas directrizes.

Escritor britânico conhecido pelo seu trabalho no mundo das bandas desenhadas, 

como Watchmen, V for Vendetta e From Hell. No universo da DC destacou-se pelo 

fascículo Batman: The Killing Joke.

Fascículo lançado em Setembro de 1986, intitulado The Swamp Thing. Contrariamente a 

tudo o que até então fora publicado, e contextualizando a história de formação da cidade, 

Gotham transforma-se numa selva em constante crescimento e mutação, às mãos do vilão 

Swamp Thing que procura vingança pelo aprisionamento da sua mulher.

Darius Wayne era um comerciante local de Gotham que foi capturado pelo exército Britânico 

por ter alertado os colonos para uma investida britânica, que resultaria na dizimação do 

exército dos mesmos. Condenado à forca por conspirar contra o reino, é salvo pelo exército 

dos colonos, sendo-lhe concedidas terras a sul da cidade como recompensa pelo seu heroísmo. 

Começa-se, deste modo, a traçar o legado da família Wayne, que se mantêm, até aos dias de 

hoje, como os principais mecenas, impulsionadores e protetores da cidade de Gotham.

48.
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50.
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#1 [comic] EUA: Julho 201133
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Esquemas do desenvolvimento da malha urbana da cidade de Gotham.

049

Planta da cidade antes do terramoto de 1998  |  Escala 1 : 50 000  [ao lado]

Conjunto de três ilhas que formam 

Gotham, separadas por três rios 

(Liberty, Merchant e Gotham). 

A ocupação do território inicia-se 

na costa Este, do lado do Atlântico

No coração da cidade é desenhado 

um parque público (Robinson 

Park). Regulador da malha urbana, 

torna-se o “pulmão da cidade”

Formação de eixos viários 

orgânicos, de modo a unificar 

o território e a criar rotas 

comerciais mais eficazes

Hierarquização da malha urbana 

e construção de uma segunda 

ponte (Brown Bridge) que ligava 

a ilha ao continente a sul

Crescente ocupação do território 

para o interior e construção 

da primeiro ponto de acesso 

ao continente (Trigate Bridge)

Malha urbana. Construção da 

última ponte (Robert Kane 

Memorial Bridge), que ligaria 

Gotham a Kane County
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O plano53 visava uma ocupação do território a pensar num futuro crescimen-

to da cidade, devendo receber uma organização por quadras, em linhas paralelas, 

num sentido Norte-Sul (avenidas) e Leste-Oeste (ruas)54. As ilhas que compõem 

a cidade passam a ser designadas de Uptown, Midtown e Downtown, numa tentativa 

de hierarquizar o território e organizar os sectores lúdicos, financeiros, comerciais 

e habitacionais. A cidade tem, de uma forma geral, uma escassez de espaços ver-

des que se concentram em Uptown, considerada a zona rica e histórica da cidade, 

e no parque público intitulado de Robinson Park. Para além de funcionar como o 

“pulmão da cidade”, este parque torna-se charneira regularizadora entre uma malha 

urbana desorganizada e o novo sistema de quadras. Estendendo-se até Downtown, 

é o coração da cidade, principal espaço de lazer. 

No período que antecede a Guerra Civil55, o juiz Soloman Wayne, investiu no 

desenvolvimento da cidade e construção de inúmeros edifícios de estilo Gótico, 

numa tentativa de modernizar Gotham. A autoria da maioria dos edifícios desta 

altura é atribuída ao arquitecto Cyrus Pinkney, cujos projectos, baseados em crenças 

Os boroughs de Nova Iorque são zonas da cidade que têm uma administração, carácter e história próprias. 

No caso de Nova Iorque, esta é composta por Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island. 

Completed in 1929, the plan had considerable impact on the development of highways, parkways, and open 

space. Studies made for the plan contributed many techniques and concepts to urban and regional theory, 

including economic base theory, advances in population projection techniques, and the concept and term 

“freeway”, David Johnson, Planning the great Metropolis. 

The 1929 Regional Plan of New York and its environs, 1996, p.25.

Rem Kollhas, Delirious New York : un manifesto retroattivo per Manhattan, p.38.

A Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão foi uma guerra travada entre 1861 e 1865 nos EUA, 

depois de vários estados esclavagistas do Sul declararem a sua secessão e formarem os Estados 

Confederados da América. 

52.

53.

54.

55.

Principal porto marítimo dos Estados Unidos da América, as primeiras ocupa-

ções do território ocorreram na costa litoral Este, desenvolvendo-se eixos viários 

orgânicos, facilitadores das trocas comerciais ao longo da costa, importantes rótu-

las com o continente. Com o aumento do fluxo migratório, as cidades tiveram de 

se adaptar rapidamente de modo a dar resposta às necessidades da população 

(habitação, serviços, comércio, etc.), bem como adaptar-se às novas e mais inova-

doras técnicas industriais. Deste modo, no final do século XVIII tenta-se traçar um 

plano urbano de crescimento da cidade. Semelhante a Manhattan e aos restantes 

quatro borough52 de Nova Iorque, cada ilha que compunha a ilha de Gotham tinha 

a sua história e organização próprias. 
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religiosas, viriam a originar o Gotham Style, tanto a norte da cidade, considerada 

a Old Gotham (Uptown), como também, com a expansão da cidade para sul, na New 

Gotham (Downtown). Nesta localizavam-se os edifícios mais importantes, os princi-

pais serviços, empresas financeiras, tecnológicas e científicas da cidade, bem como 

as zonas industriais e o comércio. Não obstante, o arquitecto não chegou a ver 

a maioria das suas obras fora do papel, uma vez que a tecnologia e os métodos 

construtivos ainda se provavam insuficientes para tornar as suas concepções reais. 

Com o final da Guerra Civil em 1865, os Estados Unidos iniciam uma fase de 

reconstrução de um país destruído pela guerra, tornando-se numa da maiores po-

tências militares, políticas e económicas do mundo. O crescimento da indústria 

americana aumentou drasticamente após a Guerra Civil, passando o país por uma 

Revolução Industrial56, facto particularmente notório no crescimento da cidade 

de Gotham que vivia, quase exclusivamente, do desenvolvimento de actividades 

no sector industrial. A descoberta do elevador seguro, em 1852, por Elisga Otis57, 

permitiu que a cidade crescesse em altura, resolvendo o problema da escassez habi-

tacional. A descoberta deste novo elemento significaria o crescimento dos edifícios 

sobre as estruturas já existentes de Gotham. Estes “arranha-céus” projectar-se-iam 

sobre a cidade, sombreando-a, o que, aliado ao fumo industrial de Gotham, colo-

caria a cidade numa neblina perpétua. Escura e claustrofóbica, buildings appear 

like hell erupted throught the pavement and kept growing58. Não haveria restrições 

de altura, os arranha-céus cresceriam em direcção à rua, havendo muitas passagens 

de nível e túneis subterrâneos. A cidade prosperava na altura da revolução industrial, 

tornando-se uma das maiores potências americanas. 

Gotham was growing, there was no doubt of that. But she was a city 

limited by her geography.59

Scott Snyder

A revolução industrial americana (1865-1918) surge numa altura de reconstrução do país após a Guerra Civil. 

Tal implicou um crescimento abrupto da indústria com novas tecnologias e meios de construção, bem como 

a construção de uma malha ferroviária que ligava o país, permitindo um transporte mais rápido e económico.

Elisha Graves Otis (1811-1861) foi um industrial americano, fundador da Otis Elevator Company, 

sendo o inventor do dispositivo de segurança nos elevadores que impedia que estes caíssem 

caso o cabo de elevação falhasse. A sua descoberta levou ao conceito do Elevador Seguro.

Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, 1996, p. 16.

Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham #3. EUA, Setembro 2011.

56.

57.

58.

59.
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Seguindo o legado de seu pai Soloman, Alan Wayne pretendia dar continuida-

de à visão que o seu pai tinha tido para a cidade — Gotham do futuro. Consciente 

que o crescimento da cidade estava limitado pela sua geografia, Alan Wayne foca 

a sua atenção e investimento para a construção de pontes e novos meios de acesso 

ao continente que, não só usufruiriam das novas técnicas construtivas, mas também 

permitiriam que a cidade, já sobrelotada, crescesse para os arredores. Até 1871, 

Wayne concentrou a sua atenção na construção e desenvolvimento da linha ferro-

viária para impulsionar as trocas comerciais. No entanto, em 1877 conhece o arqui-

tecto Nicholas Anders e o engenheiro Bradley Gates, meio-irmãos que se haviam 

mudado para Gotham em 1860 em busca de uma vida melhor. Influenciados pela 

arquitectura de Cyrus Pinkney, o maior fascínio de ambos, no entanto, era pontes, 

sendo precisamente por isto que são contactados por Alan Wayne. Após visualizar 

alguns dos seus desenhos, surge o projecto de construção da ponte New Trigate

Bridge que procurava ligar o território a Oeste. Pouco tempo depois, a cidade 

contracta-os para a construção de duas outras pontes, uma a norte (Robert Kane 

Bridge) e uma a sul (Brown Bridge). Estas pontes ficaram conhecidas como os 

portões de Gotham, sendo cada uma delas destinada às famílias mais influentes de 

Gotham (Wayne, Cobblepot e Elliot). Nicholas Anders e Bradley Gates consegui-

ram, ainda, pôr em prática o projecto de construção da Wayne Tower, da autoria 

de Cyrus Pinkney, que rapidamente se transforma num símbolo de prosperidade 

e esperança da cidade.
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#2 [comic] EUA: Agosto 2011
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#2 [comic] EUA: Agosto 2011
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#2 [comic] EUA: Setembro 2011
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#3 [comic] EUA: Setembro 2011
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#3 [comic] EUA: Setembro 2011
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Scott Snyder, Kyle Higgins and Trevor McCarthy, Batman: Gates of Gotham#1 [comic] EUA: Julho 2011
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Contudo, este estilo de vida americano de alguma opulência não foi perpétuo. 

Numa era do petróleo, com o impacto da I Guerra Mundial e, mais tarde, com a 

Grande Depressão de 1929, a cidade começou o seu declínio, demorando-se a re-

cuperar e perdendo poder face à cidade de Nova Iorque. Embora a primeira grande 

guerra tenha tido um impacto enorme na sociedade americana, foi com a Grande 

Depressão60 que Gotham sofreu um dos períodos mais negros da sua história. A cri-

se de 1929 foi considerada o pior e mais longo período da recessão económica 

americana do século XX, levando a quebras drásticas no Produto Interno Bruto e na 

produção industrial, aumento da violência e do desemprego, entre outros. Os efeitos 

desta depressão atingiram nos Estados Unidos da América o seu auge em 193361, 

recuperando gradualmente a economia a partir desta data62, resultando em edifícios 

de maior escala, influenciados tanto pela “arquitectura do amanhã” apresentada na 

Feira Mundial63, como por uma arquitectura fascista. Gotham, reflexo de inúmeras 

influências arquitectónicas, ganha escala. Uma cidade mais patriótica (motivada pe-

los acontecimentos em Pearl Harbour), com uma população que ainda recupera da 

Grande Depressão e dos efeitos devastadores da II Guerra Mundial, e que entra num 

novo período histórico de disputas estratégicas e conflitos com a União Soviética, 

A Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi uma grande 

depressão económica que teve início em 1929, e que persistiu ao longo da década 

de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. 

Nesta data o presidente Franklin Delano Roosevelt aprovou uma série de medidas 

conhecidas como o New Deal, onde estipulava uma série de programas a serem 

implementados nos EUA, entre 1933 e 1937, com o objectivo de recuperar e reformular 

a economia Norte Americana. 

Em alguns países, esta crise motivou a ascensão política de regimes ditatoriais, como na Alemanha, 

o regime Nazi comandado por Adolf Hitler, em Itália o regime fascista de Mussolini e em Espanha 

a ditadura militar do general Franco.

Como tentativa de revitalizar a potência Americana, em 1935, no auge da Depressão, organiza-se 

uma Exposição Internacional de modo a dar visibilidade ao país e enfatizar as suas potencialidades 

científicas e tecnológicas. De cunho futurista, movimento cultural e artístico ascendente desde 

a década de 20, a “Feira Mundial de Nova Iorque”,que teve lugar entre 1939 e 1940, permitiu um 

“olhar o mundo de amanhã”, contando com a participação de diversos países, culturalmente distantes, 

como por exemplo a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Rússia), Polónia, 

Checoslováquia, Portugal, Palestina, Israel, entre outros. Com o slogan Dawn of a New Day, 

no panfleto oficial lia-se: The eyes of the Fair are on the future — not in the sense of peering 

toward the unknown nor attempting to foretell the events of tomorrow and the shape of things 

to come, but in the sense of presenting a new and clearer view of today in preparation for tomorrow; 

a view of the forces and ideas that prevail as well as the machines. To its visitors the Fair will say: 

“Here are the materials, ideas, and forces at work in our world. These are the tools with which 

the World of Tomorrow must be made. They are all interesting and much effort has been expended 

to lay them before you in an interesting way. Familiarity with today is the best preparation for 

the future.

60. 

61. 

62.

63.
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Conflito de ordem política, militar, tecnológica, económica, social e ideológica entre estas duas nações 

entre 1945 e 1991. Designa-se Guerra “Fria” porque não houve confrontos directos, dada a improbabilidade 

de vitória de uma guerra nuclear.

Forma de arquitectura moderna, que nasce na União Soviética entre 1920 e 1930, combinando 

elementos de tecnologia e engenharia avançados com uma finalidade social comunista.

Rem Koolhas, Delirious New York: un manifesto retroattivo per Manhattan, 1994, p. 7-8. 

Manicómico onde se encontravam os piores e mais violentos psicopatas da cidade e arredores.

No Man’s Land, em português “terra de ninguém”, é um termo criado na Primeira Guerra Mundial, 

empregue para designar um território não ocupado ou, mais especificamente, um território sob 

disputas entre diferentes partes.

64.

65.

66.

67.

68.

a designada Guerra Fria64, que resulta na influência artística e arquitectónica decor-

rente do conflito — o construtivismo russo65.

Entre 1890 e 1940, a nova Era da Máquina escolhia a cidade de Gotham como 

laboratório: uma ilha mítica onde a invenção e o teste de um estilo de vida me-

tropolitano, com a sua respectiva arquitectura, se transformam numa experiên-

cia colectiva, na qual a cidade convertia-se numa fábrica de experiências criadas 

pelo homem66. Gotham é uma cidade máquina levada ao extremo, é o plano fa-

lhado e o reflexo de tentativas fracassadas de regularizar e hierarquizar o territó-

rio. Uma cidade flexível, que acompanha um mundo em constante mudança, mas 

que não consegue superar o problema do crime e da insegurança. Desde o final 

da II Guerra Mundial, a cidade é afectada por inúmeros problemas: poluição do 

ar e da água; congestionamento das ruas, vias rápidas e rodovias; precariedade 

dos sistemas de transporte público e escassez de habitação; bem como o crime 

organizado, a corrupção governamental e as incessantes tentativas de dizimar o 

território, como quando uma toxina foi libertada em Midtown lançando a cidade 

num pandemónio.

Não obstante, o momento de ruptura ocorre em 1998, quando um terramoto de 

magnitude 7,6 na escala de Richter é sentido na cidade, destruindo-a. À excepção 

dos edifícios das Wayne Enterprises, com construção anti-sísmica, foram poucos 

os edifícios que restaram. Como resultado do terramoto, dá-se a fuga dos prisionei-

ros do Asilo Arkhum67, que tomaram a cidade e instaurando o caos. Pela dificuldade 

e risco de acesso ao continente, o governo americano declara a cidade “No Man’s 

Land”68, isolando-a e deixando-a à sua própria sorte. Bruce Wayne, herdeiro das 

Wayne Enterprises e principal mecenas da cidade, tenta convencer e pedir auxílio 

às autoridades, em vão, sendo esta pilhada e tomada pelos criminosos. 
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Este isolamento significou um dos maiores retrocessos na história da cidade 

de Gotham: a violência governava as ruas, a população vivia em condições deplo-

ráveis e sem perspectivas de melhoria. Somente passado quase um ano e, graças 

em grande parte ao investimento financeiro e político de Lex Luthor69, que para 

alcançar os seus objectivos, quer por meios legítimos, quer ilegais, traçou e super-

visionou o plano de reconstrução da cidade, voltando esta a ser considerada parte 

integrando dos Estados Unidos. Este plano de reconstrução da cidade seria deter-

minante para aquilo de que hoje a conhecemos. Os edifícios com estrutura Art-Déco 

e Gótica de Cyrus Pinkney dão lugar a modernos envidraçados “arranha-céus” e edi-

fícios contemporâneos. É necessário elaborar um novo plano urbanístico, que englo-

basse a criação de novos pólos logísticos, novos edifícios, mais zonas habitacionais e 

um sistema de transportes maior e sofisticado. A cidade reinventou-se, reocupando, 

pouco a pouco, o lugar de uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. 

Assim sendo, Uptown, Midtown e Downtown são reorganizados, garantindo uma 

melhor distribuição dos distritos financeiros, comerciais e habitacionais. Uptown 

continua a ser considerada a zona rica e recreativa da cidade, onde se localizariam 

os principais salas de espectáculos, o estádio de Gotham, uma marina, um peque-

no parque público e uma linha costeira verde. À medida que vamos percorrendo a 

cidade para Sul estes espaços verdes serão cada vez mais escassos, dando lugar 

a blocos habitacionais e empresariais. O território entre Uptown e Midtown, onde 

anteriormente se localizava o asilo de Arkham, passa a ser local habitacional e im-

portante eixo de ligação da cidade. Midtown, por sua vez, torna-se o centro financei-

ro e comercial de excelência, pontuado por avenidas de maiores dimensões, docas, 

uma arena de jogos e um parque público. Este, outrora designado por Robinson Park, 

passa a chamar-se South City Park, de menores dimensões, de modo a permitir criar 

mais núcleos urbanísticos. A própria indústria Wayne vê aqui uma oportunidade de 

expansão, criando mais filiais da empresa (focada nas mais variadas áreas científicas 

e tecnológicas) e deslocando a sede para o coração da cidade. Por fim, Downtown, 

anteriormente considerada a Old Gotham, é constituída por blocos habitacionais 

e empresariais, edifícios modernos que crescem em altura. É de denotar, ainda, 

a presença mais evidente de docas, ligadas à actividade mercantil e financeira.

Lex Luthor é um multimilionário residente em Metrópolis. Antigo presidente do universo 

da DC, é dono das empresas LexCorp, principais competidores das Wayne Enterprises.

69.
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Ao crescimento e desenvolvimento da cidade, alia-se a procura habitacional e, 

consequentemente, a especulação imobiliária, surgindo zonas como Narrows. Quan-

do o antigo Robinson Park é reformulado e com as alterações do território resultan-

tes do terramoto, o local designado por Narrows, uma pequena porção de terreno 

entre Midtown e Downtown, torna-se o local de eleição para receber o manicómio 

da cidade. Não obstante, embora a ideia inicial fosse que este se encontrasse isola-

do da restante cidade, como acontecia antes do terramoto de 1998, a necessidade 

da população em encontrar alojamento económico resultou numa ocupação do 

território de uma forma impulsiva e desorganizada. Realidade oposta ao restante 

território, Narrows era a zona mais pobre da cidade, uma espécie de micro-estado, 

sujo e perdido, onde o crime e o medo governavam as ruas, as condições de vida 

e higiene eram precárias e a insegurança incontrolável. 

O processo de reconstrução da cidade foi moroso: executaram-se planos que 

previssem o futuro crescimento da cidade e desenvolveu-se uma nova lógica de 

circulação viária que resolvesse os problemas que a construção desgovernada tinha 

provocado no tráfego. Deste modo, desenharam-se novas pontes para unificar o 

território e facilitar o acesso ao continente. Os túneis subterrâneos existentes dão 

lugar a linhas de transporte público. São delimitados os eixos viários para transporte 

de mercadorias pesadas, uma circunvalação que circundava a cidade, mas que não 

interagia com as ruas e avenidas principais, o que, aliado à regularização da malha 

urbana, conseguiu que Gotham se desenvolvesse, embora as zonas costeiras e mais 

antigas da cidade ainda enunciassem um ordenamento mais caótico. Tal prendia-

-se maioritariamente por estas zonas serem, já antes do terramoto, edifícios de 

pequena escala e não construções em altura, conseguindo resistir mais facilmente 

ao abalo sísmico.

Outra inovação da maior importância para a cidade foi a construção de uma 

rede de transporte pública, de modo a unificar a cidade. Quando Thomas Wayne, 

pai de Bruce Wayne, dirigia as Wayne Enterprises, leva a cabo o projecto de cons-

trução de uma linha de metro que unificaria a cidade e, juntamente com a rede 

eléctrica e de águas, culminaria na Wayne Tower, tornando a torre uma espécie de 

centro oficioso de Gotham. Desenhado e construído pelas Wayne Enterprises, este 

novo sistema de transporte público permitiu unir a cidade, facilitando a deslocação 

dos habitantes pela mesma: Gotham’s been good to our family, but the city’s been 

suffering. People less fortunate than us have been enduring very hard times. So we 

built a new, cheap, public transportation system to unite the city. And at the center... 
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Wayne Tower.70 Por sua vez, aliado ao crescimento económico de Gotham prospera 

a criminalidade e corrupção. Se, por um lado, parte da cidade se destina a uma eli-

te alheia à criminalidade e insegurança da cidade, por outro, a população sofre as 

consequências de transformação de Gotham numa cidade cosmopolita. O metro da 

cidade é vandalizado, diferentes gangues marcam o seu território, o lixo acumula-se 

nas ruas e lugares como Narrows tornam-se locais esquecidos, sem sanidade nem 

perspectiva de melhoria. 

Thomas Wayne, Batman Begins (2005).

Rachel Dawes, Batman Begins (2005).

70.

71.

Actualmente, Gotham permanece como ex-libris de desenvolvimento indus-

trial, tecnológico e científico. À excepção de Narrows e de algumas zonas litorais 

costeiras, a escala de Gotham é vertiginosa. As ruas transformam-se em avenidas 

de grande escala pontuadas com edifícios modernos. Não obstante, o problema de 

Gotham será sempre o mesmo: a criminalidade. O facto de se tratar de uma ilha 

torna-a o local perfeito para a criação de um ambiente de insegurança, propício 

ao crime organizado. Quando Bruce Wayne assume os negócios da empresa, fá-lo 

com o intuito de servir novamente a cidade e livrá-la da criminalidade que se havia 

instalado desde o falecimento do seu pai. 

This city is rotting. They talk about the Depression as if it’s history. 

It’s not. Things are worse than ever here.71

Rachel Dawes
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Estilos visuais 2.2 

When Batman begins his fight against 

crime, 200-year-old Gotham City 

has been in the hands of the mob for 

many decades: The most important thing 

was that we find a feel for the city which 

was neither futuristic nor historical.

Anton Furst

This Gotham City is bigger. We will 

have a much larger sense of what the 

environs of Gotham really look like. 

You’ll see a wider scope og having an 

inner city, and the excitement of chases 

across the rooftops of Gotham.

Barbara Ling

The overall tone and feel of the 

film is reality, but heightened reality. 

What does a comic suggest to you 

in your mind? That’s the Gotham 

City we we’re trying to create.

Christopher Nolan

Tim Burton 

Joel Schumacher

Christopher Nolan
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Please inform the citizens 

of Gotham that Gotham City 

has earned a rest from crime. 

But if the forces of evil should 

rise again, to cast a shadow 

on the heart of the city, 

call me.

