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A. Formule uma sentença curta com o conceito fundamental do vídeo 

Philip Johnson: a importância arquitetônica e histórica da obra Porta de 
Europa. 

 

B. Crie um esquema geral (mapa do vídeo) 

1ºmin – introdução: apresentação e biografia do autor, panorama de obras 
gerais. 

2ºmin – apresentação da obra marcante: nossa obra (data/ imagens/ tempo 
de obra) 

3 min – Obras em Barcelona, com semelhanças no volume e implantação. 

4º e 5ºmin – tempo histórico e principais acontecimentos da época que 
influenciaram a cidade e a cultura local 

6ºmin - programa, plantas, cortes, elevações, croquis, 3D 

7ºmin – questão estrutural / o porque da inclinação ( um dos prédios mais 
inclinados do mundo) 

8ºmin – conclusão, considerações finais + créditos 

 

C. Preencha o esquema (dar detalhes) 

1ºmin – introdução: apresentação e biografia do autor, panorama de 
obras gerais. 

 
A introdução será feita por meio da descrição da vida do arquiteto, os 
principais fatos ocorridos durante sua vida, tanto pessoalmente como 
profissionalmente. Dados como: data de nascimento e morte, formação 
acadêmica, sua família, suas vitórias e momentos difíceis, locais onde 
trabalhou, curiosidades sobre sua vida pessoal e profissional, serão 
abordados para melhor compreensão do estilo do arquiteto. 
Será feito um panorama de suas obras, as principais, as que tiveram de certa 
forma algum destaque perante as críticas, obras que fazem dele um arquiteto 
renomado, obras também que possuem uma relação com a obra estudada 



nesse trabalho. Esse panorama conterá: imagens, datas e um pequeno 
resumo das obras arquitetônicas escolhidas pelo grupo. Tambem terá um 
breve resumo da sua contribuição e influencia para a arquitetura.  

 
2ºmin – apresentação da obra marcante: nossa obra ( data/ imagens/ 
tempo de obra) 

 
Nesse segundo minuto, a obra escolhida pelo grupo será detalhada por meio 
de uma introdução e resumo contendo dados principais como: imagens, 
datas, desenhos... Nesse momento os fatos mais importantes da obra, ou 
seja, aqueles que fazem dela uma obra singular na carreira de Philipe 
Johnson, serão destacados para se ter um primeiro contato com a obra. 

 

3º min – Obras em Barcelona, com semelhanças no volume e 
implantação. 

Apresentação de duas obras em Barcelona que se aproximam da obra 
de Philip Johnson, Hotel Arts e a Torre Mapfre. A questão construtiva 
aproxima as obras e o que elas representam para as cidades onde estão 
inseridas.  

 

4º e 5ºmin – tempo histórico e principais acontecimentos da época que 
influenciaram a cidade a cultura local 

Para melhor entendimento da importância e relevância dessa obra no 
mundo da arquitetura, é essencial saber o que estava por trás do contexto 
histórico da época para influenciar o arquiteto em seu projeto. 

Os tradicionais portais urbanos da Capital espanhola, Madri, eram 
elementos da cidade do século XII. A puerta del Sol, la Puerta de 
Guadalajara o la Puerta de la Vega são exemplos dessa arquitetura. Com a 
evolução do urbanismo, os portais e portas passaram a ser elementos 
comemorativos. Fielmente a essa tradição, a cidade de Madri ganhou em sua 
paisagem urbana o edifício Puerta De Europa, que faz uma releitura e uma 
menção desses portais antigos, como uma referencia ao passado.  

 
6ºmin - programa, plantas, cortes, elevações, croquis, 3D 

 

7ºmin – questão estrutural / o porquê da inclinação (um dos prédios 
mais inclinados do mundo) 

Os edifícios tem 15 graus de inclinação com 114 metros de altura, 
sendo os primeiros arranha-céus inclinados do mundo. É um projeto pós 
moderno com estrutura externa em vigas de metal e vidros escuros. O desejo 



do arquiteto é de romper com o “desenho linear” que tanto vinha sendo 
empregado “Há que acabar com o ângulo reto, se não queremos morrer de 
aborrecimento…” afirmou. Seu eixo estrutural é centralizado e feito de 
concreto armado e aço, deixando a parte inclinada muito mais leve. Há 
também um sistema de cabos de aço que une a parte alta do edifício com um 
contrapeso subterrâneo oposto à sua inclinação. 

8ºmin – conclusão, considerações finais + créditos 

Philip Johnson tem uma personalidade singular e traz inovações a 
cada projeto e foi o precursor da arquitetura moderna, sempre preocupado 
em simplificar as regras do “estilo internacional”. Para o arquiteto valores 
como história, desenhos, utilidade, conforto e economia eram essenciais, 
mas sem esquecer o valor criativo de cada obra, sem se prender muito a 
regras e imposições estilísticas. Assim é explicada sua posição em relação 
aos anos 30, impulsionando o movimento moderno, e nos anos 50, tendo um 
caráter eclético com maior liberdade de expressão. 