BATMAN, 1989
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C inquenta anos depois da estreia da banda desenhada, surge a primeira 

adaptação desta história ao grande ecrã. Numa altura em que a imagem 

do herói e da cidade era maioritariamente de teor cómico, tanto na banda desenha-

da como na série televisiva Batman (1966), os criadores de Batman queriam voltar 

às origens da personagem, com um carácter mais sombrio e misterioso. O processo 

de adaptação de Batman para o cinema demorou cerca de 10 anos, desde que 

Michael E. Uslan73 garante os direitos do herói para o cinema, até encontrarem pro-

dutores e financiamento para a sua execução. Até então, os filmes que eram adap-

tados de bandas desenhadas não eram considerados lucrativos e a direcção que 

os produtores de Batman (1989) queriam tomar era completamente oposta aquela 

que era praticada na altura com filmes mais coloridos e de teor mais cómico, como 

é exemplo o Superman (1978). 

Em Batman (1989), os escritores e produtores queriam explorar um lado mais 

sombrio e assustador da saga e do seu herói. Pelo risco de fracasso deste filme, 

2.2.1 Batman (1989)

Anton Furst, in Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, p. 162-163.

Produtor e escritor americano, é particularmente conhecido por ser a primeira pessoa a leccionar 

um curso credenciado de banda desenhada em Indiana, na College of Arts and Science.

72.

73.

We wanted it to be as timeless as possible, even though-since we were drawing 

from the original DC Comic strip for inspiration – there was bound to be a 

certain ’40 feeling to it…[I]magining what might have happened to New York 

had there been no planning commission and had it been run by pure extortion 

and crime…we completely threw out any concept of zoning and construction 

laws that insure skyscrapers are built so that light will still fall on the streets 

below. Instead, we maximized space, bridged over streets, built the buildings 

cantilevering towards the streets rathar than away from them… it was just a 

hell that erupted through the pavement and kept on growing.72

Anton Furst
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vários realizadores afastaram-se deste projecto, até abordarem o realizador Tim 

Burton. Conhecido até então por filmes como Frankenweenie (1984)74, Pee-Wee’s Big 

Adventures (1985)75 e Beetlejuice (1988)76, este realizador possuía uma linguagem 

visual cinematográfica bastante característica e particular, tendo conseguido trans-

formar o filme Batman (1989) num dos maiores blockbusters do início dos anos 90. 

Um projecto ambicioso e impressionante que oferecia efeitos especiais inovado-

res, acção e personagens icónicas, dentro de um mundo desenhado por ele e que 

se tornou referência para as gerações vindouras. Tim Burton sempre primou pela 

concepção de espaços com um carácter e uma vivência própria e era precisamen-

te esta lufada de ar fresco que a saga precisava, uma forma de representação da 

cidade e do seu herói que conseguisse traduzir a sua verdadeira essência77.

Influenciado pelo trabalho de Hugh Ferris78 e pelo filme Metropolis (1927)79, 

o aspecto visual de Gotham de Tim Burton insere-se, temporalmente, no perío-

do pós-Revolução Industrial, onde as consequências do crescimento espontâneo 

e da indústria são evidentes. Uma cidade que vive numa neblina perpétua, quase 

piranésica80 no seu fascínio pela mística do espaço em ruína, negro e silencioso. 

Na visão do realizador, a cidade deveria ser o reflexo dos problemas dos anos 80, 

Curta metragem dirigida por Tim Burton, sendo tanto uma paródia como uma homenagem ao 

filme inspirado no livro de 1818 de Mary Shelley — Frankenstein (1931). Vinte e oito anos mais tarde, 

Tim Burton decide realizar um remake desta curta que estreou em 2012.

http://www.imdb.com/title/tt0087291/

Produzido pela Warner Bros, foi a primeira longa metragem realizada por Tim Burton. Tornou-se um 

filme de culto e colocou o jovem realizador Tim Burton no caminho da realização de Batman (1989).

http://www.imdb.com/title/tt0089791/

Comédia de fantasia realizada por Tim Burton. Este filme marca ainda a primeira vez que o 

realizador trabalha com Michael Keaton, que iria mais tarde recorrer para representar Batman.

http://www.imdb.com/title/tt0094721/ 

Muitos críticos do cinema acreditam que sem este momento de viragem a saga acabaria por se esgotar; 

foi o facto deste filme ter tornado a cidade mais misteriosa, complexa e interessante que levou à reinvenção 

do herói que ganhou credibilidade e interesse para a população, reinventando-se até aos dias de hoje.

Hugh Ferris (1889-1962) foi um arquitecto e desenhador. Embora nunca tenha desenhado nenhum edifício 

emblemático, influenciou uma geração de arquitectos pela sua visão sobre a arquitectura do futuro, bem 

como na cultura popular no desenho de cidades como Gotham City (Batman). Uma das suas publicações 

mais relevantes foi o livro Metropolis of Tomorrow (1989), onde leva a visão arquetípica da cidade do futuro 

como definida por um skyline-tipo de Manhattan, represetando-a de uma forma bela e majestosa.

Da autoria de Fritz lang, o filme ocorre numa cidade futurista dividida entre a classe 

operária e os planeadores da cidade. Testemunho expressivo da sua época, Metropolis 

is a film of powerfully expressive architectural metaphors, a gallery of contemporary 

visions, and an important turning point in the development of film architecture. 

[in Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, p.  20  

http://www.imdb.com/title/tt0017136/

74.

75.

76.

77.

78.

79.
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sendo que, no caso específico de Gotham, estes nunca haviam sido superados. 

A cena inicial do filme por si só já reflecte o tipo de filme a que iremos assistir. A ci-

dade é negra, a rua é caótica e claustrofóbica, com um caos pedonal e viário e mega 

estruturas a projectarem-se para a rua. Uma cidade máquina, fortemente industrial 

e futurista. A praça central, adjacente ao teatro, está repleta de bêbados, mendigos 

e prostitutas. O ambiente não é convidativo mas é cativante.

Batman opens with a sinister, but romantic image of Manhattan 

skyscrapers, nostalgically recalling the real view that inspired Metropolis. 

However, while the New York of Metropolis was a dynamic, futuristic 

construction of the era’s most progressive trends in architecture and design, 

Batman’s New York – named Gotham City – is a decaying post-Industrial 

Revolution City without a future.” 81 

Donald Albrecht

Como o realizador afirmou, The characters in the movie are so extreme that 

I felt it was important to set them in an area that was specially designed for them… 

The thought of shooting Batman in some New York location just did not feel right to 

me.82 A tarefa de criação desta cidade obscura e noturna foi entregue ao director 

artístico Anton Furst, que oferece aos espectadores um pastiche de citações vi-

suais de designers, que vão desde ilustrações de Gustave Doré aos arquitectos Otto 

Wagner, Antonio Gaudi, entre outros.

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) foi um artista italiano famoso pelos seus desenhos 

de Roma e por desenhos fictícios e atmosféricos, intitulados de prisões (Le carceri d’Invenzione). 

Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, p.40.

Ibid, p.162.

Kalervo Sinervo, Gotham on the ground: transmedia meets topography 

in the environments of the arkham videogames series. [online]

80.

81.

82.

83.

Gotham City was designed by production designer Anton Furst to look 

crowded, intentionally hideous, and rife with clashing architectural styles, 

as almost an “essay in ugliness”.83

Kalervo Sinervo
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 Os desenhos de Anton Furst, que lhe valeram um Óscar, eram uma storyboard 

da cidade, feitos com tanto pormenor e planeamento de projecto que se tornaram 

numa linguagem arquitectónica. Baseados em inúmeras influências, misturando 

diferentes estilos arquitectónicos de modo a transformar Gotham City na metró-

pole mais feia imaginável84. A influência do arquitecto japonês Shin Takamatsu85 

é transcendente a todo o filme, estando presentes tanto na imagem geral da cidade 

com as estruturas tubulares e a imagem futurista da mesma, até a elementos isola-

dos como o óculo do Flugelheim Museum, inspirado no elemento cilíndrico da Ark 

Dental Clinic no Japão, um elemento dissonante da sua envolvente, mas que contri-

buiu para a leitura espacial confusa da cidade. Aliado a elementos deste estilo arqui-

tectónico, procura ainda referências da arquitectura italiana, como a Torre Velasca. 

Enfatiza edifícios em tijolo, à luz da arquitectura praticada por Louis Sullivan86, mas 

combinando-a com tijolo, pedra e betão, com um desenho mais moderno de Otto 

Wagner87. Por outro lado, a Câmara Municipal de Gotham não pretende reflectir um 

ambiente futurista, mas antes de imponência. Inspirado na arquitectura de Albert 

Speer88, e consequentemente na arquitectura fascista, italiana e alemã, este edifí-

cio em pedra é rude e frio, a sua escala é intimidante e, de certa forma, opressor. 

A mesma imponência é visível na Batcave, uma plataforma flutuante em betão 

maciço, no meio de um vazio, rodeada por rochas. Por oposição, o apartamento 

de Vicky Vale e a Mansão Wayne são delicados, baseada na Art-Noveau, um espa-

ço amplo, cheio de luz e com mais cor do que aquilo até então visível. Mesmo no 

apartamento onde conhecemos o Joker pela primeira vez, as tonalidades são pro-

positadamente monocromáticas, sendo apenas enfatizados elementos nos quadros 

(…) I choose styles which, when put together, would create it’s own kind of style 

— everything from the early brownstone buildings to modern brutalism, Gothic Architecture 

to Italian Futurism. We even tapped fascism for the city hall. For the Flugelheim Museum, 

I chose a modern Japanese architect named Shin Takamatsu who does this really brutal, 

locomotive type architecture — It has the look of nuts and bolts and castings and that sort 

of thing. So we put together this Dadaistic potpourri and we became quite comfortable 

with it. We began to formulate our own language of architecture. 

[in Donald Albrecht, Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, Munich: Prestel, p.162]

http://www.takamatsu.co.jp/_eng/index.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Sullivan

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner

Albert Speer foi um arquitecto-chefe e ministro de armamento no regimo Nazi de Hitler. 

A sua arquitectura imponente recebeu também influências da arquitectura do filme 

Metropolis (1927), pela escala e magnitude.

84.

85.

86.

87.

88.
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(como os lábio vermelhos da modelo) para equilibrar a composição e transmitir uma 

imagem de angústia sombria. A fábrica de resíduos tóxicos onde nasce a persona-

gem que é o Joker, após mergulhar num tanque de resíduos químicos, tem influên-

cia de Konstantin Melnikov89, com formas geométricas brutalistas a projectarem-se 

do edifício. Por último, para a concepção da Catedral de Gotham, local onde a 

acção culminaria, resulta do casamento entre duas influências. Por um lado, temos 

a influência de Antonio Gaudi, única e intemporal e, por outro lado, a casa utilizada 

em Psycho de Alfred Hitchcock. Deste modo, Anton Furst pretendia inspirar-se na 

obra da Sagrada Família e na sua tentativa de ascensão ao céu, bem como só no 

portal de entrada de escala monumental, mesmo que neste caso ele é simplificado 

e com formas mais geométricas, e, por outro lado, na casa contemplada no filme de 

Hitchcock, especificamente no telhado da mesma como um “chapéu”. Deste modo, 

o director artístico pretendia explorar a verticalidade deste edifício, que ao invés de 

terminar em pináculos, como o projecto de Gaudi, deveria terminar num espaço que 

permitisse à cena final desenrolar-se.

A concepção de Anton Furst passou do papel para a maqueta e, por fim, para 

a escala real. Construídos nos estúdios da Pinewood, em Londres, esta parte da 

cidade com mais de 500 metros quadrados, foi construída de raiz num período de 

cinco meses, tornando-se o maior cenário exterior europeu a ser construído depois 

do filme Cleópatra (1963)90. Executados meticulosamente, o set contava com 35 

cenários tridimensionais, na sua maioria só a fachada dos edifícios e construídos 

unicamente até a altura necessária para gravação da cena. usaram-se, ainda mode-

los de miniaturas da cidade e telas matte, sendo a imagem manipulada opticamente 

e não digitalmente. Embora a revolução digital no cinema já fosse uma realidade, 

uma vez que Star Wars (1977)91 e Back to The Future (1985)92, por exemplo, já explo-

ravam as novas possibilidades, Tim Burton e a restante equipa optaram por seguir 

um caminho diferente. Sendo que os filmes de super-heróis eram de certa forma 

https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Melnikov

Drama biográfico histórico, dirigido por Joseph L. Mankiewicz. O filme narra a ascenção 

e declínio da rainha do Egipto Cleopátra, na sua luta contra as ambições imperiais de Roma. 

Embora tenha sido um dos filmes mais lucrativos de todo o sempre, os problemas e custos 

da sua produção quase levaram a 20th Century Fox à falência.

http://www.imdb.com/title/tt0056937/

http://www.imdb.com/title/tt0076759/

http://www.imdb.com/title/tt0088763/

89.

90.

91.

92.
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uma novidade, a equipa optou por dar primazia à construção de cenários reais, 

de efeitos especiais práticos, havendo uma maior flexibilidade “on set” para criar 

a realidade que consideravam própria do herói. 

O impacto deste filme foi além de todas as expectativas e lançou na América 

um completo frenesim por Batman. As pessoas pagavam bilhetes de cinema para 

ver o trailer do filme, os cartazes do filme eram roubados diariamente, a merchan-

dising feita para o filme esgotava-se no espaço de segundos. No dia da estreia do 

filme, à porta do teatro não se encontrava um único espaço livre pois todos queriam 

ver as pessoas que iriam dar vida à história da sua infância. Esta recepção influen-

ciou a própria banda desenhada, que foi redesenhada de modo a se assemelhar 

à linguagem visual apresentada no filme de 1989. Estamos a falar especificamente 

do fascículo designado The Destroyer, publicado em 1992 e escrito por Alan Grant. 

Neste os leitores são introduzidos a um bombista obcecado com os edifícios de 

Cyrus Pinkney (arquitecto de Gotham), sendo que, nesta altura, estes edifícios já 

teriam dado lugar a outros mais modernos. Nas palavras do vilão, Live in a box, shop 

in a box, die in a box. Robots, that’s what they want. Not people. Robots that consu-

me. Straight lines — sharp angles — square boxes. No wonder the city’s gone mad.93 

 Uma clara crítica ao modernismo, levando o bombista a explodir com deter-

minados edifícios de Gotham, em prol da expressão artística e, com isto, revelando 

an older city, of improbable curves and angles — a city forgotten, that had been 

overshadowed and buried, suffocated by the towers of the 20th century. Ao rede-

senhar, forçosamente, o slykine de Gotham, estaria a criar uma paisagem mais próxi-

ma àquela apresentada por Tim Burton, atraindo os novos leitores a algo mais reco-

nhecível. As capas destes fascículos foram desenhadas por Anton Furst, em grafite, 

fazendo lembrar o famoso arquitecto Hugh Ferris e as Carceri de Piranesi.94

Jimmy Stamp, Batman, Gotham, and an overzealous Architecture Historian 

With a Working Knowledge of Explosives, 1 de Junho de 2009. [online]

Ibid.

93.

94.



Bruce Wayne:

Feeling good, huh? Yeah, well, 

you almost made a monster 

of the Mayor of Gotham City.

Shreck:

I am the light of this 

city...and I am its mean, 

twisted soul. Does it matter 

who’s Mayor?

BATMAN RETURNS, 1992
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C om o sucesso de Batman (1989), rapidamente os produtores começaram 

a pensar na realização de uma sequela. Inicialmente Tim Burton estava 

relutante a voltar a esta saga por considerar que já havia contado a sua versão, 

somente aceitando quando o estúdio concorda em dar-lhe maior liberdade para ex-

plorar mais vilões e afastar-se da história original da banda desenha. Pelo ponto de 

vista do realizador, Batman Returns (1992) não pode ser considerado uma sequela 

na sua essência, no sentido em que não retoma a acção exactamente no mesmo 

momento em que o outro filme termina. Era seu intuito contar uma versão da histó-

ria temporalmente distante, onde a cidade e seus vilões eram outros, mantendo-se, 

no entanto, fiel ao espírito de Batman (1989). 

Enquadrando-se historicamente num período de instabilidade social, econó-

mica, politica e cultural, a percepção do observador sobre os espaços constituintes 

da cidade é alargada. Reflexo de um cidade americana antiga, perdida e corrupta, 

mas cheia de carácter e vida, esta versão de Gotham é fantasmagórica, assustadora 

e sombria. Uma cidade que tenta recuperar da Grande Depressão Americana, dos 

efeitos da II Guerra Mundial e do acontecimento trágico de Pearl Harbour. Deste 

modo, não se pretende apresentar novamente a cidade, mas sim torná-la maior, 

mais patriótica e com uma extravagância visual mais exuberante e divertida. Se no 

seu antecessor o foco era o herói, podemos afirmar que, neste filme, a caracteri-

zação e a análise psicótica dos vilões ganha destaque. Na sequela de Tim Burton, 

os vilões — Catwoman e Pinguim — são maquiavélicos, resultado directo das priva-

ções que a sociedade lhes proporcionou.

Com a impossibilidade de participação de Anton Furst, a direcção artística 

deste filme foi levada a cabo por Bo Welch. Embora este tenha baseado os seus 

desenhos nas criações de Furst, associa-lhe uma atmosfera de expressionismo ale-

mão, em muitas formas relacionado com o filme Metropolis (1927)95, bem como pelo 

http://www.imdb.com/title/tt0017136/95.

2.2.2 Batman Returns (1992)
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uso constante de contraste preto/branco. Na década de 1930, muitos directores 

expressionistas imigraram para os Estados unidos da América, para escapar ao fas-

cismo, permanecendo as suas obras-primas sombrias e sem palavras de uma época 

anterior da Républica de Weimar96. Estes filmes, muitas vezes realizados por pes-

soas como FW Marnau97 e Fritz Lang98, enunciavam dores psicológicas e emocionais 

nas suas personagens através dos ambientes em que eram colocados, The lighting 

of a sunrise, the architecture of a metropolitan wasteland, or the oppression of ma-

levolent shadows informed the characters’ own anxieties and occasional euphoria99. 

Todas estas características estão presentes em Batman Returns (1992), que se apre-

senta com um ambiente deprimente e assustador e sensível ao expressionismo 

alemão, que enunciava muitos dos filmes de terror que Burton acabaria por reali-

zar, bem como faz referencias directas a filmes como The Cabinet of Dr. Caligari 

(1920)100, Nosferatu (1922)101 e Metropolis (1927)102. O director artístico queria repre-

sentar um estilo internacional, com influências fascistas, neoclássicas e russas mas 

adaptadas à realidade e patriotismo americano.

Designação histórica pelo qual é conhecido a républica estabelecida na Alemanha após o termito 

da I Guerra Mundial em 1929, e que irá durar até ao inicio do regime nazi em 1933. Esta República 

tinha como sistema de governo um democracia representativa semi-presidencial, sendo os poderes 

administritivos da responsabilidade de um chanceler, nomeado pelo presidente, e os poderes 

legislativos pelo parlamento dederal reichstag e parlamentos estaduais do Landtag.

http://www.imdb.com/name/nm0003638/

http://www.imdb.com/name/nm0000485/ 

http://www.denofgeek.com/us/movies/batman/260512/

batman-returns-is-recut-as-a-german-expressionist-silent-film-in-time-for-christmas

http://www.imdb.com/title/tt0010323/ 

http://www.imdb.com/title/tt0013442/ 

http://www.imdb.com/title/tt0017136/

Peter Wollan, Delirious Projections, p. 24-27.
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(…) cinematic cities like Batman’s Gotham and Blade runner’s LA 

are layered not only with the architectural spaces of the 20th century 

metropolis, but also the emotional subconscious of 20th century art practices 

and the illustrations of unrealized visions both expressive and schematic: 

In many cases these films borrows directly from the never-realized visions 

of 20s architectural illustrators.103

Peter Wollan
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Até este momento, podemos partir do principio que o covil do vilão seria em Robinson Park, 

já que na altura que antecedeu ao terramoto de 1998, este seria dos poucos espaços verdes 

da cidade onde os pais deste poderiam circular sem levantar suspeitas, bem como onde estaria

presente o riacho e os tuneis subterrâneos da cidade. 

Kristine Mckenna , Cover Story: Gotham Owes its look to the Third Reich, 14 Junho 1992. [online]

104.

105.

Gotham de Batman Returns (1992) cresce em altura, é mais grandiosa e opres-

sora. Tal como no filme anterior, a cena inicial enuncia o tom do filme que iremos 

assistir. Gotham está banhada por uma cobertura de neve imaculada, está escuro, 

a mansão Cobblepot é imponente e a acção perturbadora. Somos automaticamente 

introduzidos à personagem que é o Pinguim, abandonado pela família pelas suas 

feições grotescas e criado por pinguins nos tuneis subterrâneos da cidade104, numa 

tentativa de demonstrar a podridão da sociedade, facilmente corrompível, tal como 

mais tarde veríamos com Selina Kyle (Catwoman). A acção avança 33 anos e, com 

isto, Gotham cresce. Arranha-céus tomam a cidade, entre eles passagens de nível 

e viadutos, permanecendo a cidade com um sensação de neblina perpétua, sem luz 

nem futuro. Tal como mencionado anteriormente, o set designer queria representar 

um estilo internacional generalista, sendo a arquitectura cinematográfica do filme 

organizada numa grelha de linhas verticais fortes, ligeiramente torcidas de modo 

a criar um efeito visual de tensão. 

Emphasizing the vertical  — which is done by making Gotham a jungle of 

skyscrapers-feels heavy and gives you a sense of victimization and of being 

crushed. These huge skyscrapers transform the city streets into dark canyons 

and that’s why there’s no light in Gotham. I see Gotham as a metaphor for 

America today and I wanted it to have a feeling of decaying Americana.105

Kristine Mckenna

Bo Welch, numa entrevista ao Los Angeles Times, afirma: In preparing for the 

film, however, the first question I asked myself was how can I create a visual expres-

sion of corruption and greed? That got me thinking about the fascistic architecture 

employed at world’s fairs — that feels corrupt because it’s evocative of oppressive 

bureaucracies and dictatorships — so I looked at a lot of Nazi art and images from 

world’s fairs. Uma das feiras que inspira a visão geral da cidade é a feira de Nova 

Iorque, ocorrida entre 1939 e 1940, com o slogan Dawn of a New Day, onde são 
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apresentados os materiais, ideias e forças mundiais da altura, visando uma cidade 

do futuro que seria resultante da convergência entre culturas e métodos construti-

vos de diferentes países. 

A construção cénica de Gotham foi toda feita no estúdio 16 da Warner Bros, 

com cerca de 20 metros de altura, recorrendo ainda a modelos tridimensionais em 

miniatura e a telas matte. Numa altura onde a revolução tecnológica cinematográ-

fica estava ainda no início, tudo era alterado opticamente e não digitalmente106. 

Os desenhos do director artístico incluíam também influências escultóricas russas 

e pintura do movimento originário norte-americano chamado Preciosismo107 da dé-

cada de 1920. Nas palavras de Welch, The work of Charles Sheeler really stuck in my 

mind when I was working on coming up with an approach for this film and Georgia 

O’Keeffe’s cityscapes of New York impressed me as well.108 Se no filme anterior 

a única cena onde é explorada a verticalidade da câmara e do espaço é na cena final 

na Catedral de Gotham, neste filme Tim Burton queria aumentar essa percepção do 

espaço, recorrendo aos modelos em miniaturas, que era usados como fundo. Tal é 

notório na cena da morte da princesa do gelo, que é projectada do telhado de um 

edifício, sendo este movimento atrasado de modo a enfatizar a verticalidade da 

acção. A mansão Cobblepot, que aparece no inicio do filme, resulta também do tra-

balho de modelação em maquete à escala 1 : 25, sendo o plano travelling que inicia 

a cena resultante do uso da mesma.

Outros espaços interessantes são os armazéns Schreck e o apartamento de 

Selina Kyle (Catwoman). O primeiro apresentava um carácter mais colorido e de-

licado, inspirado na arte dos anos 40 e 50. O apartamento de Selina, por outro 

lado, é claustrofóbico e opressor, uma caricatura aos apartamentos característicos 

da baixa nova-iorquina, com janelas pequenas e espaço condicionado. Por falta 

de orçamento, algumas das cenas foram improvisadas, como a luta entre Batman

e Catwoman, num cenário flutuante entre os estúdios da Warner, onde uma tela

Embora tenha sido executada digitalmente uma cena final, onde a Catwoman aparece 

num telhado a contemplar o Bat-Signal, esta não chegou a ser parte integrante do filme.

Movimento artístico, com origem nos Estados Unidos na década de 1920, tendo por 

impulsionadores artistas como Charles Demuth, Georgia O’Keeffe e Charles Sheeler. 

Este estilo de pintura, com influencias no Cubismo, Orfismo e Futurismo, é caracterizado 

pela simplicidade das linahs nos cenários arquitéctónicos, industriais e urbanos, 

desprovidos de actividade humana.

Kristine Mckenna , Cover Story: Gotham Owes its look to the Third Reich, 14 Junho 1992 [online]

106.

107.

108.
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matte de enormes dimensões era movimentada consoante o ângulo de gravação, 

de modo a apresentar sempre o skyline de Gotham no background. Por fim, talvez 

o maior desafio deste filme tenha passado pela construção do covil do Pinguim. 

Com um carácter misterioso e sombrio que relembra Metropolis (1927) e Nosferatu 

(1922), foi construído em estúdio, com diques a suportarem a água de modo a ficar 

estática, com inúmeros pontos de ventilação, sugerindo tratar-se também da rede 

de sistema de esgotos que atravessava a cidade. Foi, ainda, construído um túnel 

com cerca de 30 metros de comprimento por 2,5 metros de diâmetro de forma a 

gravar a cena do dirigível de Batman. Tim Burton queria que esta cena fosse filma-

da num plano contínuo, sem cortes nem edições, tendo o dirigível de efectuar um 

movimento de 180 graus. Um pormenor técnico das filmagens deste filme é que 

trabalham sempre com miniaturas e maquetas, mas a forma de edição já é mais 

sofisticada do que em Batman (1989). Embora, tal como o filme anterior, a equipa 

tenha optado por trabalhar na maioria opticamente, recorrem aos novos programas 

de edição de imagem, como o programa video-image, para gerar a imagem dos 

morcegos e dos pinguins, uma vez que se aperceberam que o uso de animais reais 

era impraticável.

A recepção deste filme teve criticas mistas. Embora, para a maioria, o filme seja 

demasiado negro e com um carácter psicológico pesado, outros afirmam que este 

filme retrata uma época temporal específica, onde a mentalidade da sociedade, por 

si só, era mais retorcida e instável. O aspecto mais relevante, no entanto, é o facto 

de Gotham manter-se fiel às suas origens e ganhar escala, traçando o tom para os 

restantes filmes que viriam a ser realizados. Gotham City foi representada como 

uma magnífica metrópole em declínio, cuja grandeza é encoberta por camadas de 

imundice. Com anos de desenvolvimento caótico e falta de manutenção, Gotham 

é transformada numa distopia sombria e cheia de poluição, pouco adequada à 

ocupação humana. Esta foi a visão que Tim Burton conseguiu trazer ao grande 

ecrã, abandonando a saga depois de Batman Returns (1992) mas permanecendo,

no entanto, como produtor nos dois filmes que se seguiam.
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2.2.3 Batman Forever (1995)

E mbora Batman Returns (1992) tenha recebido críticas mistas, os estúdios 

da Warner estavam com receio que a saga se estivesse a tornar demasia-

do negra, querendo que o próximo filme tivesse um carácter mais cómico. Inicial-

mente tentaram entrar em acordo com Tim Burton, mas como não concordavam 

no aspecto visual do filme, o realizador acabou por participar no projecto apenas 

como produtor, sendo substituído por Joel Schumacher, conhecido por filmes como 

The Lost Boys (1987)109 e Falling Down (1993)110.

O tom de Batman Forever (1995) é completamente diferentes dos seus ante-

cessores, tornando-se um filme mais familiar, que atraía um público mais novo, já 

que uma das maiores criticas do último filme de Tim Burton proveio maioritariamen-

te de pais que criticavam o carácter violento, negro e pesado do filme. Deste modo, 

Schumacher quis contar uma versão de Gotham mais cómica e alegre, fugindo da 

ideia soturna de Nova Iorque, para encontrar refúgio em cidades como Miami e Los 

Angeles, mais leves, cheias de luz e de conceito futurista, até certo ponto demons-

trando a influência do filme Blade Runner (1982)111, bem como na banda desenhada 

de Dick Sprang e na série televisiva dos anos 60. 

Comédia de terror realizada por Joel Schumacher. O filme conta a história de dois irmãos de 

Arizona que se mudam para a Califórnia e acabam a lutar contra um gangue de vampiros jovens.

http://www.imdb.com/title/tt0093437/?ref_=nv_sr_1

Produzido pela Warner Bros, este drama policial conta a história de William Foster 

(Michael Douglas), divorciado e desempregado, no percurso que efectua pela cidade 

de Los Angeles até chegar a casa da sua ex-mulher a tempo do aniversário da sua filha. 

Pelo caminho, uma série de encontros ocorrem, tanto triviais como provocadores, 

que o fazem reagir cada vez com mais violência, à medida que faz observações sobre 

a vida, pobreza, economia e capitalismo. http://www.imdb.com/title/tt0106856/

Filme de ficção científica americano, realizado por Ridley Scott. Filme de culto, a acção 

passa-se numa futurista e decadente cidade de Los Angeles no ano de 2019. Um futuro 

no qual os humanos sintéticos, conhecidos como replicants, são biogerados pela Tyrell 

Corporation para trabalharem nas colónias fora do mundo. Quando um grupo de replicants 

foge e retorna à terra, Rick Deckhard irá caçá-los, questionando o seu trabalho quando 

conhece Rachael. Actualmente é considerado um dos melhores filmes de ficção científica 

de todos os tempos, continuando a ser o principal exemplo de cinema neo-noir.

http://www.imdb.com/title/tt0083658/

109.

110.

111.
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O tom deste filme é mais leve, querendo o realizador focar-se, não em perío-

dos históricos precários, mas antes numa época de prosperidade, onde Gotham 

recebe diferentes influências e torna-se uma das maiores e mais inovadoras metró-

poles americanas. Schumacher queria retratar uma cidade onde os arranha-céus 

são uma constante, assemelhando-se em escala a Nova Iorque dos anos 30, mas, 

ao mesmo tempo, mantendo as influências presentes nos outros filmes, como o 

constructivismo russo e a Art-Noveau. No entanto, um dos aspectos mais notórios 

no filme é o uso de cores vibrantes, através do néon, como aconteceu em Tóquio 

nos anos 90. Espaços cheios de luz e cor, uma cidade que vive de emoções, um es-

pectáculo lírico; na palavras do realizador, como se a banda desenhada ganhasse 

vida. Para conceber esta cidade mais “Pop” foi escolhida a set designer Barbara 

Ling, que estaria à frente de ambos os filmes do justiceiro que Schumacher reali-

zou: The audience would have a visual ride as well as an engaging story, because 

I think you owe that to people when you’re doing a live-action version of a comic 

book character112.

Na visão da directora artística, Gotham City funciona por si só, ou seja, não se 

consegue catalogar de forma assertiva, sendo esta uma das suas principais carac-

terísticas. Tal é enfatizado em todos os filmes da saga realizados, onde é sempre 

dada a conhecer uma nova parte da cidade, quase como se esta fosse um puzzle 

que ia sendo construído por diferentes influências (banda desenha, cinema, anima-

ções…), uma cidade que se vai adaptando. Gotham City de Batman Forever (1995) 

é enorme, tendo a percepção da escala de todos os cenários sido aumentada, de 

modo a enfatizar a escala humana em espaços tão amplos113. Outra característica 

deste filme é o uso de rostos e esculturas de grandes dimensões que surgem pela 

cidade de modo a conferir-lhe personalidade e carácter. Como o realizador afirma: 

My only suggestion to her was that we do faces and figures in the City so that the City 

had a personality. I didn’t want it to be just monolithic or gothic structures. I wanted 

it to have some life to it114. Em Gotham é sempre noite, o crime e a corrupção são 

Andrea Passafiume, Batman Forever. [online]

I think, in a way, when you ever think of Gotham, obviously when the comics were first being written, 

was for New York, and, you know, because New York in the 30´s was giant and grant. So all the sense 

of scale of the sets, the proportions of the buildings, statues are all heightened to be bigger than man, 

Barbara Ling, Opções especiais de Batman Forever (1995)

Opções especiais de Batman Forever (1995).

112.

113.

114.
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incitados pela penumbra e insegurança da cidade, mas, neste filme, o objectivo era 

tornar a cidade mais iluminada, tendo sido por este motivo que se introduz o néon, 

os posters publicitários enormes e os letreiros pela cidade.

Barbara Ling, Opções especiais de Batman Forever (1995).

The city of Gotham doesn’t really exist. And, as a result, rather than trying to build a real 

city or dress a real city, we’re going to build our city in miniature. The design of these shots 

begin with the description that is in the scrip, proceeds through that, through illustrations 

and designs, via production designer and storyboads, drawn in conjunction with the director 

to create the moves and the scenes that are necessary to tell the story. 

John Dykstra, Opções especiais de Batman Forever (1995).

115.

116.

The idea, too, is that you’re staying within mainly night. So neon becomes 

a very important element in creating many influences of neon. The beautiful 

neon signs of the ´20s and ´30s that would have really taken the look that 

you see, kind of 42nd street in old black-and-white photographs to what 

Tokyo has now which is wild graphics on giant proportions.115

Barbara Ling

A equipa por detrás de Batman Forever (1995) queria tirar maior proveito das 

possibilidades do digital, explorando novos meios e novas técnicas. Aquando da 

execução do filme, foram usados uma mistura de tecnologia computorizada, foto-

grafia em miniatura e praticamente toda a técnica disponível para artistas de efeitos 

especiais. Embora ainda existissem muitas limitações para criar objectos e perso-

nagens, o que o campo digital permitiu foi concentrarem-se mais na realização do 

que na engenharia de construção dos cenários. A cidade de Gotham não existe na 

realidade, e, consequentemente ao invés de tentarem construir ou mascarar uma 

cidade real, constroem a cidade em miniatura e manipulam-na no computador116.  

Este método não deixa de interagir e contemplar conceitos arquitectónicos de 

espaço, proporção, movimento e luz. 

Espaços impossíveis de visitar, percorrer e conhecer, mas possíveis de ser ima-

ginados e sentidos no universo da mente humana. Tal permitiu representar uma 

cidade fictícia de uma forma muito mais real e completa do que aquela que até 

então tinha sido feita, bem como contribuir para uma leitura da cidade de Gotham 

mais abrangente e interactiva. Até então, a forma de representação da cidade era 

limitada, muitas vezes apresentando sempre o mesmo skyline (como em Batman 
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Returns), através de uma tela matte de grandes dimensões, que era movimentada 

pelo cenário quando era necessário um enquadramento de uma dada cena na cida-

de. Em Batman Forever (1995) trabalhamos já em diferentes níveis, ou seja, por um 

lado temos a visão alargada da cidade, sua escala e elementos constituintes, cons-

truídos em maquete, fotografados e manipulados no computador, como é o caso 

da cena inicial do helicóptero entre Batman e Two Face, e, por outro lado, temos 

a construção de cenários à escala, como a casa do Ridler e do Two Face, o que per-

mite um maior pormenor e dramatismo à cena. A metodologia não diverge muito 

daquela praticada nos filmes anteriores, no entanto, aquilo que Batman Forever 

(1995) trouxe de novo é a dimensão destes cenários, estruturas e a própria escala 

dos espaços, uma vez que uma característica do filme é a constante presença da 

cidade, das suas ruas e dos seus edifícios. Deste modo, não querem deixar partes 

da cidade à imaginação do leitor, mas antes permitir que estes tenham uma leitura 

do geral para o particular mais completa.

Um dos maiores desafios da produção foi encontrar um local que tivesse escala 

suficiente para executar os cenários à escala, optando por um hangar de dimensões 

enormes, na Califórnia. Este espaço vazio enorme tornou-se o local onde foram cons-

truídas partes da cidade, a Batcave, os interiores da mansão Wayne e os covis dos 

vilões. Foram ainda filmadas algumas cenas em locais existentes, como os exteriores 

da Webb Institute of Naval Architecture em Glen Cove, Nova Iorque, para represen-

tar o exterior da mansão Wayne e a fachada do Cincinnati Museum Center, em Ohio, 

para o exterior do Hippodrome de Gotham City. Esta famosa estação de comboio, 

que alberga actualmente um museu de História Natural e Ciência, salas de teatro e 

uma livraria, é um edifício dos anos 30 com influências de Art-Déco, sendo o seu ele-

mento mais significante a meia cúpula da fachada, a maior do hemisfério ocidental.

A fazer a sua estreia na sétima arte, o Arkhum Asylum, o hospício de Gotham, 

é apresentado como um edifico, aparentemente isolado, com estrutura alta com 

pináculos no topo, recordando a imagem de um castelo gótico cujas características 

são exageradas. Interiormente é-nos dado a conhecer pouco do espaço, apenas um 

corredor estreito com tijolo de vidro iluminado, que culmina na cela onde Edward 

Nygma está encarcerado. O próprio covil dos vilões são ainda espacialmente inte-

ressantes. Diferentes entre eles, são o reflexo directo da psique dos vilões. No caso 

do Two Face, o espaço era dividido, geométrica e simetricamente, em duas par-

tes, reflexo da sua esquizofrenia e bipolaridade. O espaço tenta, por conseguinte, 

balançar o lado normal com o lado bizarro do vilão, cromaticamente diferentes 
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para enfatizar o distanciamento entre as duas psiques: I simply love what you’ve 

done with the place. Heavy metal meets House and Garden117. O covil de Enigma, 

por outro lado, é reflexo do mundo e evolução da personagem. Edward Nygma, 

inicialmente menosprezado por todos, vive num apartamento estreito e apertado 

mas que, pouco a pouco, vai querer criar um mundo à sua imagem. Deste modo, 

o seu apartamento apresenta-se, no início, como um espaço que se assemelha a 

um laboratório científico, cheio de experiências e invenções. Com a evolução da 

personagem, este espaço transforma-se em algo mais sofisticado, bastante hi-tech 

e cheio de néon. Esta estrutura, em ferro e vidro, em forma de globo, era pratica-

mente despida de outros elementos, sendo a luz o maior interveniente no espaço.

Transcendente a todo o filme é a influencia do constructivismo russo, caracte-

rística presente deste Batman (1989). Por sua vez, Gotham de Batman Forever (1995) 

não pretende tanto representar uma cidade onde sejam notórias as influências ar-

quitectónicas de diferentes épocas, mas antes em criar uma cidade que funcione 

por si só, mais fantástica e futurista, mas ao mesmo tempo opressora e sombria. 

Este filme marca um momento de mudança e evolução, tentando conciliar a arqui-

tectura cenográfica com as novas técnicas e meios de manipulação visual que ha-

viam surgido, sendo, passo a passo, o cenário em miniatura substituído por imagens 

criadas em computador. Este processo irá ser continuado na sequela deste filme, 

Batman & Robin (1997), da autoria do mesmo realizador.



Vengeance isn’t power. 

Anyone can take a life. 

But to give life... 

that’s true power.

BATMAN & ROBIN, 1997
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2.2.4 Batman & Robin (1997)

Embora com um carácter distinto dos filmes do Tim Burton, Batman Forever 

(1995) conseguiu ser bem-sucedido e atrair um público mais novo e fami-

liar, facto que motivou o estúdio a começar logo a pensar na realização de um novo 

filme com direcção de Joel Schumacher. O facto de Batman & Robin (1997) ter sido 

iniciado logo após o outro filme acabou por prejudicar a sua recepção, uma vez 

que as expectativas de sucesso do filme estavam demasiado elevadas e o próprio 

estúdio, produtores e realizador, com o sucesso do filme anterior, queriam arriscar 

mais. Outro aspecto que também prejudicou o filme foi o facto de o estúdio querer 

fazer um filme que fosse toy-etic118, ou seja, aquilo que era criado para o filme iria re-

sultar em brinquedos para serem vendidos como forma de marketing, alterando-se 

alguns aspectos do filme de forma a melhor serem adaptadas a brinquedos. Para a 

maioria dos críticos, o filme acaba por tornar-se ridículo não só pelo facto do guião 

não estar tão desenvolvido como nos filmes anteriores, mas também por forçarem 

os adereços do filme como meio de merchandising.

Não obstante, o filme apresenta qualidades principalmente no que toca à ma-

nipulação visual da imagem da cidade, através do uso dos novos meios e técnicas 

de computação, sendo talvez esta a principal diferença entre Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997). John Dykstra, supervisor efeitos visuais, explica, In the 

last film, we defined Gotham as a very tall environment, and we’ve taken another 

step in this film. The buildings in Gotham are two to three times as tall as the tall-

est skyscrapers in New York. And in order to do that, we would have had to create 

miniatures that were 90 feet tall. But that would have been impractical. What we 

decided to do instead is to build miniature buildings that are about 30 feet tall, and 

extend them by using computer-generated imagery119. Trabalhando directamente 

Termo referente à adaptação de uma propriedade mídea, como um desenho animado ou filme, para 

lançar linhas de merchandising de brinquedos e jogos. No Making-off do filme, Joel Schumacher afirma 

que os estúdios lhe disseram para tornar o filme Toy-etic de modo a apostarem em mais merchandising.

John Dykstra, Opções especiais de Batman & Robin (1997).

118.

119.
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Panorâmica de Gotham, 

Batman & Robin (1997)
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Verticalidade da cidade, Batman & Robin (1997)
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Bigger and Bolder City, Batman & Robin (1997)
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Observatório de Gotham, 

Batman & Robin (1997)
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Esculturas na cidade, Batman & Robin (1997)
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com o gabinete artístico de Barbara Ling na concepção dos edifícios que compu-

nham Gotham, executavam modelos matemáticos dos edifícios da cidade, de modo 

a terem uma representação do tamanho, escala e posição dos edifícios que depois 

eram construídos tridimensionalmente a partir destes modelos computorizados. 

A directora artística Barbara Ling acrescenta: The great thing is that all of the de-

signs for Gotham were generated out of the art department, and then visual effects 

took them over to manipulate them. So the miniatures were actually built well before 

any of the main sets. This time, the miniature Gotham includes trains running on 

tracks between buildings high above the city, vehicles moving along elevated bridges 

and highways, rear-projected animated signs, all of the things we wanted to do last 

time but couldn’t, either because of time or technology120.

Pouco mais de um ano depois da estreia de Batman Forever (1995), a set de-

signer já reunia uma equipa de ilustradores, maquetistas, set designers, escultores, 

argumentistas e uma panóplia de assistentes que iriam dar vida às suas concepções: 

For Batman & Robin, I wanted to add even more architectural extremes than we did 

for Batman Forever. It’s still holding true to the spirit of Russian Constructivists, but 

we wanted to weave in more of an Art-Noveau feeling. This Gotham City is larger 

than the one we see in Batman Forever. The interiors have taken on more of the 

scope of the exteriors in proportion and size. Probably the biggest difference is that 

we will have a much larger sense of what the environs of Gotham really look like. 

You’ll see a wider scope of having an inner city, and the excitement of chases across 

the rooftops of Gotham121.

Barbara Ling, Opções especiais de Batman & Robin (1997).

Barbara Lind, Opções especiais de Batman & Robin (1997).

Barbara Lind, Opções especiais de Batman & Robin (1997).

120.

121.

122.

That is always going to be a challenge, you know, how do you do Gotham 

City by day? It’s such a night City.122

Barbara Ling

Um dos maiores desafios deste filme passou também pela representação da 

cidade de Gotham durante o dia. Deste modo, este filme pretende abrir a percep-

ção do observador para o que é a cidade, primando a acção não exclusivamente 
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Contrução de um cenário à 

escala, Batman & Robin (1997)
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Barbara Ling, estudo para o covil de Poison Ivy
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Interior do Gotham Museum of Art, Batman & Robin (1997)
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Barbara Ling, Laboratório químico 

onde Pamela Isley (Poison Ivy) 

trabalha, Batman & Robin (1997)
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Covil de Poison Ivy, 

Batman & Robin (1997)
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Covil de Poison Ivy, inspirado nos banhos turcos, Batman & Robin (1997)
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Designer industrial do século XX, nascido em França mas com nacionalidade 

americana, tornou-se conhecido pelos seu trabalho em indústrias de diferentes índoles. 

Entre os seus projectos estavam os logótipos da Shell, Exxon e BP, as vending machines 

da Coca-Cola, os maços de tabaco da Lucky Strike, entre outros. A empresa americana 

referia-se a ela como The Man Who Shaped America, The Father of Streamlining 

e The Father of Industrial Design.

123.

por espaços interiores, mas também pelas próprias ruas da cidade e seus espaços 

constituintes. Esta ideia já havia sido iniciada por Tim Burton, em Batman (1989), que 

apresenta a rua principal da cidade que culmina na Catedral de Gotham. Mas, agora, 

criam longas filas de ruas com características distintas, túneis, pontes, passagens 

de níveis entre outros. Batman & Robin (1997) quis trazer uma dimensão da Feira 

Mundial, que foi um dos períodos mais marcantes na história da cidade, e aumen-

tar a sua escala, bem como pretendeu introduzir o elemento do metal, voltando 

ao imaginário de Raymond Loewy123 e à Era das máquinas.

Deste modo, Gotham City foi feita toda em miniatura, à escala 1:25, sendo com-

posta por mais de 20 edifícios distintos e esculturas de dimensões semelhantes 

aos edifícios. Alguns destes estavam construídos sobre uma estrutura com rodas, 

de modo a permitir serem movimentados pelo cenário para obter diferentes planos. 

No fundo, os mesmos 20 edifícios eram compostos de formas diferentes de modo 

a representar outros tantos por toda a cidade de Gotham. No entanto, pela quan-

tidade de novas personagens, multiplica-se também a necessidade de criação de 

novos espaços, quer se prendam por locais específicos da cidade, como pelo covil 

dos vilões.

Este filme introduz as personagens Batgril, Poison Ivy, Bane e Mr. Freeze, cuja 

acção, na maioria do filme, ocorre em sítios diferentes. Para tal, usam-se novos espa-

ços como o Gotham Museum of Natural History, a cobertura do Jardim Botânico, 

o Observatório de Gotham, o Project Gilgamesh Laboratory, os covis dos vilões 

e a reforma e modernização da Wayne Manor e da Batcave. Logo no início do filme 

somos apresentados ao museu de História Natural que, exteriormente, assume a 

fachada de um museu grego, com frontão triangular com elementos escultóricos 

e colunas de ordem coríntia. Adossado a este, um volume rectangular imponente 

em pedra que confere um aspecto de bloco a todo o edifício. Interiormente, um sa-

lão de três naves com influência de Art-Noveau, pontuada nas fachadas laterais 

por janelas circulares e uma escadaria simétrica sobre uma escultura de grandes 

dimensões. Mais uma vez, o elemento escultório é recorrente, assumindo um papel 
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Contrução de cenário à escala, 

Batman & Robin (1997)
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Observatório de Gotham, Batman & Robin (1997)
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Ambiente da cidade, com cores vibrantes do néon, as passagens 

de nível e as esculturas de grandes dimensões, Batman & Robin (1997)
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Rua da cidade congelada por 

Mr. Freeze, Batman & Robin (1997)
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Construção da cidade em cenário 

à escala, Batman & Robin (1997)
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Construção do cenário 

do Gotham Museum of Art, 

Batman & Robin (1997)
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Batman & Robin (1997)
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de destaque na composição do espaço. O observatório de Gotham refere-se a um 

espaço circular aparentemente sustentado por uma escultura de enormes dimen-

sões, que deveria contemplar um telescópio, desenhado pelas Wayne Enterprises, 

para servir a humanidade. Por sua vez, o Project Gilgamesh Laboratory, onde Bane é 

criado e, consequentemente, onde Pamela Isley se transforma em Poison Ivy, é inspi-

rado em filmes de cientistas loucos dos anos trinta a cinquenta, como Frankenstein 

(1931) e Dr. Cyclops (1940), sendo desenhado propositadamente como algo tene-

broso e louco.