Tendo isso em consideração, podemos notar que a obra em questão 
leva muito em consideração o valor histórico que a cidade carrega, a 
importância que este marco traz às famílias tradicionais, mesmo que não 
percebam. O desenho é também muito inusitado e inovador, principalmente 
para a época. Uma obra que exige muitos conhecimentos técnicos, de 
materiais e cálculos. 

Créditos 

  Texto 

  Edição 

  Direção 

  ColaboradoreS 

 

D. Limpe e aperfeiçoe o esquema 

1ºmin – introdução: apresentação e biografia do autor, panorama de 
obras gerais. 

Nascido em 1906 em Ohio e falescido em 2005, Philip era um 
arquiteto norteamericano e um dos percursores da arquitetura moderna, 
tornando-se o primeiro vencedor do Premio Priszker. Foi convidado a ser 
diretor do MOMA, Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.  

Philip chegou a se identificar com as ideias nazistas e chegou a 
investir na carreira de jornalismo, por isso somente aos 36 anos que elaborou 
seu primeiro projeto. Foi também um dos responsáveis pelo 
termo “internationa style” que denominava a arquitetura funcionalista sendo 
industrial, econômica e acessível. A denominação de arquitetura 
descontrutivista também teve o seu apoio e de outros arquitetos como 



Eisenman, Zaha Hadid, Koolhas, Libeskind e Tshumi a partir de uma 
exposição realizada no MOMA em 1988. 

 

Projetou arranha-céus por todo o país, e sua inovação veio desse campo. O 
edifício-sede da Seagrams (1958), era o mais alto da época e era 
considerado o marco do funcionalismo. Philip não tinha medo de ousar e 
acreditava que pudesse mudar os parâmetros da arquitetura com suas obras 
e características inovadoras. Neste projeto, elaborado em conjunto com van 
der Rohe, revolucionou também no padrão construtivo nova-iorquino ao 
deixar metade do terreno livre para uso público e tornar o edifício uma leve 
torre de vidro.  

Aos 91 anos Johnson projeta a primeira Catedral do milênio novo a Igreja 
Gay, a maior do mundo. Abriu também caminho para dois novos movimentos 
da arquitetura por conta de sua grande influência no mundo moderno. O 
estilo internacional e o pós-modernismo incorporando as características do 
neoclassicismo e do modernismo. Johnson mascarava a ordem simétrica de 
sua obra e tinha grande apreciação pelo vidro e sua flexibilidade, criando 
espaços assimétricos que não dependiam da manifestação da estrutura 
enquanto armação. É sem dúvidas, um dos maiores arquitetos do sec. XX 
que trouxe grandes inovações técnicas às suas obras.  

O premio pritzker tem como objetivo honrar um arquiteto vivo que possui uma 
combinação de qualidades como talento e compromisso que resultam em 
contribuições arquitetônicas para a humanidade e o meio ambiente.   

Philip Johnson ganhou o primeiro premio e as obras que proporcionaram 
esse marco em sua carreira foram:  

Glass House New Canaan, Connecticut, 1949 

AT&T Corporate Headquarters, New York, New York, 1984  

Crystal Cathedral, Garden Grove Community Church, California, 1980 

University of Houston, Houston, Texas, 1985 

Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas, 1961/2001 

Outras obras: O Edifício Seagram, em colaboração com Mies van der 
Rohe (New York); Torre Momentum (Dallas, Texas);;US Bank Tower 
(Denver);Torre Bank of America (Houston) 

2ºmin – apresentação da obra marcante: nossa obra (data/ imagens/ 
tempo de obra) 

Elas se situam ao norte do Paseo de la Castellana na Plaza de 
Castilla, foram projetadas em 1989  e inauguradas em 1996. Chamam a 
atenção pelas suas respectivas inclinações e altura, sendo os primeiros 
arranha céus inclinados do mundo. Outro ponto significativo é a relação que 
essa obra adquire com o pedestre e sua escala, sendo possível uma 
interação dos pedestres com a obra. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edif%C3%ADcio_Seagram&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bank_One_Center
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dallas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texas
http://pt.wikipedia.org/wiki/US_Bank_Tower
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denver
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bank_of_America_Center_%28Houston%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Houston


A localização dessa obra é muito significativa para a cidade de Madrid. 
A expressão da Plaza Castilla sofreu uma mudança em 2009, com a 
edificação do Obelisco da Caja Madrid, em comemoração ao seu terceiro 
centenário, feito por Calatrava; agregando ainda mais importância cultural e 
artística para a cidade. 

3º min – Obras em Barcelona, com semelhanças no volume e 
implantação. 

Uma obra que utiliza os mesmos aspectos construtivos é o Hotel Arts e 
a Torre Mapfre. Projeto de duas grandes torres que é marcado pela grande 
estrutura de aço que se assemelha a um peixe (Frank Gehry), graças a nova 
área de Porto Olímpico, que é posicionado em frente as duas torres do 
edifício de 44 andares do hotel de luxo à beira-mar de Barcelona. Essa 
construção faz parte das grandes renovações para a cidade de Barcelona, 
graças aos jogos olímpicos. 