Por outro lado, o covil da Poison Ivy é inspirado nas ruínas de um banho turco, 

moldado à sua personalidade e criando uma versão daquilo que seria o seu plano de 

transformar o mundo numa espécie de jardim de Éden. Se este espaço é enigmáti-

co mas cheio de cor e vida, o covil de Mr. Freeze é o completo oposto. Um mundo 

metalizado onde tudo era gelado e tinha uma brilho muito cintilante, mas mono-

cromático. Tal como a outra vilã, Freeze tenta idealizar o mundo à sua imagem, 

tentado congelar a cidade e cobri-la com um manto de gelo, o que tenta fazer no 

final do filme quando usa o telescópio no observatório de Gotham para congelar 

as ruas da cidade.

O estilo visual deste filme não é muito distinto do seu antecessor, somente 

amplia a sua escala de modo a usufruir dos meios tecnológicos na sua plenitude. 

Os cenários construídos para este filme foram mais ambiciosos do que qualquer um 

feito até então, quer pela sua escala, quer pela sua concepção estética. Usaram ain-

da ambientes exteriores para rodagem de cenas, como a construção de uma ponte 

com cerca de 90 metros de comprimento, nas antigas docas de San Pedro, onde 

o clímax da perseguição iria ocorrer. A perseguição da mota naquilo que pare-

cem ser ruínas romanas foi gravada no centro de Los Angeles, tendo o espaço 

sido transformado numa espécie de poço de graffitis e cor. A Hennessy Street, 

na Warner Bros, construída na década de 1930, presente no filme Batman Returns 

(1992) e Batman Forever (1995) foi novamente usada para representar o distrito 

“Soho” de Gotham, com uma panóplia arquitectonica de diferentes estilos.

Joel Schumacher queria contar uma versão de Gotham onde a penumbra não 

fosse uma constante, mas antes representar uma cidade mais campy, iluminada e 

excêntrica. Embora o último filme seja considerado dos piores da saga, o seu contri-

buto para a mesma foi não só aumentar a escala de uma cidade que, até então, esta-

va demasiado restrita, bem como provar que Gotham se reinventa constantemente. 
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As a man, I’m flesh and 

blood, I can be ignored, 

I can be destroyed; but 

as a symbol… as a symbol 

I can be incorruptible, 

I can be everlasting.

BATMAN BEGINS, 2005



95

2.2.5 Batman Begins (2005)

Oito anos após a estreia de Batman & Robin (1997), os estúdios da Warner

começam a demonstrar interesse em renovar e inovar o franchise de 

Batman. Christopher Nolan, que acabara de gravar o filme Insomnia (2002)124 com 

a Warner Bros, conseguiu reunir-se com os directores deste projecto e explicar qual 

seria a sua ideia para reinventar este franchise. Admirador do justiceiro de capa 

negra, Nolan pretendia retratar a história do super-herói da forma mais realista 

possível, levando o espectador a identificar-se com a dor e a angústia da socie-

dade actual. No entanto, tratando-se de um herói vinculado às histórias da banda 

desenhada e, por não se considerar um perito, Nolan contacta David S. Goyer125 

para definirem de que forma iriam reinventar o herói e a sua cidade, mantendo-se 

fiel às histórias das comics, surgindo assim as primeiras linhas daquilo que viria 

a ser Batman Begins (2005). Até então, nenhum filme havia representado as origens 

de Batman, ou seja, os acontecimentos da vida do milionário Bruce Wayne que o 

levaram a transformar-se no símbolo que luta contra o crime e jura proteger Gotham 

City. Mesmo na banda desenhada, esta parte temporal da vida de Bruce Wayne 

surge apenas em fascículos isolados, com discrepâncias e lacunas, abertas a dife-

rentes interpretações. Seria esta falha temporal que o realizador queria representar, 

abrindo caminho para explorar não só a evolução pessoal e cultural do milionário 

Bruce Wayne, mas também a evolução de uma cidade que cresce com o crime e a 

corrupção. Mais do que os filmes antes realizados, Batman Begins (2005) conta 

a história de formação do um herói e de uma cidade cuja percepção, no grande 

ecrã, era fragmentada. Primando pelo realismo, Nolan queria que Gotham fosse 

reflexo dos males da sociedade, o crime organizado, a pobreza, os problemas de 

planeamento urbano e da corrupção da sociedade. 

http://www.imdb.com/title/tt0278504/

Escritor, roteirista, cineastra e produtor americano, conhecido pelos filmes Blade e Blade: The Series, bem 

como pela triologia de Batman, de Christopher Nolan, Man of Steel e Batman vs Sumerman: Dawn of Justice.

http://www.imdb.com/name/nm0333060/

124.

125.



187  

Vista aérea da cidade de Gotham, Batman Begins (2005)
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Vista nocturna da cidade de Gotham, Batman Begins (2005)
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Linha monorail e, ao fundo, a Wayne Tower, Batman Begins (2005)
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The most interesting aspect of Nolan’s vision for Batman’s world is the

 fact that the director based it upon the futuristic Los Angeles of Ridley 

Scott’s Blade Runner (1982). Nolan wanted to base his Gotham’s look 

and feel on Blade Runner’s world because it served as an interesting lesson 

in the techniques of exploring and describing a credible universe that doesn’t 

appear to have any boundaries126

Pat Jankiewicz

Batman Begins (2005) apresenta-nos uma nova forma de ver a cidade e o seu 

herói, moderna, realista, cheia de mistério e intriga. Longe de ser um filme con-

vencional de super-heróis, é uma crítica à sociedade actual. Por este motivo era 

também importante para o realizador e escritores contar a história de Bruce Wayne 

e o seu percurso, de modo ao espectador se interessar pela personagem antes 

desta se transformar em Batman e desmistificar a ideia de herói como um mero 

humano, com recursos, que tenta salvar a sociedade.

Pat Jankiewicz, Dark Knight Ressurrected. [online] 

Christopher Nolan, Opções especiais de Batman Begins (2005).

De modo a manter o secretismo do filme do público e para proteger o guião de

fugas e informação, o projecto inicialmente recebe o nome The Intimidation game, 

estando todos os documentos, contractos e argumentos com este nome.

126.

127.

128.

The overall tone and feel of the film is reality, but heightened reality. 

What does a comic suggest to you in your mind? That’s the world of Gotham 

we’re actually trying to create. We started to develop the look of Gotham 

in parallel with the scrip development. What I wanted to do was to build 

up all of Gotham as a sort of exaggerated contemporary New York.127

Christopher Nolan 

Como já haviam passados alguns anos desde o último filme da saga, este pro-

jecto foi levado a cabo em completo secretismo, não tendo sequer sido feito cópias 

do argumento original para os produtores e tendo o próprio projecto um nome fal-

so128, de modo a impedir a fuga de informação. Deste modo, na casa do realizador, 

este trabalhou simultaneamente com David S. Goyer no argumento, e com Nathan 

Crowley, director artístico, no desenho desta nova forma de ver a cidade. O facto 



192  

Stephen T. Wright, Two 

Prudential Plaza, Chicago, 1990

191  

Bertrand Goldberg, 

Marina City Towers, 1964

195

Zona da cidade designada Narrows, Batman Begins (2005)
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Skyline da cidade, onde são notórias as influências arquitectónicas usadas, 

Batman Begins (2005)
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de trabalharem em conjunto no desenvolvimento do guião e da cidade, significava 

uma troca de informação constante e uma adaptabilidade da história à cidade que 

deixava pouco espaço para erros e interpretações diferentes.

Christopher Nolan e Nathan Crowley pretendiam tornar o aspecto visual de 

Gotham City como uma cidade de grande escala, uma área metropolitana moderna 

que reflectisse os diferentes períodos arquitectónicos que a cidade tinha atravessado. 

Foram redesenhados elementos de Nova Iorque, Chicago, Tóquio e Detroit, sendo 

depois acrescentadas as auto-estradas e as linhas férreas elevadas. Como o director 

artístico afirma, Between set builds, miniatures, locations… we can create a world 129 

e foi precisamente isto que fizeram, construíram uma cidade inteira, desde a ima-

gem aérea inicial onde se vê a escala de Gotham e a forma como esta se desen-

volve por diferentes ilhas, até à menor e mais pormenorizada escala do bairro de 

Narrows, local onde a maioria da acção se desenvolve. Na procura de um estilo e 

atitude certa para esta nova versão de Gotham, o realizador inspirou-se no filme 

Blade Runner (1982), For me, Blade Runner has influenced everything that I think and 

do in cinema. The picture made a profound impression on me as a teenager, and it 

has stuck with me ever since. (…). What Blade Runner does so marvellously is create 

this entire world where you lose yourself for a couple of hours. And I believe the 

biggest films, the blockbusters, should do just that. Blade Runner is an interesting 

lesson on the technique of exploring and describing a credible universe that doesn’t 

appear to have any bounderies. That’s what we’re trying to do with Batman Begins; 

our Gotham City feels as big as the real world. Part of how we achieved that was by 

setting the story outside of Gotham.130

 Contrariamente aos restantes filmes, cuja imagem da cidade se relacionava 

maioritariamente com Nova Iorque, Gotham de Batman Begins (2005) é basea-

da na cidade de Chicago, alterada e aprimorada digitalmente. Tendo crescido em 

Chicago, Christopher Nolan considerava que, mais do que Nova Iorque, os edifícios 

de Chicago não eram tão facilmente reconhecidos o que, aliado à longa história da 

cidade de gangsters e máfia americana tornariam esta cidade o palco perfeito para 

retratar Gotham City. Por este motivo é que, durante o filme são visíveis vários arra-

nha-céus de Chicago, como parte da Sears Tower, Two Prudential Plaza e as Marina 

Christopher Nolan, Opções especiais de Batman Begins (2005).

Pat Jankieeicz, Dark Knight Ressurected, 2005, p.56-57. [online]

129.

130.
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Narrows, Batman Begins (2005)
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City Towers. Outros edifícios são reconhecíveis como o Chicago Board of Trade que 

serviu de inspiração para a Wayne Tower e que foi introduzido digitalmente.

Tal como os filmes que o antecedem, Batman Begins (2005) deixa a locali-

zação geográfica de Gotham ambígua, introduzindo, no entanto outros aspectos 

que trazem veracidade à história da formação da cidade e ao envolvimento dos 

antepassados de Bruce Wayne no seu desenvolvimento, nomeadamente quando, 

na Batcave, mencionam que os túneis que ligam a mansão à caverna foram cons-

truídos por um antepassado da família como modo de esconder e deslocar escravos 

nos túneis férreos subterrâneos, o que coloca a localização da cidade em qualquer 

sítio entre o nordeste americano e o Iowa. Não obstante, o aspecto mais pertinente 

do filme e onde se desenvolve a maioria da acção é na ilha de Narrows. Esta ilha foi 

influenciada pela agora demolida, cidade de Kowloon131, em Hong Kong, bem como 

pelas favelas sul-americanas. Tal como Kowloon, Narrows era a zona com maior 

densidade populacional, controlado pela máfia, local com maior taxa de prostitui-

ção, jogo e tráfico de drogas, sendo que apenas a polícia de intervenção (SWAT) 

se arriscava a lá entrar. Um local que seguia as suas próprias regras e onde a lei era 

o crime. Escuro e cheio de vapor, as ruas eram estreitas e cobertas de cabos eléctri-

cos, o lixo acumulava-se, as paredes eram vandalizadas com símbolos de gangues 

e ameaças. De escala inferior ao resto da cidade, como se de uma construção es-

pontânea e temporária se tratasse, este bairro de lata era isolado do resto da cidade 

por pontes, sendo o comboio o único meio público de os unificar. Ainda nesta ilha 

encontra-se o asilo Arkham, facto não consistente com a banda desenhada, já que 

até então este encontrava-se numa ilha isolada no norte da cidade132. Tal como na 

história “No Man’s Land” na banda desenhada, neste filme também é explorada 

a facilidade de isolamento do território quando se levantam pontes que acedem 

ao mesmo, deixando a população ao abandono.

Considerada a maior favela vertical da história, Kowloon Walled City era uma área densamento populada, 

degradada e sem governo na cidade de Kowloon, em Hong Kong. Embora originalmente fosse uma fortaleza 

militar chinesa, daí ser muralhada, tornou-se um enclave após os Novos Territórios serem alugados ao 

Reino Unido em 1898. Com a ocupação de Hong Kong pelo império Japonês durante a II Guerra Mundial, 

a população de Kowloon aumentou drasticamente e a cidade cresceu desordenada e caoticamente. De 1950 

até à década de 1970 a cidade tornou-se uma área controlada por tríades, com altos índices de prostituição, 

jogos e drogas. Sem nenhum controle e falta de condições sanitárias, em 1987, o governo de Hong Kong 

anunciou as intenções de demolir a cidade, que ocorreram entre Março de 1993 e Abril de 1994, actualmente 

dando lugar a um parque da cidade onde alguns artefactos da história do local se encontram. 

Não obstante, tal foi o sucesso do filme e o interesse do espectador por esta nova versão 

de Arkhum que alguns fascículos continuaram a história do asilo, mudando-o de localização.

131.

132.
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Acesso a Narrows, ao fundo Arkham Asylum, Batman Begins (2005)
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Batman Begins (2005)
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Batman begins (2005).

Pat Jankieeicz, Dark Knight Ressurected, 2005, p.57. [online]

133.

134.

Batman: We will. We *can* bring Gotham back.

Jim Gordon: What about escalation?

Batman: Escalation?

Jim Gordon: We start carrying semi-automatics, they buy automatics. 

We start wearing Kevlar, they buy armor piercing rounds.133

Batman Begins

Toda a arquitectura cénica presente neste filme, à excepção da Wayne Manor 

gravada em Mentmore Towers, é construída de raiz em espaços cénicos de grande 

escala. Deste modo, foram desenhados diferentes cenários dentro de um mesmo 

espaço, percorrendo tanto a rua principal da cidade, como, ao virar da esquina, 

um beco de Narrows. Para os planos mais abrangentes de Narrows, onde o ilhéu 

é todo apresentado foi feita uma maqueta à escala, alterada e melhorada digi-

talmente. Outras maquetas à escala foram também efectuadas para as cenas de 

perseguição e explosões, como a queda da linha monorail e consequente explosão 

da carruagem num parque de estacionamento.

Batman Begins (2005) fornece-nos um olhar fresco, moderno e complexo 

da imensidão que caracteriza a cidade de Gotham. Se anteriormente a escala de 

Gotham estava dependente dos desenvolvimentos informáticos que permitissem 

dar realismo à cena, o filme de Christopher Nolan é, acima de tudo, real. Os proble-

mas desta traduzem na perfeição os obstáculos urbanos que as cidades enfrentam 

neste momento, que evoluem constantemente. Nas palavras do realizador:

I desired a world that wasn’t stylized and overly fanciful because I didn’t 

want to compete with [production designer] Anton Furst’s wonderful work 

in the 1989 Batman. (…) I was aiming to create a recognizable world with 

believable textures, so that Batman stands out against the environment 

and is as extraordinary to its inhabitants as he is to the audience.134

Pat Jankieeicz



The Joker: 

I took Gotham’s white knight, 

and brought him down 

to our level. It wasn’t hard. 

Y’see, madness, as you know, 

is like gravity. All it takes 

is a little…push.

THE DARK KNIGHT, 2008
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2.2.6 The Dark Knight (2008)

O sucesso de Batman Begins (2005) foi astronómico, passando este filme 

a integrar uma triologia às mãos de Christopher Nolan. Apelidado The 

Dark Knight (2008), o segundo filme da trilogia conta outro capítulo da cidade 

de Gotham. Recomeçando precisamente no ponto em que deixou, um dos temas 

mais importantes é a “escalada” abordada na conversação final de Batman Begins 

(2005) entre o justiceiro e Jim Gordon, afirmando o realizador Things having to get 

worse before they get better.135 

Christopher Nolan, Opções especiais de The Dark Knight (2008). 

The Dark Knight (2008)

135.

136.

The Joker: It’s the schemers that put you where you are. You were a schemer, 

you had plans, and uh, look where that got you. I just did what I do best. 

I took your plan and I turned it on itself. Look what I did, to this city 

with a few drums of gas and a couple of bullets. Hm? You know what, 

you know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. 

Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gang 

banger will get shot, or a truckload of soldiers will be blown up, nobody 

panics, because it’s all, part of the plan. But when I say that one, 

little old mayor will die, well then everyone loses their minds!136

The Dark Knight

Com um carácter distinto, este filme não se trata de redesenhar a cidade de 

Gotham, mas sim em dar-lhe familiaridade e carácter, através da apresentação de 

novos espaços da mesma. Embora no filme anterior nos seja apresentada o caos 

da cidade às mãos da criminalidade, neste filme trata-se de mostrar que esse caos 

é constante, um círculo vicioso onde o crime gera crime. Com um carácter psicolo-

gicamente mais pesado, somos confrontados com a inevitabilidade de corrupção 
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do sistema, onde nem os bons escapam quando confrontados com situações ines-

peradas. A peça por detrás deste jogo mental é o vilão Joker, apresentado inicial-

mente por Tim Burton às mãos de Jack Nicholson. Mas o Joker de Dark Knight 

(2008) é diferente, mais assustador e intenso, com uma presença inquietante. Dois 

Jokers em duas épocas temporais distintas, dois lunáticos com uma visão retorcida 

de justiça e realidade. Se o primeiro Joker tinha uma presença mais cómica e satí-

rica, o Joker do The Dark Knight (2008) é um agente do caos. Heath Ledger trans-

forma o vilão numa personagem psicótica, interpretando temas de caos, anarquia 

e obsessão, exprimindo o seu desejo de mudar a ordem social através do crime.

Para o Joker, tudo é um jogo manipulável, uma experiência social que transfor-

ma qualquer homem bom num lunático capaz de matar. Na sua visão, a linha que 

separa a integridade da obsessão é muito ténue e todas as pessoas são manipulá-

veis. Todas, à excepção de Batman e por isso considera-o seu semelhante.137

Conhecida por ser uma cidade facilmente manipulável e corrupta a todos os 

níveis, Joker encontra em Gotham o palco ideal para levar a cabo a sua experiência 

social. Este filme teve imenso impacto aquando da sua estreia, precisamente por 

ser um filme que analisa os maiores defeitos da humanidade, expondo-os de uma 

forma assustadora. Os medos dos cidadãos, as boas e más decisões que as perso-

nagens tomam representam aquilo que cada espectador é confrontado diariamente, 

com os actos de terrorismo, a corrupção, o facto de qualquer um ser influenciá-

vel e os órgãos policiais serem incapazes de dar resolução a variados problemas. 

Gotham pode ser uma cidade, mas acaba por ser um pouco de todas as cidades, 

porque reconhecemos parte dela no mundo real. Lidamos com os problemas de 

Gotham City, permitindo-nos abordar temas difíceis de uma forma segura e incons-

cientemente ganhando maior consciencialização da podridão que o mundo por 

vezes representada.

Como o enredo do filme era para gerar pânico e consciencialização da socie-

dade, já não estamos restritos a uma única parte da cidade, mas antes ao coração 

da mesma, precisamente para provar que o crime não se encontra em locais isola-

dos, como em Narrows, mas que é transcendente a todo o espaço metropolitano. 

Batman: Why do you want to kill me? 

The Joker: [laughs] Kill you? I don’t want to kill you! What would I do without you? 

Go back to ripping off mob dealers? No, no, you… you complete me.

[in The Dark Knight]

137.
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Opções especiais de The Dark Knight (2008).

Carro desenhado por Lucius Fox como meio de auxílio à construção de 

pontes e a operações militares. Nunca chega a ser produzido em grande escala, 

sendo, no entanto, utilizado por Batman. Seria a versão moderna do Batmobile.

138.

139.

Por este motivo, o realizador opta por gravar o filme em locais existentes, maiori-

tariamente na cidade de Chicago. Como Nathan Crowley afirma: real buildings, real 

locations, on a large scale.138 A única excepção do filme é a breve visita a Hong Kong, 

onde se encontra Mr. Lau. Esta intenção propositada de alteração de local apenas 

atesta a veracidade desta cidade, existindo num mundo que não é muito diferente 

do nosso. 

Se em Batman Begins (2005) somos apresentados a uma parte da cidade que 

é sinuosa, claustrofóbica e pobre, em The Dark Knight (2008), a acção desenvolve-

-se maioritariamente nas ruas e em espaços icónicos, mas a sensibilidade arquitec-

tónica do espaço é mais explorada e a percepção do espectador sobre a circulação 

da cidade é vista de uma outra forma. Ou seja, no filme anterior, o percurso pela 

cidade foi efectuado ou no tumbler139 ou através da linha monorail da cidade, neste 

filme, a perseguição é mais térrea, com automóveis ou cortejos pedonais, o que 

permite ao espectador ter uma noção da escala humana no espaço. Tudo é enorme 

e até mesmo o Batman parece de certa forma perdido numa cidade tão grande, 

imponente na solução dos problemas da cidade que jurou proteger. Esta é uma das 

maiores mudanças na saga, retratar o herói na sua luta incansável contra o crime, 

sendo a sua causa perdida pois os crimes e os criminosos tentarão sempre arranjar 

uma forma de o superar. Daí o tema “escalada”, uma cidade que nunca se irá ver 

livre do crime porque em Gotham há sempre crime.

Por este motivo, Nolan escolheu também desenvolver o filme numa área exis-

tente mais vasta, quase como uma crítica social às cidades actuais, cada vez mais 

perigosas. Neste filme, Gotham está sempre no plano de fundo pois ela é o elemen-

to mais importante no desenrolar da acção. A principal diferença entre estes filmes 

é a forma de gravação, ou seja, em The Dark Knight (2008), Christopher Nolan pre-

tendia explorar as possibilidades das câmaras IMAX como elemento dramático que 

iria conferir escala e intensidade à acção. Até então, o uso destas câmaras estava 

maioritariamente relacionado com projectos documentais, tendo a capacidade de 

fornecer imagens muito maiores em tamanho e resolução do que qualquer outro 

sistema convencional de filmes. Uma tela padrão IMAX tem cerca de 22 metros de 
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largura por cerca e 16,1 metros de altura, podendo ainda ser maiores. As possibili-

dades da mesma são infinitas e, aquando da realização deste filme, as experiências 

com esta câmara em filmes de acção eram praticamente escassas. Operar uma 

câmara IMAX representa, por si só, uma desafio, visto falarmos de algo nove vezes 

maiores que as câmaras de 35 mm, difícil de manusear pelo tamanho e peso. Tudo 

teve de ser reestruturado de modo a usufruir o máximo possível das possibilida-

des que o IMAX oferecia e conhecer as limitações técnicas das mesmas, já que 

existiam, na altura, apenas cinco câmaras IMAX no mundo, quatro após a rodagem 

deste filme.

Permitindo um campo de visão alargado e pormenorizado, tal possibilita uma 

leitura mais vertical da cidade, ou seja, o espectador é, pela primeira vez, apresenta-

do à escala real da cidade. O filme abre com um plano elucidativo daquilo que uma 

câmara IMAX permite fazer, conferindo uma sensação mais vertiginosa no especta-

dor de uma cidade cuja escala parece não ter fim. O travelling inicial pelo skyline da 

cidade, o pormenor da fachada do edifício em vidro e o percurso realizado pelos 

criminosos entre edifícios, em máximo resolução e pormenor. Este “aperto na bar-

riga” apenas é possível através do uso deste tipo de câmaras.

Nolan não se limitou a gravar apenas os grandes planos com estas câmaras, 

mas sim todo o filme, por considerar que o risco compensava os resultados. Tudo 

parecia mais real e talvez por isso a recepção do filme foi tão avassaladora, porque 

as pessoas entravam dentro da história e tinham a percepção que a personagem 

que é o Joker e, mais tarde, o Two-Face simbolizam um lado da sociedade que nin-

guém quer admitir, numa cidade que facilmente poderia ser a sua.

Tal como já foi referido anteriormente, o realizador queria trazer ao grande 

ecrã uma sensação de familiaridade, aparecendo alguns edifícios de Chicago que 

já tinham aparecido no filme anterior, bem como da Lower Wacker Drive onde se 

desenvolve a perseguição do Joker à carrinha policial que transporta Harvey Dent. 

Outro factor importante neste filme é a validação de Gotham como estando 

localizada numa baía. Na pequena experiência que o vilão tenta levar a cabo, com 

os dois ferries, estamos perante o skyline de Gotham, levando o espectador a crer 

que estes barcos se dirigiam para o continente, já que uma constante em todos os 

filmes de Batman é a ênfase que dada ao facto da cidade ser uma ilha, facilmente 

isolável da sua envolvente. Nesta cena vemos Gotham do ponto de vista da mari-

nha. Com a destruição no filme anterior da Wayne Mannor e, consequentemente, 

da Batcave, neste filme esta é apresentada como sendo uma instalação temporária. 
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Não obstante, a sua leitura é arquitectónica. Limpa, simples e coesa, com uma sim-

plicidade elegante através do tecto iluminado e cujo padrão confere amplitude 

ao espaço e, tudo o resto sendo betão.

Tal como já foi referido anteriormente, este filme tem um carácter mais psicoló-

gico, explorando aspectos da humanidade e tratando-os de uma forma impressiva. 

Aqui o Batman ganha um papel de detective, encontra o seu arqui-inimigo Joker 

que lhe prova que por muito que ele seja incorruptível, a sociedade está destinada 

a falhar porque até alguém tão nobre como o procurador Harvey Dent, quando 

confrontado com consequências inerentes à sua luta, desiste e cede ao lago negro.



Ra’s al Ghul: 

You yourself fought the 

decadence of Gotham for 

years with all your strength, 

all your resources, all your 

moral authority. And the only 

victory you achieved was a lie. 

Now you understand Gotham 

is beyond saving, and must 

be allowed to die.

THE DARK KNIGHT RISES, 2012
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2.2.7 The Dark Knight Rises (2012)

A o longo do tempo o tema da “morte” de Gotham City é recorrente. 

Quer se trate da banda desenhada, adaptações televisivas, animações 

ou dos filmes, este tema surge como uma constante, pois a necessidade de existir 

Batman valida o facto de a cidade estar perdida, pois Gotham sem crime é uma 

cidade sem Batman. O filme The Dark Knight Rises estreou em 2012, sendo que, 

no início da história estamos a lidar com a cidade que não precisa de Batman, e que, 

pelo menos à superfície, venceu e estabilizou-se após os acontecimentos de The 

Dark Knight (2008). Deste modo, somos apresentados a Bruce Wayne, debilitado, 

que claramente sofre as sequelas da luta contra Harvey Dent, bem como tenta lidar 

com os sacrifícios que teve de fazer enquanto justiceiro de capa negra. A persona-

gem e o símbolo que assumiu conferiam-lhe um sentido, um objectivo, mas quando 

Gotham está com uma taxa de criminalidade relativamente baixa, este deixa de ter 

um propósito e, pela primeira vez, sente as consequências que as suas decisões 

enquanto Batman significavam. 

A história retoma oito anos após a morte de Harvey Dent, com uma cidade que 

recupera gradualmente e adapta-se a uma vida com menos crime que está sempre 

na iminência de retornar. Bruce Wayne, aposentado do justiceiro, tenta encontrar 

o seu lugar no mundo, mas somente o crime e a eminência do caos o motivam, 

lhe dão propósito. Para além das personagens habituais, somos apresentados logo 

à partida ao vilão Bane e a Selina Kyle (Catwoman). 

O vilão Bane surge como um oponente que poderia equivaler Batman a nível 

físico. Na banda desenhada, o episódio da luta entre os dois é dos mais intensos 

e brutais da saga, já que, tal como apresentado no filme, é aquele que debilita 

fisicamente Batman, quando lhe parte as costas140 e o encaminha na jornada de re-

descoberta do herói, daí o nome The Dark Knight Rises (2012). Esta personagem já 

havia aparecido anteriormente no filme Batman & Robin (1997), embora assumindo 

Batman #497: The breaking of the bat140.
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um papel mais secundário do que aquele que viria a representar nesta finalização 

da saga.

Neste último filme somos apresentados a uma nova parte constituinte da cida-

de de Gotham, o mundo subterrâneo. Apoiando-se na realidade de muitas cidades 

americanas contemporâneas, com diferentes túneis e passagens desconhecidas 

da maioria das pessoas, um submundo que trará o caos à superfície, sendo aqui 

que se localiza o covil do vilão. Se o filme anterior abordava temáticas psicologica-

mente mais complexas, este filme tenta lidar com temas políticos e sociais. Quão 

fácil é destruir uma ideia e instaurar, novamente, um reino de insegurança e caos? 

A personagem de Bane surge como um líder dos oprimidos, contra a injustiça e as 

mentiras que traçaram o caminho desde a morte de Harvey Dent, numa altura em 

que o próprio Batman era perseguido por alegadamente ter matado o Procurador-

-Geral e membros da polícia. 

Mais uma vez, um dos maiores desafios deste filme prendeu-se com o facto 

de ser gravado, na totalidade, com câmaras IMAX, o que, por si só, é um desafio de 

modelação e experimentação, já que as câmaras acarretam um custo muito maior, 

bem como um modo diferente de gravar. Neste filme, já não se trata de apresentar 

a cidade de Gotham no seu todo, como Narrows em Batman Begins (2005) ou o 

centro financeiro de The Dark Knight (2008), mas antes focar em locais específi-

cos da cidade, como o covil do Bane (nos antigos túneis subterrâneos da cidade), 

as ruas principais e secundárias da cidade, o estádio de Gotham, e as alterações 

e melhorias efectuadas na mansão Wayne e, por conseguinte, na Batcave. 

Os cenários foram, quase na totalidade, executados de raiz em estúdio. Supe-

rando todos os que haviam sido feitos até então, neste filme não se trata tanto de 

apresentar, novamente, a cidade, mas antes de introduzir novos espaços e edifícios 

constituintes de Gotham. De certa forma, voltamos à imagem geral de Gotham 

da banda desenhada, como uma Nova Iorque disfarçada, mas os elementos que 

a constituem são caracterizadores da vivência e discrepâncias sociais de Gotham. 

Uma cidade visualmente mais negra e escura do que anteriormente representado, 

de certa forma relembrando Blade Runner (1982), pela forma como os planos sobre 

a cidade são explorados, bem como o novo meio de transporte do herói, o Bat 141 

e a forma como este percorre as ruas da cidade, recordando o percurso que Blade 

Nome dado à aeronave operada por Batman em The Dark Knight Rises.141.
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Runner efectua também. Logo no início sabemos que iremos assistir a um filme de 

acção intensa pela presença que o vilão Bane impõe desde o início. A cena inicial 

da queda do avião consistiu numa combinação entre imagens reais e trabalho em 

maquetes e miniaturas à escala. Repleto de espaços arquitectónicos de particular 

interesse, este filme é o culminar de um percurso de vivência de uma cidade. 

Nathan Crawlety (set designer): Opções especiais de Dark Night Rises (2012).142.

Design-wise, we’ve had sort of a vast journey of trying to find the mixture 

of Batman Begins and The Dark Knight Rises, trying to combine modernism 

with romanticism in architecture. So, we try to use pure forms, like tubes 

and perspective, very geometric.142 

Nathan Crawley

Esta linha de pensamento resulta em espaços como o covil de Bane ou o Pit 

(poço), únicos na sua concepção espacial industrial e intensa. O primeiro, o covil 

de Bane, é, como o nome indica, o refúgio/centro de operações do vilão deste fil-

me. Localizado nos túneis subterrâneos do departamento de Ciências Aplicadas 

das Wayne Enterprises, aparece em dois momentos: o primeiro, na luta entre Bane 

e Batman e, na segunda, quando explodem com o tecto do mesmo para roubarem 

os protótipos desenhados para Batman. Construído em Cardington, este cenário 

com mais de 30 metros de altura desenvolve-se em quatro níveis com diferentes 

pontes intermédias em ferro, tendo ainda duas quedas de água. Em betão e aço, 

é um espaço frio e rudimentar, uma arquitectura industrial severa e pragmática, 

sendo o espaço em forma circular com uma arcada a rodear o espaço. Quando 

retornamos a este espaço, para a cena da explosão, apercebemo-nos mais clara-

mente da complexidade de níveis que possui. Pelas dimensões reais deste cenário, 

este foi executado sem cobertura, uma vez que também permitia um maior controle 

luminoso na gravação. Deste modo, quando o plano é cortado e estamos no interior 

do Departamento de Ciências Aplicadas e observamos a queda do Thumbler esta 

sequência resulta de uma combinação entre filmagens no local (no estúdio em Lon-

dres) e em miniaturas (nos estúdios em Los Angeles) através do uso de VistaVision, 

um programa de resolução inferior ao IMAX mas que permitia escalar as persona-

gens ao espaço sem se denotarem cortes ou falhas de escala.
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O outro espaço acima mencionado intitula-se The Pit, o poço, uma prisão 

subterrânea onde toda e qualquer esperança de fuga é escassa, um local onde os 

sonhos perecem. Após uma visita à Índia, Christopher Nolan e a restante equipa, 

ficaram fascinados com a arquitectura dos poços antigos143 da Índia, bem como pela 

geometria escheriana,144 considerando ser este puzzle arquitectónico o que melhor 

traduziria o espaço que se pretendia criar. O pit consistia numa prisão subterrâ-

nea, composta por um tubo circular de acesso (o dito poço) e uma prisão na sua 

base. Pela dificuldade de deslocação da produção para um destes poços, optaram 

por construir este cenário vertical em Cardington, dividindo-os em dois momentos: 

a prisão e o túnel de acesso. O último consistia numa estrutura circular com trinta 

e sete metros de altura, em pedra e com alguma ornamentação geométrica no seu 

decorrer, de modo a enfatizar o efeito perspéctico, parecendo o espaço ainda maior 

do que era na realidade. O facto de ser um espaço circular dificulta no processo de 

gravação, sendo difícil criar a percepção da escala deste espaço, optando a equipa 

por utilizar câmaras panorâmicas para enfatizar o efeito perspéctico. Na base deste 

poço, encontrava-se a prisão, cenário com mais de vinte metros, onde a luz era li-

mitada. Com uma geometria semelhante aos poços na Índia, este espaço em pedra 

desenvolve-se em diferentes níveis, sendo o seu centro unificado por um pequeno 

tanque e umas escadas que lhe acediam. Quando Bruce consegue finalmente atingir 

a superfície, estamos em Jodhpur, em frente ao Forte de Mehrangarh,145 retornando 

a acção a Gotham. 

Muito comuns na Índia, são usados como meio de recolha de águas, sendo um dos muitos 

sistemas de armazenamento e irrigação de águas desenvolvidos na Índia. A característica 

mais notória entre estes poços e os convencionais é a facilidade de acesso ao limite da água. 

Embora a sua construção seja utilitária e funcional, em alguns casos são ornamentados 

com elementos arquitectónicos subtis tradicionais.

Mauritis Escher (1872-1972) foi um artista gráfico holandês, conhecido pelas suas xilografias 

e litografias que tentavam representar construções improváveis, explorações do infinito, 

preenchimento regular do plano e metamorfoses, padrões geométricos entrecruzados 

que se transformam em formas completamente diferentes.

Construído por volta de 1460 por Tao Jodha, é um dos maiores fortes da Índia, situado 

a cerca de 125 metros acima da cidade e cercado por imponentes paredes muralhadas. 

Dentro dos seus limites existem vários palácios, conhecidos pelos seus pátios e esculturas.

in The Dark Knigth Rises (2012)

143.

144.

145.

146.

And so, there are ways you can push the boundaries of what sets can do.146

Anton Furst
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Um dos salões integrantes da universidade de Londres, destinando-se actualmente à execução de eventos.

Este mesmo espaço foi utilizado no filme Blade Runner (1982), como esquadra da polícia.

147.

148.

Outros edifícios são observados ao longo do filme, consistindo, agora em lo-

cais existentes, alterados para se enquadrarem no filme. Locais como Crush Hall 

of Senate House147, onde se realiza o Gotham City Benefict Ball, Carnegie Mellon 

Institute que se torna o alçado principal da Câmara Municipal de Gotham, o JP

Morgan Building que recebe a Gotham City Stock Exchange ou até mesmo o Foyer 

da Union Station148, onde Jonathan Crane (Scarecrow) levará a cabo o julgamen-

to da elite de Gotham. Falta ainda referir que o Gotham Stadium é, na realidade, 

o Heinz Field Stadium, em Pittsburgh, aproveitando a produção o facto de o relvado 

ir ser substituído para criarem um cenário duplo, onde pequenas cargas foram colo-

cadas estrategicamente, sendo as restantes alterações feitas digitalmente, inclusiva-

mente replicar a multidão, voluntária, de modo a que o estádio parecesse completo. 

Por fim, aquando do clímax do filme, ao mesmo tempo que Bane entra no es-

tádio, vemos uma série de explosões a deflagrarem na cidade, bem como nos meios 

de acesso à mesma. Esta ideia de isolamento não é nova, sendo que as pontes que 

vemos neste filme são influenciadas por pontes de Nova Iorque, como a ponte 

Queenboro Bridge, referência recorrente no filme. A maioria das cenas exteriores foi 

gravada em Pittsburgh, como a perseguição final, a consequente queda do camião 

num túnel subterrâneo, tendo sido feitos diversos estudos que garantissem não 

só a aparente veracidade da acção sem, no entanto, prejudicar os espaços reais.

The Dark Knight Rises (2012) fecha um capítulo para esta saga e este modo 

de ver e representar a cidade. É um complemento para a percepção que tínha-

mos até então de Gotham porque acaba por explorar todos os temas que vinham 

sendo enunciados nos filmes anteriores. Primeiramente, que a cidade é compos-

ta por diferentes espaços, dissonantes, a diferentes níveis. Tanto existem as ruas 

estreitas e claustrofóbicas de Narrows, como as avenidas desafogadas e amplas, 

além dos espaços subterrâneos que compõem a cidade. Outra característica é a 

facilidade de isolamento da ilha pela sua localização geográfica, tentativa iniciada 

em Batman Begins (2005), mas que Bane executa na totalidade quando explo-

de todos os acessos à ilha. Uma das características mais importantes desta trilo-

gia e algo que até então não tinha acontecido é a consistência na representação 

da cidade. As representações de Gotham de Tim Burton e Joel Schumacher dão 
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Gotham City, The Dark Knight Rises (2012)
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Rua de Gotham, onde irá ocorrer o confronto final; ao fundo Trinity Church (Nova Ior que), 

The Dark Knight Rises (2012)
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Narrows reconstruído, 

The Dark Knight Rises (2012)
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Downtown, The Dark Knight Rises (2012)
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um salto temporal maior e, por essa razão, é mais difícil ter uma leitura coerente 

dos espaços. 

Christopher Nolan, mais uma vez, superou-se na realização deste filme. Priman-

do pelo realismo das cenas, praticamente tudo que envolvesse demolições, quedas 

de aviões em locais remotos da Escócia, a batalha final em Wall Street, a destruição 

do estádio, entre outros, foram pensados minuciosamente de modo a garantir o 

maior realismo possível. É assustador se pensarmos que qualquer lunático pode 

destruir uma cidade de uma forma tão banal, mas talvez seja precisamente este 

facto que fizeram desta trilogia filmes de culto.

A trilogia The Dark Knight, de Christopher Nolan, foi uma lufada de ar fresco num 

franchise que ainda recuperava do fracasso de bilheteira que foi Batman & Robin 

(1997). Filmes que são já de culto, estes três filmes acabam por ser o casamento 

perfeito de todos os elementos que até aqui se vinham a desenhar, não só a nível 

da cidade como do próprio herói. Mais do que qualquer outro filme ate então, esta 

trilogia conseguiu tornar-se real, palpável. Se, até então, Gotham City era o resultado 

de espaços de certa forma fragmentados, Nolan consegue contar a história com-

pleta da cidade, fazendo com que qualquer espectador tenha uma noção vincada 

daquilo que Gotham é e representa. Mais do que um filme de heróis, torna-se quase 

um reflexo das cidades contemporâneas, da sua vivência e fragilidade.



CASOS
PARTI
CULA
RES
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A cenografia caracteriza-se como a arte e a ciência de projectar e exe-

cutar uma instalação cénica para fins teatrais ou cinematográficos. 

A criação cenográfica torna-se imprescindível como meio de caracterizar a história 

que se apresenta, quer por localizá-la temporal e historicamente, quer por auxiliar 

na caracterização das próprias personagens. A cenografia marca o desejo de con-

ferir tridimensionalidade, recusando-se a desempenhar o papel de simples figu-

rante num texto preexistente. O termo cenografia alberga todos os elementos que 

contribuem para a atmosfera e veracidade do espaço, desde a luz e o som até à 

materialização dos elementos constituintes necessários.

 No estudo do caso específico de Gotham, a cidade torna-se parte integrante e 

imprescindível do enredo e da sua caracterização, sendo através da cenografia que 

se torna palpável e real. Em todos os casos de estudo apresentados anteriormente 

foi necessário construir partes da cidade (ou mesmo a sua totalidade) em estúdio. 

Embora a evolução tecnológica tenha contribuído para uma representação mais 

realista dos espaços, manipulados digitalmente sobre bases pré-existentes (notório 

nos filmes de Christopher Nolan quando recorre à cidade de Chicago) Gotham não 

deixa de ter uma estética visual própria, desassociada de qualquer cidade existente, 

sendo por este motivo que se torna tão real como qualquer outra.  Todos os filmes 

estudados nesta investigação representam formas diferentes de ver a cidade – esti-

los visuais de Gotham em várias épocas e pela mão de diferentes realizadores o que, 

naturalmente, resulta em diferentes efeitos cinematográficos, mas que contribuem 

para uma leitura cronológica da cidade.

Não obstante, embora pretendendo retratar diferentes épocas e estilos visuais, 

existem determinados espaços que se apresentam como constantes no decorrer 

dos filmes e da própria saga. Estes espaços, distintos entre si, tornam-se locais aos 

quais o espectador já está familiarizado, reflexo de uma época, de um pensamento 

e de uma intenção por parte dos diferentes realizadores. Deste modo, o capítulo 

que se segue visa uma recolha e análise destes espaços, tendo sido, para o efeito, 
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escolhidos quatro casos práticos presentes tanto na banda desenhada como nos 

filmes, sendo eles: Arkham Asylum, Wayne Enterprises, Wayne Manor e, por último, 

a Batcave.

No decorrer do tempo, estes espaços tiveram diferentes adaptações às mãos 

de vários artistas, escritores, realizadores e directores artísticos, mas o aspecto 

mais fascinante é, precisamente, esta capacidade de reinvenção de um mesmo lo-

cal ao longo da história, nos mais variados meios. Partindo do princípio que na arte 

cinematográfica nada é real, uma vez que resulta sempre da percepção de uma 

dada pessoa sobre um determinado espaço, cuja interpretação será pessoal e in-

transmissível, torna-se importante catalogar estes espaços como meio de reflectir 

o pensamento e ambiente.  Procura-se estabelecer um fio condutor  entre os três 

realizadores em análise,  as suas influências, modos de representação e obstáculos 

inerentes à construção do cenário e uso da manipulação digital.  

Para tal, será feito o exercício de desconstrução de cada espaço, elaborando 

elementos gráficos que permitam representar cada local consoante a percepção 

espacial transmitida em cada filme. Estas imagens, que podem não corresponder na 

íntegra aos espaços utilizados nas filmagens, tornam-se um exercício arquitectóni-

co, analítico e sensorial, que pretende tirar ilações não só sobre a dimensão, escala 

e permeabilidade de cada lugar, mas também sobre o seu método construtivo e 

sensação cinematográfica que pretendem suscitar.
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3.1 Arkham Asylum

O “Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane”, mais conhecido 

como “Arkham Asylum” ou simplesmente “Arkham”, é um hospital psi-

quiátrico, residência de todos os criminosos dementes da cidade de Gotham City 

e arredores. 

O asilo foi criado em 1974 por Dennis O’Neil, no fascículo Batman #258 150, tendo 

o artista inspirado-se nas características escuras e ensurdecedoras das histórias de 

terror do escritor H.P. Lovecraft151, mas acrescentando-lhe um contexto essencial à 

caracterização e atmosfera dos vilões e da cidade de Gotham. Aquando da primeira 

aparição do asilo, este era apenas descrito como “Arkham Hospital” localizando-se 

nos arredores da cidade, num local rural e remoto, com um ambiente mais leve do 

que aquele que viria a assumir — o de um manicómio de alta segurança para os 

criminosos indesejados de Gotham e arredores.

Dentro dos mitos de Batman, o asilo foi fundado por Amadeus Arkham, um psi-

quiatra de Gotham que cria a instituição após o falecimento da sua mãe, vítima de 

uma doença mental152. Localizado na propriedade da família, renova e transforma a 

sua casa num instituto de tratamento e apoio aos mentalmente instáveis, dando-lhe 

o nome de “Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane”.

Arkham Asylum is not just any institution for the criminally insane. 

It’s the Ivy League of insanity.149

Bat-Archivist

Bat-Archivist, Gotham City History: Arkham Asylum, Gotham Archive Homepage. [online] 

Dennis O’Neil, Irv Norvick, Dick Giordano, Batman #258 [comic] EUA: Janeiro 1974

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) foi um escritor americano cuja influência maior se denotou 

na ficção de terror. Actualmente é considerado um dos escritores mais significantes do género.

Elizabeth Arkham, mãe de Amadeus Arkham, é uma personagem fictícia do universo da DC Comics, 

que sofreu de demência  a maior parte da vida. Era o seu filho que cuidava dela, até que, em 1920, 

comete suicídio. Mais tarde foi revelado que foi o seu filho que, na realidade, a eutanasiou e reprimiu 

essa memória.

149.

150.

151.

152.
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Interior de Arkham, Batman: 

Arkham City #1 [comic] 

EUA: Maio de 2011
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“Arkham Asylum for the Criminally Insane“, 

primeira aparição oficial do asilo
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Interior de Arkham, Batman Vol. 3 [comic] EUA: Agosto de 2016
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Arkham Hospital, antes 

de se tornar Arkham Asylum
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Arkham Asylum, Detective 

Comics Vol 2 #14  [comic] 

EUA: Janeiro de 2013
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Arkham Asylum, Batman vol. 3 #9 

[comic] EUA: Dezembro de 2016
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Arkham Asylum, Arkham: 

Devil’s Asylum [comic] 

EUA: Novembro de 1995



Sendo um dos psiquiatras mais conceituados da cidade, Amadeus era mui-

tas vezes consultor do departamento da polícia de Gotham, não só para auxi-

liar na captura dos criminosos, mas também para estudar a psique dos mesmos.  

Um dos seus doentes foi Matin “Mad Dog” Hawkins153, um serial-killer que o psiquia-

tra ajudou a capturar e por quem tinha alguma empatia por considerar que este es-

tava preso dentro do sistema penal, não podendo receber o tratamento necessário 

para superar a sua doença. Não obstante, em Abril de 1921, Hawkins consegue fugir 

da prisão de Metropolis, matando brutalmente a família do médico como vingança 

por este ter auxiliado a polícia na sua captura. Cerca de um ano mais tarde é cap-

turado e admitido como o primeiro paciente do asilo, sendo tratado pelo próprio 

médico até este sofrer um surto psicótico e matá-lo numa falsa sessão de terapia 

de electrochoque.

Embora a polícia tenha declarado a ocorrência como acidental e ilibado o mé-

dico de todas as acusações, a morte da família foi a ponta do icebergue na sua 

sanidade mental que se deteriorava a passos largos. Em 1929, foi condenado pelo 

homicídio de um funcionário e institucionalizado no seu próprio hospital, onde per-

maneceu até à sua morte. A direcção do asilo ficou então a cargo do seu sobrinho 

Jeremiah Arkham154 que, com uma abordagem mais rígida e implacável, procede 

à reformulação completa do interior do hospital, abandonando o estilo Victoriano 

da mansão e substituindo-o por um labirinto interno. De modo a dificultar a fuga 

de pacientes, cria um sistema labiríntico de corredores, instala câmaras de vigi-

lância em todos os espaços do asilo, sensores de movimento e bloqueador de 

ondas rádio.