O projeto possui duas torres gêmeas de usos diferentes. Uma delas é 
o Hotel Arts desenhado por Skidmore, Owings & Merrill e possui 154 metros 
de altura. Sua construção foi concluída em 1994 e é um exemplo da alta 
tecnologia que se instalava na cidade e no resto do mundo. Sua torre gêmea 
é a Torre Mapfre com o título de maior heliporto na Espanha em 505 metros 
acima do chão. Ao contrário de seu irmão gêmeo, Hotel Arts Barcelona esta 
torre é uma torre de uso misto. 

4º e 5ºmin – tempo histórico e principais acontecimentos da época que 
influenciaram a cidade a cultura local 

O projeto foi construido em um ambiente de reconstrução da europa. 
As revolucoes de 1989, principalmente a queda do muro de berlim, 
transformam a europa em um territorio desequilibrado e sem direção, aonde 
o regime comunista acaba de cair. Surge uma nova mentalidade e, portanto, 
novos objetivos.  

O projeto se baseia na tradição da existência de portas urbanas em 
Madrid desde a época em que a cidade estava rodeada por muralhas, como 
a Puerta del Sol, aproximadamente século XII. Ao passar dos anos e com o 
desenvolvimento urbanístico, as portas perderam suas funções, tornando-se 
elementos comemorativos ou alegóricos para a cidade. 

Fazendo uma relação com o contexto histórico, o arquiteto fez um 
projeto que relembrasse essa tradição. A cidade de Madri ganhou em sua 
paisagem urbana o edifício Puerta De Europa, que faz uma releitura e uma 
menção desses portais antigos, como uma referencia ao passado.  

 

6ºmin - programa, plantas, cortes, elevações, croquis, 3D 

 

 



7ºmin – questão estrutural / o porquê da inclinação (um dos prédios 
mais inclinados do mundo) 

Os dois edifícios tem 15 graus de inclinação com 114 metros de altura. 
É um projeto pós-moderno com estrutura externa em vigas de metal e vidros 
escuros. O desejo do arquiteto é de romper com o “desenho linear” que tanto 
vinha sendo empregado “Há que acabar com o ângulo reto, se não 
queremos morrer de aborrecimento…” afirmou. Seu eixo estrutural é 
centralizado e feito de concreto armado e aço, deixando a parte inclinada 
muito mais leve. Há também um sistema de cabos de aço que une a parte 
alta do edifício com um contrapeso subterrâneo oposto à sua inclinação. 

8ºmin – conclusão, considerações finais + créditos 

Philip Johnson tem uma personalidade singular e traz inovações a 
cada projeto e foi o precursor da arquitetura moderna, sempre preocupado 
em simplificar as regras do “estilo internacional”. Para o arquiteto valores 
como história, desenhos, utilidade, conforto e economia eram essenciais, 
mas sem esquecer o valor criativo de cada obra, sem se prender muito a 
regras e imposições estilísticas. Assim é explicada sua posição em relação 
aos anos 30, impulsionando o movimento moderno, e nos anos 50, tendo um 
caráter eclético com maior liberdade de expressão. 

Tendo isso em consideração, podemos notar que a obra em questão 
leva muito em consideração o valor histórico que a cidade carrega, a 
importância que este marco traz às famílias tradicionais, mesmo que não 
percebam. O desenho é também muito inusitado e inovador, principalmente 
para a época. Uma obra que exige muitos conhecimentos técnicos, de 
materiais e cálculos. 

Créditos 

  Texto 

  Edição 

  Direção 

  Colaboradores 

 

E. Escreva o roteiro 

MINUTO 1 

-narração do texto em conjunto com apresentação de imagens do arquiteto, 
locais e principais obras citadas rapidamente, ao som de musica. 

tempo:60 segundos 

MINUTO 2 



-narração do texto em conjunto com apresentação de imagens do edifício e 
seu redor. 

tempo:60segundos 

MINUTO 3  

- imagens que mostram a semelhança com o edifício em Madri. 

MINUTO 4  

-narração do texto em conjunto com apresentação de imagens históricas e 
simbólicas  

- linha do tempo com principais acontecimentos da europa 

Tempo:60 segundos 

MINUTO 5  

cena 1 – imagens dos exemplos citados, com a narração ao fundo.  

Duração – 45 segundo 

Cena 2 - comparação de fotos do edifício e seu redor com fotos de fatos 
históricos. 

tempo: 60segundos 

 

MINUTO 6 

Seguirão plantas e cortes para uma melhor compreensão do programa 
que está sendo ditado e ressaltado em escrito os principais dados. As fotos 
externas e o 3D mostram os materiais utilizados e algumas de suas 
justificativas, quando forem fornecidas pelo arquiteto. 

MINUTO 7 

Fotos que demonstrem o quão inclinado é o projeto e como funciona a 
estrutura de cabos de aço e o seu eixo central. A frase de defesa do arquiteto 
do porquê fugir da arquitetura linear e buscar coisas inovadoras que 
testassem a tecnologia e que agradassem ao olho humano. 

MINUTO 8 

Cena 1 – narração do texto com algumas imagens passando para ilustrar o 
que está sendo falado 

Duração – 55 segundos 

Cena 2 – tela preta onde sobe as informações dos créditos.  
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