Não obstante, com o passar do tempo o asilo foi destruído e danificado inúme-

ras vezes, sendo um dos acontecimentos mais marcantes o momento em que Bane 

explode parcialmente o edifício155, debilitando consideravelmente a estrutura do 

mesmo, libertando inúmeros prisioneiros, o que resulta na deslocação temporária 

dos restantes para a Blackgate Penitentiary. 

Serial-killer que violava e mutilava as suas vitimas, tendo ficado conhecido como Gotham Butcher

A primeira referência ao novo director é feita em Batman: The Last Arkham. Escrito por Alan Grant 

e ilustrado por Norm Breyfogle, consistia numa storyline de quatro partes que iniciava a série 

Batman: Shadow of The Bat. Neste, o asilo original é destruído e substituído por um mais moderno 

de modo impedir as constantes fugas dos prisioneiros. 

Doug Moench e Norm Breyfogle, Batman #492: Knightfall [comic] EUA: Maio de 1993  

153.

154.

155.
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Arkham Asylum,

Batman Forever (1995)
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Arkham Asylum, Batman & Robin (1997)
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Destruição do asilo, 

Batman Eternal #30 [comic] 

EUA: Dezembro de 2014
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Arkham Asylum, Batman: Arkham City #1 [comic] EUA: Maio de 2011

256 

Asilo temporário, Arkham Manor 

Vol. 1 [comic] EUA: Dezembro 2014
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Planta de Arkham Asylum, Batman Forever (1995). Escala 1 : 200

A azul, percurso de Dr. Burton; a vermelho, de Dra. Chase Meridian e, a verde, movimento de Riddler na sua cela.

260  

Perfil do espaço de Arkham Asylum,  Batman Forever (1995). Escala 1 : 200
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Corredor de acesso à cela de 

Riddler, Batman Forever (1995)

262

Corredor de acesso à cela de Riddler, Batman Forever (1995)
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Barbara Ling, estudo para Arkham Asylum
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Cela de Mr.Freeze, Batman & Robin (1997)
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Corredor de Arkham, Batman & Robin (1997)
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Planta de Arkham Asylum, Batman & Robin (1997). 

Escala 1 : 200. A azul, guardas que transportam 

Mr.Freeze (a vermelho).

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion



Quando a cidade é isolada do resto do continente, nos acontecimentos de 

Batman: No Man’s Land, o asilo é fechado e os pacientes do mesmo são libertados 

para a cidade, levando alguns anos até Gotham recuperar dos acontecimentos do 

terramoto e o asilo voltar a estar operacional. No entanto, esta não será a única 

vez que o asilo sofre um retrocesso, chegando a ser completamente destruído no 

fascículo Batman Eternal #30 156 pelo vilão Spectre. Por este motivo, o presidente da 

cidade ordena a transferência dos prisioneiros sobreviventes para a Wayne Manor, 

passando esta a designar-se, temporariamente, de Wayne Arkham, até se reunirem 

os meios de construção de um novo manicómico.

Na adaptação à sétima arte, embora seja mencionado desde Batman (1989), 

surge pela primeira vez em Batman Forever (1995) sendo o local onde o vilão Riddler 

é encarcerado no final do filme. O edifício gótico procura a verticalidade, com tor-

res que culminam em pináculos, lembrando mais uma vez a arquitectura de Cyrus 

Pinkney. A fachada do edifício é composta por inúmeros contrafortes e arcobotan-

tes, que perpetuam a sensação de isolamento e monumentalidade. Interiormente, 

o corredor que acede à cela de Riddler é estreito e claustrofóbico, revestido com 

tijolo de vidro e armações em ferro, o que lhe confere um aspecto quase industrial, 

com  iluminação ténue, a contrastar com a ausência de luz da cela de Enigma, um 

espaço quadrangular preto todo acolchoado.

Em Batman & Robin (1997), é-nos dada a conhecer outra parte do manicó-

mio. Exteriormente, a fachada do edifício é igual àquela apresentada em Batman 

Forever (1995), sendo apenas acentuados os seus elementos compositores, como 

os arcobotantes, os contrafortes e a própria verticalidade do edifício. Interiormente, 

a cela do vilão Freeze é uma espécie de arca refrigeradora que se encontra isolada 

do restante edifício,  numa das torres laterais do mesmo. Quando o vilão é captu-

rado da primeira vez, acompanhamos o percurso efectuado pelo mesmo desde o 

monta-cargas até à sua cela. Abandonando a luminosidade e métrica do corredor 

do filme anterior, aqui a luz é praticamente inexistente e o corredor em tijolo é pon-

tuado por pilares de suporte, transformando-o num espaço enclausurado. A cela 

de Freeze, de planta circular, lembra um iglo de gelo que, embora ainda seja pouco 

iluminado tem janelas laterais e uma cúpula de pequenas dimensões. Construído em 

Tim Seeley, Kyle Higgins, Ray Fawkes, James T Tynion IV, 

Scott Snyder, Batman Eternal #30 [comic] EUA: Dezembro de 2014.
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Maqueta à escala de Narrows. Destacando-se da envolvente, à esquera, Arkham Asylum. Batman Begins (2005)
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Fachada do Arkham Asylum, Batman Begins (2005)
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Arkham Asylum, 

Batman Begins (2005)
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National Institute for Medical Research, Londres

156.
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Planta do espaço de entrada de Arkham, escala 1 : 200, Batman Begins (2005)

A azul, percurso do detective Jim Gordon
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Descida de Batman através da escadaria, Batman Begins (2005)
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Escadaria do St. Pancras 

Chambers
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Entrada do asilo, Batman Begins (2005)
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Entrada do asilo, Batman Begins 

(2005)
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Cave do asilo, Batman Begins (2005). Escala 1 : 200

A azul, Dr. Crane; a vermelho, Rachel Dawes e a cinzento guardas e operários

272

Cave do asilo, Batman Begins (2005)

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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betão reforçado, o espaço é frio e rude, enaltecendo uma sensação de impotência e 

claustrofobia monocromática, que reflecte uma tonalidade esverdeada proveniente 

das janelas. Este espaço apenas é ocupado por uma maca e um pequeno lavatório. 

Se, na banda desenhada, o manicómio está relativamente isolado da restante 

cidade, em Batman Begins (2005) fica no coração da mesma, entre Midtown e 

Downton, na ilha de Narrows. Jonathan Crane157, administrador e médico de Arkham, 

utiliza a sua posição privilegiada no hospício para testar a toxina que desenvolveu, 

transformando os seus doentes em cobaias do gás alucinogénico que incita o medo. 

No decorrer do filme, descobrimos que trabalha para Ra’s Al Ghul, outro inimigo de 

Batman, e que utiliza o asilo como forma de contaminar as canalizações públicas 

de água com a toxina, que se espalhará por Narrows, tornando-a inabitável. Para 

dar vida ao asilo foram utilizadas localizações reais, recorrendo, exteriormente ao 

The National Institute for Medical Research, em Londres, um edifício dos anos 40 

com um aspecto de fortificação impenetrável, executado em tijolo e definindo uma 

métrica muito rígida dos planos envidraçados.

Por contraste, optaram por apresentar um espaço interior mais comedido e 

que, embora mal conservado, é elegante e de delicadeza arquitectónica. O local 

escolhido foram as St. Pancras Chambers, em Londres, cujo projecto inicial seria o 

de um hotel158, onde a escadaria de entrada do edifício torna-se o elemento mais 

marcante do espaço, sendo por este local que a polícia de intervenção (SWAT) tenta 

entrar no asilo para capturar Batman. 

O espaço é claramente oposto aquele que visualizamos na fachada do edi-

fício, saltando automaticamente à vista a peça escultórica em que a escadaria se 

transforma.  Com guarda em ferro e madeira, os degraus da escada são em pedra, 

equilibrando a tonalidade avermelhada das paredes e das janelas de ferro no final do 

primeiro lanço de escadas. Embora, no filme, pareça um local abandonado e mal tra-

tado, são visíveis apontamentos arquitectónicos góticos e ornamentos Art-Noveau, 

Jonathan Crane, também conhecido como “The Scarecrow”, é um vilão de Batman. Criado por Bill Finger 

e Bob Kane, fez a sua primeira aparição em 1941 no fascículo World’s Finest Comics #3. Inspirado na 

personagem da fábula de terror The Legend of the Sleepy Hollow, a característica de Crane é a produção 

e distribuição de uma toxina alucinogénica que leva as pessoas enfrentarem os seus piores pesadelos. 

Quando supera o seu, medo de espantalhos, utiliza a mascara de um para instaurar o caos.

Designado de Midland Grand Hotel, de Sir George Gilbert Scott, inaugurou em 1873. De construção 

sólida, teve dificuldade em modernizar-se e introduzir novas tecnologias como, por exemplo, um sistema 

de aquecimento, facto que levou ao seu encerramento. Quase foi demolido, embora depois tenha sido 

considerado património, remodelado completamente e voltando a ser, hoje em dia, um hotel luxuoso.

157.

158.
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conferindo alguma mística ao espaço. O laboratório onde Crane fabrica a toxina é lo-

calizado em Abbey Mills Pumping Station. Uma estação de tratamento de águas flu-

viais, um espaço gótico industrial, com apontamentos decorativos da era vitoriana.

Em The Dark Knight (2008) o asilo, embora  mencionado, não aparece, acon-

tecendo o mesmo em The Dark Knight Rises (2012), dando, no entanto, a entender 

que a maioria dos presos de Arkhum foi transferida para Blackgate Penitentiary, 

como consequência e impacto que a morte de Harvey Dent teve em Gotham e na 

sua administração, bem como pela necessidade de reformulação de Arkham após 

os ataques ocorridos em Batman Begins (2005).

Embora Arkham Asylum apenas tenha aparecido três vezes nos casos de es-

tudo que esta pesquisa se propõe a analisar, é talvez o espaço mais mencionado e 

representado anualmente nas outras cidades e espaço da DC Comics. Aliado a isto, 

é ainda aquele cuja representação é mais notória em todas os mídeas, quer seja na 

televisão, na banda desenhada, nas animações ou ainda no campo dos videojogos.
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3.2 Wayne Enterprises

A s Wayne Enterprises são uma empresa pertencente à família Wayne, 

com sede em Gotham City na chamada Wayne Tower. Actualmente 

pertencentes a Bruce Wayne, são geridas por Lucius Fox, que toma a maioria das 

decisões administrativas, uma vez que o tempo do milionário é ocupado como 

vigilante da cidade.

Uma das mais antigas do país, a empresa está na família Wayne há diversas 

gerações, tendo sido fundada no século XVII como uma pequena casa mercantil 

pelos irmãos Solomon e Joshua Wayne, que decidem investir numa série de peque-

nas indústrias de Gotham, de modo a expandir a actividade mercantil e industrial 

da cidade. O lucro inicial foi revertido para a contratação de Cyrus Pinkney e cons-

trução da cidade. No século XIX, Alan Wayne transforma a empresa num negócio 

corporativo oficial e, motivado pelo crescimento e desenvolvimento da linha férrea 

da cidade, funda a Wayne Shipping, a Wayne Chemicals e, mais tarde, a Wayne 

Manufacturing. Estas companhias foram impulsionadas pela Revolução Industrial, 

numa altura em que a cidade prosperava, facto que permitiu às Wayne Enterprises 

tornarem-se a maior e mais lucrativa empresa da altura. Patrick Wayne, sucessor de 

Alan Wayne, seguiu as pisadas dos seus antepassados, viu a empresa sobreviver a 

duas grandes guerras, conseguindo ainda, numa altura de instabilidade gerada pela 

Grande Depressão Americana, fundar a Wayne Corp, e, mais tarde, a Wayne Tech. 

A última, por sua vez, construiu aeronaves e bases navais que auxiliaram a América 

na Guerra do Pacífico. Posteriormente, a empresa investe no campo ecológico, de 

modo a controlar o caos e poluição resultantes da Revolução Industrial e do fascínio 

pelo automóvel.

Por conseguinte, as Wayne Enterprises referem-se a um conjunto de diver-

sas empresas, que trabalham em diferentes campos e áreas. Como referido ante-

riormente, a sede da empresa é a Wayne Tower, por vezes também chamada de 

Old Wayne Tower ou Wayne Industries Headquarters. A primeira Wayne Tower foi 

construída por Alan Wayne, em 1888. Soloman Wayne, pai de Alan, havia pedido ao 

arquitecto Cyrus Pinkney para desenhar um edifício que viesse servir como sede 
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das empresas Wayne, sendo o projecto para o mesmo uma estrutura de grandes di-

mensões que, pela sua altura, se tornaria um marco na cidade, não tendo o projecto 

sido levado a cabo, tanto por problemas políticos como tecnológicos. 

No entanto, quando Alan Wayne contacta os irmãos Nicholas Anders e Bradley 

Gates reúnem-se os meios para levar a cabo este projecto arriscado, uma vez que 

este arquitecto e engenheiro, respectivamente, conseguem desenvolver os métodos 

construtivos necessários para aprofundar as fundações na rocha na medida neces-

sária, permitindo que o edifício crescesse verticalmente. A Wayne Tower torna-se 

o edifício mais alto de Gotham aquando da sua construção, símbolo da cidade 

não só como inspiração para os seus habitantes, mas também como um cartão de 

boas-vindas àqueles que visitam a cidade. Por conseguinte, por representar simbo-

licamente o coração da cidade de Gotham é palco de inúmeros ataques no decorrer 

da história, alterando-se significativamente com o passar do tempo.

Embora no decorrer dos filmes seja mencionada a existência das Wayne Enter-

prises e suas filiais, a sua primeira representação é feita em Batman Forever (1995). 

Existindo algumas limitações técnicas no movimento da câmara e na manipulação 

digital da imagem, a fachada da empresa aparece de uma forma muito breve, focan-

do-se a maioria da acção no interior da mesma. Deste modo, enquanto ouvimos as 

notícias de Batman e do milionário Bruce Wayne, sobrevoamos a cidade num plano 

travelling que se vai aproximando das Wayne Enterprises, um edifício localizado no 

topo de uma queda de água, cuja fachada lembra a arquitectura do japonês Shin 

Takamatsu com um aspecto futurista e industrial e a arquitectura alemã de Albert 

Speer, pela monumentalidade e imponência. Elemento de destaque é a escultura 

de enormes dimensões localizada no topo do edifício, imagem característica da 

concepção espacial de Barbara Ling para o restante filme. A restante fachada, si-

métrica, conjuga uma limpeza formal métrica de vãos com dois elementos laterais 

cilíndricos, onde se destacam dois vãos circulares de enormes dimensões, onde 

a acção interior irá desenrolar-se. Embora não seja explícito no decorrer do filme, 

parte-se do princípio que os edifícios laterais à fachada principal são também parte 

integrante da empresa. 

Interiormente, num espaço cromaticamente semelhante aquele apresentado 

no plano da fachada, estamos no laboratório de desenvolvimento científico, espaço 

extremamente claustrofóbico e quase industrial, pelo carácter de fábrica que assu-

me. De forma cilíndrica, a sua disposição é simétrica, não dando a conhecer dema-

siado do espaço, sendo enfatizada a ideia de investigação em massa, uma vez que 
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a sala que Bruce Wayne percorre com os seus investidores está repleta de funcio-

nários nas suas secretarias a desenvolverem projectos de diversas índoles. Ao fundo 

deste espaço rectangular, vemos o skyline da cidade, sendo a sala rematada por 

um óculo de enormes dimensões que observa Gotham. Tal como foi mencionado 

anteriormente, na altura da realização deste filme os meios de manipulação digital 

estavam ainda a ser desenvolvidos, pelo que o processo de construção deste es-

paço torna-se interessante porque resulta da junção de vários métodos. Ou seja, 

por um lado temos a cena inicial, manipulada digitalmente através do uso de mode-

los à escala e do trabalho com telas matte (para o skyline de Gotham) e, por outro, 

a construção do espaço do laboratório à escala real, desde o hall de distribuição 

do elevador até à sala de investigação. 

No filme Batman & Robin (1997) as empresas são mencionadas mas não voltam 

a integrar o filme.

Na trilogia de Christopher Nolan, a presença e importância da empresa assu-

mem um papel de destaque, já que a maioria da acção que se irá desenrolar nos 

três filmes está, de certa forma, relacionada com as Wayne Enterprises. Em Batman 

Begins (2005), à luz do que acontecia na banda desenhada, é enfatizada a locali-

zação da empresa no coração da cidade sendo que a rede metropolitana que unia 

a ilha, feita pela família Wayne, convergia na sede da empresa. Visualmente, como 

já foi referido anteriormente, recorreram a imagens de um edifício real mas que é 

depois alterado digitalmente. No caso da sede, foi usado o Chicago Board of Trade 

Building, cujo projecto remonta a 1925, desenhado pela empresa de arquitectura 

Holabird & Root159. Tendo sido inaugurado em Junho de 1930, foi, até 1965, um dos 

edifícios mais altos da cidade de Chicago. Considerado património histórico em 

1978, é um edifício com estrutura Art-Déco, revestido a pedra calcária e com um 

telhado piramidal em cobre, que apresenta uma escultura Art-Déco em alumínio 

da deusa da agricultura Ceres. O sistema estrutural em ferro permitiu uma cons-

trução vertical, pontuada com recuos da fachada a diferentes alturas, não só para 

Gabinete de arquitectura fundado em Chicago, em 1880, por William Holabird e Ossian Cole Simonds. 

Ficou conhecido pelos seus arranha-céus à Escola de Chicago, como o Tacoma Building (1889), 

agora demolido), Marquette Building (1895) e Palmer House (1925). Com o falecimento dos fundadores, 

a empresa passa a designar-se Holabird & Root, liderada por John Augur Holabird e John Wellborn 

Root Jr. Com a sua liderança, a empresa adoptou o estilo Art-Déco, tendo alguns projectos como o Chicago 

Board of Trade Building, o 333 North Michigan e o Palmolive Building. Localizado actualmente no Marquette 

Building, a empresa adaptou-se sempre com o passar do tempo, desde a Escola de Chicago, ao modernismo 

e à arquitectura sustentável.

159.
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Planta da sala de reuniões, The Dark Knight (2008)

Projecto da autoria de Mies Van der Rohe
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Sala de Reuniões da Wayne Enterprises, The Dark Knight (2008)
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se atingir uma maior sensação de verticalidade, mas também para permitir luz adi-

cional aos núcleos urbanos cada vez mais profundos. Estes recuos são iluminados 

à noite de modo a enfatizar a estrutura vertical dos elementos160, facto notório no 

filme The Dark Knight (2008). 

Em Batman Begins (2005), a fachada do edifício de Chicago foi a referência, 

mas algumas alterações foram feitas digitalmente. Primeiramente, a diferença mais 

notória foi retirarem a escultura Art-Déco que pontua o topo do edifício, por consi-

derarem não se integrar no aspecto modernista que pretendiam para Gotham. Para 

além da escultura, a fachada foi simplificada, com a diminuição de recuados do edi-

fício e regularização das janelas do mesmo. Interiormente, o espaço é elegante, com 

linhas modernas e subtis, sendo que a sala de reuniões da empresa é um espaço 

bastante iluminado, saltando à vista os vãos com estrutura métrica, que observa o 

skyline da cidade e a linha monorail construída pela empresa. No centro, uma mesa 

oval de enormes dimensões e, ladeando as paredes laterais da mesma, estão dispos-

tas esculturas clássicas em gesso que, de certa forma, equilibram a composição. Para 

além de nos ser apresentada a sucursal principal, conhecemos também a Divisão de 

Ciências Aplicadas, uma filial das Wayne Enterprises, localizada num edifício próximo 

ao anterior, embora o exterior deste apenas seja revelado a partir do segundo filme.

 Em The Dark Knight (2008) a sede da empresa é movida para o mesmo edi-

fício onde se encontra a Divisão de Projectos Especiais. Embora não seja dada 

nenhuma explicação para a alteração de local da Wayne Tower para uma das suas 

filiais, acredita-se que, com os acontecimentos do final do primeiro filme, onde a 

linha monorail é destruída, parte do edifício tenha necessitado de obras e, que isso 

tenha motivado a alteração do local da sede, uma vez que esta ainda aparece no fil-

me, não sendo apenas o local onde ocorrem as reuniões empresariais. Deste modo, 

substitui-se o edifício de 1930 em Art-Déco pelo edifício Richard J. Daley Center, 

de 1965. Desenhado por Jacques Brownson, é um clássico arranha-céu ao estilo 

internacional que serviu como primeiro centro cívico de Chicago, parte integrante 

da Daley Plaza, onde se encontra uma escultura de Picasso, sem nome e execu-

tada no mesmo material. Sendo o arquitecto conhecido pelo seu uso inovador de 

aço Corten, um material desenhado especificamente para se tornar mais resistente 

O conceito de design de iluminação noturna era um tema contemporâneo de Chicago, 

sendo também visível nos edifícios Wrigley, Jewelers, Palmolive e na Tribune Tower.

160.
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à medida que envelhece, o edifício ganha uma tonalidade e aspecto de ferrugem. 

No filme, a fachada do edifício é ainda mais escurecida de modo a descaracterizá-la 

para melhor se adaptar à restante cidade. Interiormente, a cena da reunião na sede 

da empresa foi gravada no IBM Building. Desenhado por Ludwig Mies van der Rohe, 

em 1971, é o o segundo edifício mais alto que o arquitecto projectou, transmitindo 

uma imagem de equilíbrio, luminosidade e subtileza. A sala de reuniões de The Dark 

Knight (2008) é um espaço amplo, sinónimo de poder cooperativo,  sendo o vidro 

e o alumínio utilizados como forma de criar uma aparência única, imponente e im-

pressionante, um espaço de expressão estrutural, simplicidade e proporção.

Em The Dark Knight Rises (2012), o edifício exteriormente não é muito enfatiza-

do, ocorrendo a maioria da acção no seu interior. Deste modo, representam apenas 

a entrada das Wayne Enterprises, recorrendo à Trump Tower, em Nova Iorque161, 

alterando o pórtico de entrada do edifício existente para,a um nível inferior, se ler 

Wayne Enterprises. Interiormente, não tiveram a oportunidade de retornar ao edifício 

de Mies van der Rohe, optando por gravar num escritório de um arranha céu na 

baixa de Los Angeles tendo, no entanto, alterado o local de modo a que este mais 

se assemelhasse à imagem do filme anterior. 

Representadas com o passar do tempo por diferentes pessoas, a sua imagem 

visual está sempre associada a uma de maior limpeza e clareza, de modo a contras-

tar com os restantes espaços da cidade. Em Batman Forever (1995) mesmo exterior-

mente primando pelo exagero, o seu interior reflecte uma maior contenção. Sendo 

que, oito anos mais tarde, iremos denotar essa mesma intenção na Wayne Tower 

de Batman Begins (2005) e, mais tarde, na simplicidade da construção estrutural 

de Mies Van der Rohe.

Arranha-céu com 202 metros de altura e estrutura de betão reforçado e aço, sendo que a sua estrutura 

de vinte e oito lados, possui uma fachada em escada de modo a conferir maior exposição solar à torre.

161.
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3.3 Wayne Manor

A Wayne Manor é uma casa americana fictícia criada pela DC Comics 

sendo a residência oficial da família Wayne, uma das mais importantes 

e influentes de Gotham. Localizada a cerca de vinte quilómetros a norte da cidade, 

é uma propriedade de grandes dimensões, composta não só pela mansão principal, 

mas também por terrenos adjacentes, edifícios secundários, túneis subterrâneos 

e cavernas, muitas vezes referidas como as catacumbas162, local onde mais tarde 

será desenhado o espaço da Batcave. Actualmente habitada por Bruce Wayne e o 

seu fiel mordomo Alfred Pennyworth, é geralmente representada como uma man-

são de grandes dimensões ao estilo vitoriano, com um aspecto austero e imponente. 

Na banda desenhada faz a sua primeira aparição em Junho de 1939, no fas-

cículo intitulado Frenchy Blake’s Jewel Gang 163, sendo que com o passar o tempo 

já foi desenhada e redesenhada inúmeras vezes. Mais tarde, ficamos a saber por 

Alfred Pennyworth que a casa foi construída em 1795 num dos terrenos dados a 

Darius Wayne após a Revolução Americana. Da autoria do arquitecto Nathan Van 

Derm164, foi desenhada ao estilo vitoriano, com alçado e planta simétricas, que se 

caracterizavam por um volume em forma de ‘W’ e um pórtico de entrada adossado 

ao mesmo. Interiormente, deu-se primazia à luz natural, sendo os espaços amplos 

e bem iluminados. Ao longo dos anos, e maioritariamente devido ao alter ego do 

herdeiro da fortuna Wayne, a mansão esteve várias vezes sobre ameaça, sendo alvo 

de diferentes investidas dos arqui-inimigos de Batman para a destruir. Não obs-

tante, com o terramoto de 98, cujo epicentro ocorre apenas a dois quilómetros da 

propriedade, esta não resiste ao abalo sísmico, necessitando de ser reconstruída de 

raiz. Deste modo, após Gotham City voltar a ser considerada parte integrante dos 

Como foi referido anteriormente, a cidade de Gotham é repleta de tuneis subterrâneos que em tempos 

serviam para transportar, de forma indetectavel, escravos do sul do país até ao Canadá pela costa Este.

Bill Finger, Jerry Siegel e Fred Guardineer, Detective Comics #28: Frenchy Blake’s Jewel Gang 

[comic] EUA: Junho 1939

Grant Morrison, Pat Brosseau e Dustin Nguyen, Batman vs Robin part 3: Mexican Train [comic] EUA: Julho 2010

162.

163.

164.
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Estados Unidos da América, Bruce Wayne começa a traçar os planos de reconstrução 

da mansão, aproveitando para torná-la mais segura e tecnologicamente avançada. 

Inspirado na obra de Cyrus Pinkney, o herdeiro decide conferir um aspecto mais gó-

tico à habitação, que se assume como uma estrutura castelar fortificada em pedra, 

capaz de aguentar uma explosão nuclear.

Para além da banda desenhada, já foi representada em videojogos, animações, 

televisão e no cinema, embora a sua primeira estreia além das comics tenha sido 

na série televisiva Batman (1966) e subsequente filme. Sendo os custos de produ-

ção reduzidos, optaram por utilizar uma casa existente em Pasadena, Los Angeles. 

Esta casa, construída em 1928, é característica do período Tudor165, afastando-se da 

imagem concebida até então na banda desenhada. No entanto, esta casa perma-

neceu a habitação de Bruce Wayne por mais de vinte anos, sendo apenas com o 

filme Batman (1989) que se substituiu a mansão em San Rafel Avenue por uma nos 

arredores de Londres.

Como Batman (1989) foi um dos filmes mais esperados do ano, existia um cer-

to frenesim por parte dos fãs em obter informações sobre o filme, principalmente 

questionando se o realizador iria continuar a utilizar a casa de Los Angeles como a 

Wayne Manor. Não obstante, com a deslocalização da produção do filme para In-

glaterra, tal permitiu que o realizador Tim Burton e o director artístico Anton Furst 

procurassem locais que pudessem dar vida à mansão Wayne, que não só integras-

sem o aspecto visual pretendido, mas também a imagem da mansão presente na 

banda desenhada. Deste modo, no filme Batman (1989) são usados dois locais para 

caracterização da casa do herdeiro, um para o exterior e outro para o interior. 

Exteriormente, o local escolhido foi a Knebworth House com uma silhueta fantasio-

sa, teatral e melancólica. Esta mansão neogótica, localizada a cerca de cinquenta 

quilómetros de Londres, foi construída em 1490, sendo a sua imponência conferida 

pelo uso do tijolo vermelho, material característico da arquitectura britânica do 

século XV. Com o passar o tempo, sofreu inúmeras alterações, resultando, interior-

mente, num espaço desordenado e incoerente com estilos arquitectónicos de dife-

rentes épocas. Por este motivo, o realizador optou por gravar as cenas interiores na 

O estilo Tudor consiste no último desenvolvimento da arquitectura medieval do período Tudor, 

compreendido entre 1485 e 1603, sendo, no entanto, continuado a ser usado por patronos conservadores. 

Embora seja substituído pela arquitectura elizabetana na construção doméstica, ainda hoje se manteve 

como um exemplo do gosto inglês, estando presente, por exemplo, nas universidades de Oxford e Cambridge.

165.
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Wayne Manor construída em estúdio, Batman Returns (1992)
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Planta da“ Armory Room”, escala 1 : 200, Batman  (1989). 

A vermelho, Nicky Vale; a verde, Alexander Knox e, a azul, Bruce Wayne
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“Armory Room“, Batman (1989)
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“Armory Room“, Batman (1989)
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Planta piso térreo, escala 1 : 200, Batman Returns (1992)

A azul, Bruce Wayne na biblioteca; a verde, Alfred Pennyworth na biblioteca, sala de estar e acesso à Batcave
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Biblioteca da mansão, Batman Returns (1992)
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Hartfield House, em Hertfordshire. Mais contida e equilibrada, foi construída em 1611, 

seguindo uma arquitectura do Renascimento tardio, onde o uso da madeira é um 

dos elementos mais característicos e notórios.

No filme de Tim Burton, a primeira vez que vemos o interior desta mansão é na 

festa de Bruce Wayne, num salão repleto de mesas de jogo. O facto da sala estar 

cheia de pessoas torna difícil uma leitura completa do espaço, apenas saltando à 

vista o revestimento das paredes em apainelados de madeira. No entanto, é-nos 

posteriormente apresentada a sala designada de “Armory Room”, sendo mais uma 

vez notório o trabalho em madeira no revestimento de todas as paredes, que con-

trasta com o chão, em losangos, de mármore. Tal permite uma leitura do espaço 

quase poética, composta por diferentes camadas que conferem requinte e deli-

cadeza à sala, com vãos de grandes dimensões, uma mezanine oposta à entrada 

da sala e uma grande lareira. As esculturas militares (desenhadas especificamente 

para o filme) foram postas à posteriori, de modo a tornar o espaço mais fantasioso 

e equilibrado.

Quando, em Batman Returns (1992), os estúdios decidem produzir o filme em 

Hollywood, não existia equivalente à mansão Knebworth e Hartfield em Los Angeles, 

pelo que a sua representação dependeu, na totalidade, de miniaturas, telas matte 

e espaços construídos em estúdio. Apenas vemos o plano exterior da mansão uma 

vez, claramente distinto do anteriormente apresentado, sendo mais fantasmagó-

rico e escuro. Interiormente, o director artístico concebe um espaço de grandes 

dimensões onde se concentrava a biblioteca, a zona de estar, a escadaria de acesso 

ao piso superior e o acesso à Batcave, embora este seja deixado à imaginação do 

espectador. O chão da sala, em mármore branco e preto, uniformiza um espaço 

que, pela presença de diversos elementos, se tornava um pouco difuso. De desta-

que são os pilares estruturais vermelhos, compostos por  base quadrangular e topo 

com colunas adossadas, bem como a presença do bloco das escadas, da lareira de 

dimensões exageradas, até à própria escolha do mobiliário. Deste modo, de um lado 

temos o espaço da biblioteca e escritório, cujas paredes são revestidas com estan-

tes em madeira, com a presença de um vão circular de enormes dimensões, por 

onde se projecta o símbolo do Bat-signal. Por outro, a sala-de-estar é marcada pela 

imponência da lareira e pelo bloco de escadas em pedra que abrem passagem para 

o acesso a outros espaços, nomeadamente um acesso à caverna. Embora os rasgos 

verticais dos vãos sejam imponentes e se prolonguem em todo o comprimento, 

o ambiente é escuro e enigmático, mantendo-se fiel à linha visual do restante filme.
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Wayne Manor, Batman Forever (1995)
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Acesso à Wayne Manor, Batman Forever (1995)
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Batman Forever (1995)
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Planta piso térreo, escala 1 : 200, Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997)

A azul, Bruce Wayne; a laranja, Nicky Vale; a vermelho, Two-Face e a verde, Riddler
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

332

Biblioteca, Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997)
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Hall de entrada, Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997)

333

Zona de estar, Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997)
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Biblioteca e zona de estar, Batman Forever (1995) 
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Escadaria principal, Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997)
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Escadaria principal, Batman Forever (1995) 

e Batman & Robin (1997)

 



Alguns anos mais tarde, é a vez do realizador Joel Schumacher mostrar a sua 

perspectiva sobre a Wayne Manor, tendo sido utilizado o mesmo espaço tanto em 

Batman Forever (1995) como em Batman & Robin (1997). Estes dois filmes possuem 

uma linguagem visual mais teatral, um mundo mais colorido e dinâmico, pelo que 

naturalmente este aspecto estará também presente na mansão. Como tal, o espa-

ço utilizado para dar vida à mansão de Bruce Wayne foi o Webb Institute of Naval 

Architecture, em Long Island, Nova Iorque. 

Construída em 1889, o seu alçado simétrico é majestoso mas, no entanto, o reali-

zador e director artístico pretendiam que este ganhasse ainda mais monumentalida-

de, decidindo substituir o portão original de acesso ao instituto, de estilo Art-Noveau, 

por duas esculturas colossais, como forma de marcar a entrada na propriedade. 

Interiormente, ficamos a conhecer o espaço de entrada que dá acesso à biblioteca, 

à garagem, à Batcave e ao piso superior. 

A escadaria principal, grandiosa e nobre, é organizadora, conferindo uma no-

ção espacial de monumentalidade e simplicidade. Esta dava acesso a uma galeria 

superior que se projecta sobre o hall de entrada, à biblioteca e escritório, à gara-

gem, a duas salas cujo espectador não tem acesso e, por última, à Batcave. O hall 

de entrada era praticamente desprovido de mobília, de modo a exaltar a presen-

ça da escadaria, bem como do lustre que se projectava no espaço. Adossado a 

este encontra-se a sala de estar/biblioteca, um espaço revestido, na sua totalidade, 

em madeira (tanto nos apainelados das paredes, como pela presença de soalho). 

Uma lareira ocupa um espaço de destaque na composição espacial, avençando 

sobre a sala e impondo a presença de duas esculturas de grandes dimensões. 

Embora a materialidade do espaço o torne um pouco escuro, podem-se de-

notar três vãos verticais que assumem a altura total da sala. Ao fundo, na zona 

destinada ao escritório, existe uma mezanine, que serve como espaço de biblio-

teca, acedida por uma escada trabalhada em ferro. Contrariamente ao hall, este 

espaço está repleto de mobília, factor que o torna, visualmente, menor do que ele 

realmente é.

No filme Batman & Robin (1997) são dados a conhecer ao espectador outros 

espaços constituintes da mansão, nomeadamente os jardins. Para tal, recorre a 

Greystone Mansion, com um estilo neogótico. Estes, que actualmente são um jardim 

público da cidade de Beverly Hills, permitiram aumentar a percepção da extensão 

da propriedade Wayne que até então estava confinada à casa em si. Esta mansão 

foi mais tarde revisitada para a série televisiva de 2014 intitulada Gotham. 
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Acesso à mansão, filmado na Mentmore Towers, Batman Begins (2005)
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Pátio de entrada da mansão, filmado na Mentmore Towers, Batman Begins (2005)
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Alçado tardoz, filmado na Mentmore Towers, Batman Begins (2005)
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Escadaria principal da Wayne Manor, Batman Begins (2005)

338

Hall de entrada da mansão, Batman Begins (2005)
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Planta do rés-do-chão e primeiro piso da zona de entrada, escala 1 : 200, Batman Begins (2005)

A vermelho, percurso de Alfred Pennyworth e a azul, percurso de Bruce Wayne

GSEducationalVersion

339

Galeria superior, hall de entrada, 

Batman Begins (2005)

340

Escadaria principal, Batman Begins (2005)



Oito anos mais tarde, a produção do filme regressa ao Reino Unido, surgin-

do novamente a oportunidade de usar uma verdadeira casa senhorial ao estilo 

Tudor. Tanto o realizador como o director artístico, Nathan Crawley, consideravam 

importante apresentar a mansão da forma que o público vê a riqueza da família 

Wayne, encontrando o seu palco nas Mentmore Towers. Localizada a cerca de uma 

hora e meia de Londres, foi construída entre 1852 e 1854, para a família de bancários 

Rothschild, ao estilo Neo-Renascentista. Projectada por Joseph Paxton166, o seu ex-

terior é pontuado por numerosas torres e pináculos, aproximando-se à imagem da 

banda desenhada. Tendo por inspiração Wollaton Hall, de Robert Smythson, um dos 

aspectos mais significativas da obra era o telhado de cristal que cobria o corredor 

central da mansão, de modo a mais se assemelhar a um palácio renascentista italia-

no. Não obstante, um dos aspectos determinantes para a escolha deste local foi o 

facto dos interiores do mesmo serem de tonalidade branca, com grande delicadeza 

e simplicidade167.

Batman Begins (2005) conta a história de formação do herói desde a morte 

dos seus pais, à sua sede de vingança e, ao abandono da cidade de Gotham em 

busca dos meios que lhe permitissem combater o crime. No decorrer deste proces-

so de formação, a mansão da família Wayne fica desocupada, sob os cuidados do 

mordomo da família, Alfred. Deste modo, na visão do realizador e director artísti-

co, a mansão deveria apresentar-se quase como um mausoléu e, por este motivo, 

aquando do seu retorno à mansão o interior da mesma está coberto com lençóis, 

dando a entender que esta esteve desocupada durante bastante tempo. Interior-

mente, o espaço é desprovido de elementos decorativos, expondo a delicadeza 

dos elementos, desde a entrada na sala inferior, à escadaria que dá acesso à galeria 

superior para a zona privada da mansão. 

No entanto, o final de Batman Begins (2005) é marcado por acontecimentos 

que reduzem a mansão a cinzas, terminando o filme com a promessa de Bruce de 

reconstruí-la “tijolo a tijolo”, o que significa que no filme seguinte, The Dark Knight 

(2008), não existe a mansão, vivendo o milionário numa penthouse no centro de 

Gotham, pertencente à família Wayne. 

Joseph Paxton (1803-1865) foi um naturalista, ilustrador e arquitecto inglês, mais conhecido 

por projectar o Palácio de Cristal para a Grande Exposição de Londres em 1851.

Pode-se reconhecer esta mansão do filme de 1999, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick.

166.

167.
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Apartamento temporário de Bruce Wayne em uma penthouse em Uptown, The Dark Knight (2008)

343

Apartamento penthouse, The Dark Knight (2008)
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Fachada da Wayne Manor, filmado em Wollaton Hall, The Dark Knight Rises (2012)

344

Fachada da Wayne Manor, filmado em Wollaton Hall,

The Dark Knight Rises (2012)
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Planta da ala oeste da Wayne Manor, escala 1 : 200, The Dark Knight Rises (2012)

A vermelho, percurso efectuado por Selina Kyle e, a azul, percurso de Bruce Wayne

349

Salão principal, The Dark Knight Rises (2012)

347

Hall da entrada da ala oeste, The Dark Knight Rises (2012)

348

Hall da entrada da ala oeste, The Dark Knight Rises (2012)
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No terceiro e último filme da saga, a mansão é reconstruída, passando a ser 

novamente parte integrante da produção. Neste filme, optam por representá-la num 

estilo Tudor do século XVI mais genuíno, que influenciou a arquitectura do século 

XIX, sendo o local escolhido Wollaton Hall, que serviu de influência para Joseph 

Paxton, tal como já foi referido anteriormente. Localizada em Nothingham, actual-

mente abriga um fascinante e peculiar Museu Victoriano de História Natural, com 

uma fachada simétrica, pontuada por apontamentos clássicos, de grande escala. 

No entanto, embora Wollaton fosse o palco perfeito para gravar as cenas exteriores 

necessárias, a produção artística considerou que, interiormente, não se adequava à 

imagem visual pretendida, até porque havia inúmeras restrições quanto aos espaços 

possíveis de serem usados168. 

Assim sendo, as cenas interiores foram gravadas em Osterley Park House, que 

conferia a sofisticação e simplicidade interior necessárias para complementar a ima-

gem exterior utilizada. Projecto dos designers Robert e James Adam, pioneiros na 

integração da arquitectura com os elementos decorativos, sofreu várias interven-

ções ao longo do tempo, tendo sido meticulosamente restaurado pelo National 

Trust (fundo nacional para locais de interesse histórico ou beleza natural), de modo 

a reflectir o projecto inicial dos irmãos Adam. Um dos espaços mais característicos 

desta mansão é a entrada da mesma, onde somos apresentados, pela primeira 

vez, a Selina Kyle (Catwoman). Tratando-se de uma altura na vida do milionário de 

maior introspecção resultante dos ferimentos sofridos em The Dark Knight (2008), 

Bruce vive isolado na ala oeste da mansão, estando o mobiliário praticamente todo 

tapado e permitindo ter uma percepção do espaço vazio. Não obstante, quando 

Selina Kyle entra nos seus aposentos e, mais tarde, com Alfred conseguimos ter 

uma leitura visual do espaço bastante completa. O primeiro momento, uma sala em 

mármore, com topos semi-circulares abobadados, cuja principal característica é o 

trabalho de materialidade no chão e a presença do elemento escultórico. No chão, 

desenha-se um mosaico meticuloso, que  organiza o espaço entre o momento de 

paragem (central e mais exuberante) e o momento de entrada noutros espaços que 

lhe estão associados. Na sala anexa, a noção de escala aumenta, uma vez que esta, 

de planta rectangular, assume uma leitura mais limpa. 

Osterley é geralmente utilizado em produções de época mais dramáticas, 

como The Dutches (2008) e Young Victoria (2009).

168.
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O chão em mármore é substituído pela madeira, iluminado por uma linha de 

janelas que se estende a todo o comprimento do espaço. Associado a este estão 

ainda espaços de menores dimensões, como uma pequena biblioteca que acede 

à Batcave e o quarto temporário de Bruce. De todos os exemplos até agora apre-

sentados, a mansão de The Dark Knight Rises (2012) acaba por ser o exemplo que 

melhor consegue traduzir a ideia de ostentação, delicadeza e classe que, tanto 

a banda desenhada, como os restantes filmes, procuraram.

Conclusivamente, a representação da mansão Wayne acaba por ser o elemento 

mais constante em toda a saga. É curioso denotar que os leitores e espectadores 

associam a imagem da mansão a um estilo arquitectónico específico, por conside-

raram que este é o que melhor traduz a riqueza, elegância e sofisticação da família 

Wayne. Embora estando a falar de uma série de banda desenhada, às mãos de 

diferentes escritores e num conjunto de sete filmes, a ideia persiste no decorrer dos 

mesmos. Todas as pessoas têm uma percepção diferente do espaço e da leitura que 

um dado filme pretende expor, mas a evolução da mansão Wayne na forma como 

é representada é das que se apresenta mais consistente.



3.4 Batcave

C entro de operações do justiceiro, a Batcave era o local onde Batman mo-

nitorizava a criminalidade de Gotham, tendo sido ampliada e moderniza-

da com o passar do tempo. Originalmente, existia apenas um túnel secreto entre 

a Wayne Manor e um antigo celeiro onde o Batmobile era guardado. Mais tarde, 

este túnel secreto passa a ser referido como uma caverna de pequenas dimensões, 

possuindo unicamente uma secretária, alguns ficheiros de arquivo e o símbolo do 

morcego esculpido na rocha. A luz era escassa, tornando todo o espaço rudimentar. 

No entanto, à medida que a história na banda desenhada vai evoluindo, vamos tam-

bém ficando a conhecer as imediações da propriedade da família Wayne e, com isto, 

os inúmeros túneis e passagens secretas nas proximidades da mansão. Em 1942, 

no fascículo Batman #12169, é mencionado pela primeira vez a existência destes espa-

ços e passagens secretas.

Associado a este espaço anda sempre o mistério e, em parte, a imaginação 

individual de cada leitor/espectador, precisamente por ser um espaço que permite 

infinitas possibilidades e adaptações e uma constante reinvenção. Se, inicialmente, 

se destacava como apenas um espaço vazio, foi o interesse dos leitores em perce-

ber em que é que consistia este espaço que levou Bob Kane, criador de Batman, 

a pensar na possibilidade de transformar e melhorar a caverna para algo digno do 

justiceiro. Na altura, o sucesso de Batman estava a ser tão grande que este chega 

a receber uma tira de banda desenhada num jornal diário, com pequenas histó-

rias escritas por Bill Finger, que os leitores acompanhavam. Uma vez este escritor

associa à tira de banda desenhada o recorte de um perfil detalho de um hangar sub-

terrâneo, retirado do Popular Mechanics170. Inspirado por este desenho, Bob Kane 

decide redesenhar o espaço da caverna, passando a incluir uma zona de estudo, 

Don Cameron, Jerry Robinson e George Roussous, Batman Vol.1 #12 [comic] EUA: Agosto de 1942.

Revista norte-americana que se dedica à publicação de artigos científicos e tecnológicos. Fez a sua primeira 

publicação em Janeiro de 1902 por H.H. Windsor, escritor e editor americano, pertencendo desde a década 

de 1950 à Hearst Corporation, conglomerado americana de mídea de massa e informação comercial.

169.

170.

350

Secção da Batcave, The Untold Legend of the Batman

[comic] EUA: Julho a Setembro de 1980

353

Batcave, Batman Vol 1 #48 

[comic] EUA: Agosto de 1948

352

Batcave, Batman vol. 2 #1 [comic] 

EUA: Novembro de 2011

351

Batcave, Batman: Secrets

of the Batcave [comic] EUA: 

Agosto de 2007
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Batcave, Batman: Secrets of the Batcave [comic] EUA: Agosto de 2007
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355

Planta da Batcave, escala 1 : 200,  Batman (1989)

A azul, percuso de Batman/Bruce Wayne e, a vermelho, percurso de Nicky Vale

357

Zona de Laboratório da Batcave, 

Batman (1989)

356

Anton Furst, estudos para o centro de operações da Batcave

361

Batcave, Batman (1989)

360

Plataformas implementadas na rocha com diferentes passagens de nível, Batcave, Batman (1989)
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359

Zona de computadores, 

Batman (1989)

358

Espaço de investigação e computadores, Batman (1989)



um laboratório, salas de equipamento e workshop, hangares e uma garagem, ten-

do estes desenhos sido publicados nos diários de Batman, em Outubro de 1943, 

incluído, pelos escritores da série televisiva Batman (1943), no segundo episódio da 

mesma, intitulado de The Bat Cave! 171.

Na banda desenhada, faz a sua primeira aparição oficial no fascículo Detective 

Comics #83 171, caracterizando-se como um espaço repartido entre um hangar para 

os aviões, um para os carros, uma oficina de reparação e um laboratório. A pouco e 

pouco foi sendo melhorada até que, em 1998, ocorre o terramoto que resulta na des-

truição da Wayne Manor e, consequentemente, da caverna. Deste modo, o projecto 

de reconstrução da mansão incluía a Batcave, que recebe os melhores e mais avan-

çados meios tecnológicos e científicos, uma fortaleza praticamente impenetrável.

Na sétima arte a evolução deste espaço é também notória, desde a caverna 

rude e maciça de Anton Furst, até ao modernismo e subtileza do projecto de Nathan 

Crowley. Contrariamente à mansão Wayne, filmada em locais existentes (à excepção 

de Batman Returns), todas as Batcave foram feitas de raiz em estúdio. Em Batman 

(1989), Tim Burton queria que a caverna tivesse uma linguagem de alguma monu-

mentalidade e mistério. Deste modo, a Batcave de Anton Furst pretende assumir-se 

como uma plataforma maciça no meio de um vazio, sem base nem topo. Um espaço 

em betão à vista, no meio de rochas e tubagens mas, ao mesmo tempo, sendo 

trabalhado a diferentes níveis que se ligariam através de rampas e passagens pela 

rocha, acedendo ao local onde se encontravam os computadores, ao cofre que 

continha o Batsuit, às armas e ao local de análise forense. Acedida através de uma 

parede retráctil numa via de serviço do campo, este foi o primeiro estudo feito 

em cinema para as potencialidades deste espaço. Escura e enigmática, todos os 

momentos em que a Batcave surge enunciam um percurso e um espaço diferente 

dentro do conjunto. 

A percepção espacial completa do espaço é enunciada quando Batman leva 

Nicky Vale para a caverna. Num primeiro momento temos a plataforma giratória 

onde o Batmobile ficava e que iniciava um percurso pela rocha até ao espaço onde 

se encontravam os computadores de investigação, percorrendo todos os espaços 

constituintes da Batcave.

Lambert Hillyer, Batman (1943), Episode: The Bat’s Cave [televisão] EUA: Janeiro de 1944.

Don Cameron, Jack Burnley e George Roussous, Detective Comics #83 [comic] EUA: Janeiro de 1944.

171.

172.
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À esquerda, zona de investigação; à direita Batsuit, Batman Returns (1992)

363

Espaço de oficina do batmobile,

Batman Returns (1992)
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Plataforma principal da Batcave, Batman & Robin (1997)
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Zona de pesquisa e investigação, Batcave, 

Batman Returns (1992)
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Planta da Batcave, escala 1 : 200, Batman Forever (1995)

370

Perfil da caverna, escala 1 : 200, Batman Forever (1995)

369

Visão geral da batcave, Batman Forever (1995)

368

Espaço destinado à investigação e tecnologia,

Batman Forever (1995)

367

Plataformas da caverna, Batman Forever (1995)
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No filme Batman Returns (1992), a imagem visual da caverna muda, maiorita-

riamente pelo facto de Nicky Vale descobrir a identidade de Batman e a localiza-

ção da caverna, motivando, por motivos de segurança, a uma mudança de local. 

Localizada numa espécie de abismo, esta caverna é mais fantasiosa, consistindo 

numa série de plataformas em rocha cuja intervenção humana é menos notória. 

Ainda dividida pelos diferentes espaços que compõem este centro de operações 

(computadores, Batmobile, laboratório, entre outros), o seu aspecto é mais rude e, 

de certa forma, quase parece uma localização temporária, onde a intervenção hu-

mana é mínima. Mas, tal como Tim Burton afirma, o seu intuito no segundo filme não 

seria de apresentar os espaços novamente, mas antes em apresentar novas perso-

nagens e os espaços a que estão associadas (como o apartamento de Selina Kyle 

e o covil do Pinguim).

Com realização de Joel Schumacher e direcção artística de Barbara Ling, 

a Batcave de Batman Forever (1995) já seria diferente daquela até anteriormen-

te apresentada, maioritariamente no que toca à escala da mesma. Se Tim Burton 

queria deliberadamente deixar a dimensão da Batcave como algo incerto, Joel 

Schumacher quis tirar proveito das inovações técnicas para conferir uma leitura 

mais ampla deste espaço. Deste modo, Barbara Ling pretendia que o observador 

tivesse, automaticamente, uma ideia dos diferentes espaços que a compunham, 

sendo depois introduzidos outros elementos como aviões e carros para lhe confe-

rirem escala. 

Acedida através de uma parede retráctil, tal como nos filmes de Tim Burton, 

neste filme existe também um acesso ao escritório de Bruce nas Wayne Enterprises 

até à caverna, através de um sistema complexo de túneis, que usava uma cápsula. 

A cena de abertura do filme é precisamente uma apresentação deste espaço, que 

se compõe em quatro momentos distintos: a plataforma maior e central, de onde 

se eleva o Batmobile, uma zona inferior onde se encontram os computadores e um 

pequeno espaço de laboratório, um espaço de forma circular onde eram guarda-

dos os Batsuits e os equipamentos e, por fim, ao espaço de entrada na caverna 

que consistia num espaço amplo e vazio onde apenas era enfatizado o símbolo do 

herói. A sustentar a estrutura da caverna é desenhado um sistema de apoio em 

ferro, que possibilita a construção deste espaço no meio de um vazio da rocha. 

No decorrer do filme, percorremos sempre este espaço de uma forma diferente 

através das diferentes passagens e plataformas em ferro desenhadas para unificar 

o espaço.
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Ocupação humana do espaço outrora desertificado, Batman Begins (2005) 
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Descoberta da Batcave, Batman Begins (2005)
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Intervenção na caverna, 

Batman Begins (2005)

373

Monta-cargas de acesso à Wayne Manor, Batman Begins (2005)



Não obstante, o projecto total de Barbara Ling para a Batcave não é vísivel. 

Ou seja, no plano inicial, esta Batcave desenvolver-se-ia em dois níveis: um primeiro, 

igual àquela apresentado, e um segundo, onde se encontraria uma sala de arqui-

vo, um laboratório mais desenvolvido e os aviões de Batman. Este espaço seria 

explorado e percorrido por Alfred e Bruce, na tentativa de reavivar a memória do 

milionário, que sofria de amnésia após um ataque do vilão Two-Face. Não obstante, 

a única indicação da existência deste espaço é o facto do Batmobile surgir de uma 

plataforma proveniente de outro nível. 

No final de Batman Forever (1995), vemos o vilão Riddler destruir a Batcave por 

completo, sendo que, para o filme Batman & Robin (1997), a caverna foi reconstruí-

da. No entanto, tirando o facto de serem introduzidos mais elementos decorativos, 

como o uso do néon e a RedBird (mota de Robin), o espaço é praticamente igual 

ao seu antecessor.

Por outro lado, em Batman Begins (2005), existe uma espécie de retrocesso na 

história da Batcave; ou seja, sendo o intuito do mesmo contar a origem do mito que 

é o Batman, somos apresentados ao processo de formação da própria Batcave. 

Tal como na banda desenhada, ficamos primeiramente a conhecer a existência de 

grutas e túneis sob a mansão Wayne quando um jovem Bruce Wayne cai num poço 

na propriedade, sendo depois resgatado pelo seu pai da gruta cheia de morcegos. 

Mais tarde, quando Bruce retorna da Liga dos Assassinos173, revisita este espaço, 

ultrapassa o seu medo dos morcegos e começa, pouco a pouco, a construir e trans-

formar esta gruta no seu centro de operações. 

Até certo ponto, poderíamos afirmar que a caverna deste primeiro filme da 

saga de Nolan se assemelha aquela representada por Tim Burton, pela rudez da sua 

aparência, pela escassez de luz e por transparecer uma sensação de mistério, não 

sendo muito claros os limites da mesma. Esta caverna trata-se de um espaço em 

rocha,  com um rio que a inunda e uma cascata que esconde a sua localização do 

mundo exterior, sendo a única interenção humana vísivel o apontamento das fun-

dações da mansão Wayne. Tal como nos filmes precedentes, esta gruta é acessível 

pela mansão ou por uma via de serviço no campo.

A Liga dos Assassinos é uma organização secreta de assassinos altamente treinados liderados 

por Ra’s al Ghul, que levam a cabo uma série de tarefas a mando do seu chefe. Conhecidos 

por serem dificilmente identificados, cumprem tarefas de diferentes índoles, como por exemplo 

quando tentam destruir a cidade de Gotham por a considerarem perdida.

173.
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Espaço natural da caverna, Batman Begins (2005)
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Batcave temporária, The Dark Knight (2008)
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Construção do cenário da Batcave, 

Batman Begins (2005)
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Fundações da Wayne Manor, Batman Begins (2005)
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Plataformas recolhíveis e espaços embutidos nas paredes, The Dark Knight (2008)
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Perfil longitudinal pela Batcave temporária, escala 1 : 200, The Dark Knight (2008)
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Plataformas recolhíveis, The Dark Knight (2008)
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Batcave, The Dark Knight (2008)
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Polivalência do espaço, The Dark Knight (2008)
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Construída, na sua totalidade, em estúdio a estrutura da rocha foi executada 

usando moldes de madeira sendo depois estes revestidos por moldes em gesso, 

retirados de rochas existentes. Atravessada por um rio, optaram por não construir 

nem diques, nem túneis, mas antes inundaram o estúdio por considerarem que a 

fluidez da água seria mais natural, bem como resultaria num efeito mais estático, 

que acabaria por beneficiar o director de fotografia. Um dos maiores desafios deste 

espaço a nível de gravação foi a iluminação, uma vez que eram diferentes os ele-

mentos a ter em consideração: o facto da rocha ser escura, com uma personagem 

que somente veste preto e, aliado a isto, os reflexos da água, uma vez que o topo 

do estúdio era composto por inúmeros holofotes. 

Por este motivo, tornou-se um desafio representar este espaço de uma forma 

credível, já que o intuito era traduzir o vazio, ou seja, nesta Batcave não temos zona 

de computadores, nem laboratório mas antes um espaço bruto onde a natureza 

permanecia praticamente intocável. A caverna de Batman Begins (2005) reflec-

te a necessidade de Bruce ser maior que qualquer homem: é enorme e primitiva. 

Os arcos em tijolo evocam as masmorras destruídas e arruinadas de Piranesi, que 

contrastam com uma visão romantizada da cascata e da água. O contraste destas 

duas referências tem uma escala monumental e um ambiente inóspito.

Com a destruição da mansão no final do filme por Ra’s Al Ghul, o centro de 

operações de Batman passa temporariamente para um armazém pertencente à 

família Wayne, bem como para o laboratório de pesquisa tecnológica das Wayne 

Enterprises. Num local isolado, a entrada para a caverna é feita através de um con-

tentor industrial, que confere o disfarce perfeito para este espaço, uma vez que 

o espaço da caverna em si é somente acedido através de uma plataforma que se 

eleva do solo, sendo necessário saber da sua existência. Contrariamente às an-

teriores, esta Batcave assume um carácter industrial, ordenado, limpo e regular. 

Com um pé direito muito baixo, à primeira vista o espaço é desprovido de todo 

e qualquer equipamento ou material. No entanto, várias plataformas elevam-se do 

solo, com sistema hidráulicos, revelando os diferentes espaços constituintes da 

Batcave. O mesmo acontece com as paredes que rebatem sobre si próprias reve-

lando novas zonas da caverna.

 Esta disposição espacial permite não revelar a verdadeira função do local, 

preservando a pureza do espaço. De todos os exemplos no decorrer dos filmes, 

esta Batcave, temporária, é a mais ampla e memorável, precisamente por ser oposta 

a tudo aquilo anteriormente executado.
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Construção de um cenário, espaço da Batcave, The Dark Knight Rises (2012)
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Cenário à escala, fundações da mansão,

The Dark Knight Rises (2012)

387

Batcave, intervenção humano no natural, The Dark Knight Rises (2012)

386

Construção do cenário, Batcave

The Dark Knight Rises (2012)
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Planta da Batcave, escala 1 : 200, The Dark Knight Rises (2012)

A vermelho, percurso de Alfred Pennyworth, desde o acesso da mansão até ao cubo que se eleva da àgua
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Batcave, The Dark Knight Rises (2012)
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Surgimento das duas plataformas escondidas na àgua, The Dark Knight Rises (2012)
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Espaço de pesquisa, The Dark Knight Rises (2012)

389

Espaço de pesquisa, The Dark Knight Rises (2012)

GSEducationalVersion



No entanto, com o retorno à mansão Wayne, a Batcave de The Dark Knight 

(2008) permanece como um segundo centro de operações de Batman, recorrendo 

o mesmo a este quando retorna do The Pit e irá enfrentar Bane. Por outro lado, 

somos apresentados à nova e melhorada caverna do The Dark Knight Rises (2012), 

que acaba por ser uma síntese entre as Batcave dos dois filmes anteriores. Ou seja, 

mantém a paisagem acidentada do primeiro filme, mas preenche-a com geometrias 

regulares e superfícies planas. 

Construída na totalidade em estúdio, o espaço era, à primeira vista, um local 

onde a natureza permanecia inalterada, sublime a avassaladora, sendo a única pre-

sença humana as fundações da Wayne Manor. Mas, à medida que se explora inte-

riormente a caverna, uma plataforma em forma de cubo ergue-se do chão, surgindo 

um caminho de nível em ferro que conduz a este espaço geométrico à primeira 

vista vazio. No entanto, deste erguem-se estruturas metálicas, com ferro e gelo, 

que guardam os computadores e o equipamento de Batman, da mesma forma que, 

na caverna do segundo filme, todo o equipamento se encontrava escondido nas 

paredes e no chão. Mais tarde, outro volume quadrangular, com as mesmas dimen-

sões, é apresentado, elevando-se na mesma altura que o primeiro de modo a servir 

de zona de aterragem para o Bat (aeronave de Batman).

Esta Batcave, tal como mencionado anteriormente, é a súmula da ideia criada 

pelo realizador Christopher Nolan e director artístico Nathan Crawley, para o espaço 

da Batcave. Na trilogia do The Dark Knight é interessante denotar que a evolução 

que este espaço sofre é a mais consistente de todos os filmes, uma vez que esta 

acompanha o percurso percorrido por Batman, desde a descoberta do espaço da 

caverna ao projecto temporário e, por fim, ao centro de operações equilibrado, 

eficaz e delicado.
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A forma como o cinema é explorado e representa a arquitectura, faz per-

sistir a consciência de que qualquer filme é sempre uma representação 

e de que qualquer abordagem pode gerar percepções credíveis próximas da “ex-

periência do real”. A possibilidade de construir novas realidades imaginadas torna 

o exercício cinematográfico mais estimulante e rico, transmitindo ao espectador 

imagens não-reais mas que se tornam realidades experimentadas, cujas relações e 

intersecções dificilmente permanecerão indiferentes. O cinema fornece um meio de 

abstracção e exploração de novos meios, realidades e sensações, fazendo com que 

espaços desenhados para cumprir um determinado objectivo se tornem tão reais e 

credíveis como o acto de assistir a um filme.

Gotham City é um espaço imaginado, criado como campo de experimentação 

para as fragilidades humanas, sociais e culturais. Porém, temos um conhecimento 

exaustivo dos espaços constituintes e ambientes, sendo, para quem a usufrui, tão 

real como qualquer outra cidade. A produção e recepção do objecto cinematográ-

fico depende fortemente das posturas particulares dos realizadores e observadores 

que, forçosamente, não interpretam a arquitectura e o espaço da mesma forma. 

Assim sendo, cada produção cinematográfica apresentada simboliza formas distin-

tas de representar a cidade, a visão de diferentes realizadores e directores artísticos 

para o mesmo espaço — a cidade de Gotham. A sua génese permanece inalterada, 

mas retrata estilos visuais e épocas temporais, sociais e culturais distintas.

When is a man a city? When it’s Batman or when it’s Gotham. 

I’d take either answer. Batman is this city... That’s why we’re here. 

That’s why we stay. We’re trying to survive in the city. It’s huge 

and contradictory and dark and funny and threatening .174

The Riddler

Will Brooker, Batman Unmasked: analysing a cultural icon, Londres: Bloomsburry Publishing Inc, 2001, p.49.174.
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Mais do que um simples cenário, Gotham City é a personagem principal. É o 

motor de uma série de acontecimentos que torna necessária a existência de Bat-

man. Foi um ladrão — reflexo do crime, da pobreza e das condições precárias da 

cidade — que assassinou os pais de Bruce Wayne, pondo em marcha uma série 

de eventos que resultariam na criação do alter-ego Batman. Este, por conseguin-

te, tem uma relação inseparável com a cidade, pois esta valida a sua existência. 

Uma cidade sem crime é uma cidade sem Batman.

O interesse por conteúdos arquitéctónicos e respectiva compreensão é possí-

vel tanto para os amantes da disciplina, como para o público em geral. Foi a empatia 

pelo herói e o fascínio dos leitores pela sua cidade que garantiu a continuidade 

da saga, sendo que por continuidade deve-se entender que determinados locais 

da cidade ganham importância dentro de um conjunto que se foi desenhando no 

decorrer dos anos. 

Batman muda, os vilões mudam, mas a cidade e os seus problemas permane-

cem os mesmos na sua essência. Gotham City é, sem sombra de dúvida, a maior 

e mais interessante constante de toda a história do herói, tornando-se possível falar 

sobre a cidade e a sua arquitectura sem falar de Batman. O facto de se tratar de 

um espaço imaginado permite que este se reinvente e, com isto, que cada pessoa 

crie uma versão pessoal da cidade, suportado pela longa e variada história da sua 

representação nos mais variados meios, bem como pela percepção e vivência es-

pacial de cada pessoa. Gotham representa uma rede complexa de temas possíveis 

de serem discutidos, permitindo que o público se identifique não só com o herói, 

mas também com a cidade, pois conseguem concebê-la como real. O facto de 

conseguirmos descrever a história e o ambiente de uma ficção apenas enfatiza 

a sua veracidade. 

Will Brooker, Batman Unmasked: analysing a cultural icon, Londres: Bloomsburry Publishing Inc, 2001, p.49.

Danny Cannon, Gotham (2014-), Gotham: The Legend Reborn (temporada 1, episódio 0).
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The defining characteristic of Gotham City must be: there is always crime.175

Will Brooker

What makes a town so out of control that villains begin to wear costumes?176

Danny Cannon
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Bruno Heller, Showrunner Bruno Heller Talks GOTHAM, Avoiding a “Villain of the Week” 

Format, How the Films Impacted Their Approach to the Show, and More, Collider, 

Setembro de 2014. [online]

177.

Antes de Batman já existia Gotham. Esta torna-se a premissa da série televisiva 

da Fox Broadcasting Company intitulada Gotham, que apresenta uma cidade cor-

rupta e perigosa que enfrenta os problemas do quotidiano sem a presença de um 

justiceiro. Gotham City torna-se uma personagem mais interessante do que o pró-

prio vigilante, sendo o elemento chave de todo o enredo. Nesta adaptação, Bruce 

Wayne é apenas uma criança, sendo o crime combatido por pessoas de carácter e 

princípios, como por exemplo o Detective James Gordon que tenta progredir na sua 

carreira no Departamento da Polícia. Se, inicialmente, a ideia de a cidade ser apre-

sentada sem o seu protector gerava dúvidas, rapidamente esta ideia se dissipou, 

colocando a existência do anti-herói Batman em segundo plano.

Gotham City sempre foi um espaço fascinante e intrigante, cativando o públi-

co de diversas gerações e rementendo para questões pertinentes até aos dias de 

hoje. A série Gotham (2014-) acaba por sintetizar a linha de pensamento traçada 

nesta dissertação, apresentando outro estilo visual para um caso de estudo que é 

transversal — a própria cidade, absolutamente desassociada do universo dos su-

per-heróis. Vibrante e anárquica, a imagem visual da cidade que a série apresenta 

resulta da combinação de vistas aéreas de Nova Iorque, alteradas digitalmente, de 

modo a integrarem elementos imprescindíveis à caracterização de Gotham, como 

são exemplos as gárgulas, pináculos, vapores ou cabos eléctricos. Não é retratado 

um tempo específico, mas antes uma metrópole moderna, que combina elementos 

arquitectónicos de diferentes contextos e séculos, sendo o espectador convidado 

a revisitar uma cidade que, no fundo, lhe é familiar.

Nesta investigação, estudamos a cidade de Gotham numa das suas vertentes 

de representação — o cinema. Neste sentido, deixa-se em aberto as possibilidades 

If there is a superhero in the show, it is Gotham. That’s a larger than life 

character that’s a central part of the show. This is about people and people trying 

to overcome real problems versus trying to learn how to fly. Everyone has a vision 

of Gotham in their mind, so you really have to create a three-dimensional 

world that is both believable, but also a notch above reality. 177

Bruno Heller
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Processo de criação da cidade 

para a série Gotham (2014-)
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Vista da cidade na série Gotham (2014-)

396

Vista nocturna da cidade na série Gotham (2014-)

394

Processo de criação da cidade para a série 

Gotham (2014-) com a adição de elementos 

caracterizadores da mesma
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de aprimorar este estudo recaindo sobre outros estilos visuais como a banda de-

senhada (que na perspectiva desta dissertação serve de charneira para a imagem 

visual do cinema), animações, séries televisivas e vídeo-jogos, além de outros for-

matos onde Gotham não é o espaço central da acção — como é exemplo o filme 

Batman vs Super-Homem (2016). Esta pesquisa serviu como base para compreen-

der a actuação da disciplina da arquitectura em campos de representação de ficção, 

servindo-se deste caso estudo que abrange uma rede complexa de aplicações. 

Assim sendo, espera-se suscitar o interesse para novas investigações onde a arqui-

tectura também deve ser interpretada como um meio intrínseco para a produção 

de diferentes dimensões. Esta pesquisa não deve ser reduzida a uma leitura isolada, 

mas antes o ponto de partida para novos campos onde esta disiciplina representa 

um papel crucial.

Cobb: No, not just money: the chance to build cathedrals, entire cities — 

things that have never existed, things that couldn’t exist in the real world...

Miles: Everybody dreams, Cobb. Architects are supposed to make 

those dreams real.178

Inception

Se Batman personifica as aspirações de todos aqueles que lutam contra a in-

justiça, Gotham representa o mundo real, e, por isto, torna-se mais tangível. Conclu-

indo, todas os espectadores idealizam a cidade de determinada forma, tornando 

possível visitar a sua arquitectura, urbanismo, espaços e vivências de uma forma tão 

real e credível como qualquer outra cidade. Para o público ao longo de várias gera-

ções, o imaginário de Gotham torna a sua arquitectura e ambiente mais familiares 

do a de algumas cidades existentes. Gotham City não é uma cidade real, contudo 

é um real imaginado. 

Diálogo entre Cobb e Miles, onde é discutida qual a função que um arquitecto teria no projecto do 

filme Inception (2010), justificando a mesma pelo carácter criativo e inventivo para o qual o exercício da 

arquitectura remete. Christopher Nolan, Inception (2010) EUA: Warner Bros., Legendary Pictures, Syncopy.
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[filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2008) The Dark Knight 
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[filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído das opções especiais de NOLAN, 

Christopher (2012) The Dark Knight Rises [filme] EUA: 

Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído das opções especiais de NOLAN, 

Christopher (2012) The Dark Knight Rises [filme] EUA: 

Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído das opções especiais de NOLAN, 

Christopher (2012) The Dark Knight Rises [filme] EUA: 

Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2012) The Dark Knight 

Rises [filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

DUARTE, Cristiana, Planta da Batcave renovada, 

The Dark Knight Rises (2012). Escala 1 : 200

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2012) The Dark Knight 

Rises [filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2012) The Dark Knight 

Rises [filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2012) The Dark Knight 

Rises [filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de NOLAN, Christopher (2012) The Dark Knight 

Rises [filme] EUA: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, Snycopy

Fotograma extraído de HELLER, Bruno (2014-) Gotham 

— Gotham: The Legend Reborn (temporada 1, episódio 0) 

[televisão] EUA: Fox Broadcasting Company 
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Fotograma extraído de HELLER, Bruno (2014-) Gotham 

— Gotham: The Legend Reborn (temporada 1, episódio 0) 

[televisão] EUA: Fox Broadcasting Company

Fotograma extraído de HELLER, Bruno (2014-) Gotham 

— Gotham: The Legend Reborn (temporada 1, episódio 0) 

[televisão] EUA: Fox Broadcasting Company

Fotograma extraído de HELLER, Bruno (2014-) Gotham 

— Gotham: The Legend Reborn (temporada 1, episódio 0) 

[televisão] EUA: Fox Broadcasting Company
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Nova
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Pensilvânia

Localização de Gotham nos Estados Unidos da América Gotham, Metropolis e 

cidades dos arredores

Planta da cidade, escala 1 : 25 000


