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Instituto Presbiteriano Mackenzie 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Assunto: Roteiro de História de Arquitetura IV 

Fernanda de Lima Urrestarazu – 4103763-4 

Patrícia Dias Granha – 4105028-2 

Pedro Lacerda M. Feriotti – 410 

Tomaz dos Santos Cabrera – 4103985-8 

 

1- Formule uma sentença curta com o conceito fundamental do filme. 

Os arquitetos Rafael Moneo e Tadao Ando e suas obras premiadas com o 

Pritzker. 

 

2- Crie um esquema geral para o desenvolvimento do vídeo. 

1º minuto – Introdução do filme com frases dos arquitetos. 

2º e 3º minutos – Visão geral sobre o Arqº Rafael Moneo (biografia geral e 

apresentação de algumas obras). 

4º, 5º e 6º minutos – Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

7º e 8º minutos – Visão geral sobre o Arqº Tadao Ando (biografia geral e 

apresentação de algumas obras). 

9º, 10º e 11º minutos – Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

12º minuto – Conclusão do grupo e apresentação dos créditos finais. 

 

3 – Preencha o esquema (detalhamento de cada minuto) 

1º minuto – Introdução do filme com frases dos arquitetos. 

 

A introdução se dará com uma apresentação de uma frase dita por cada um dos 

arquitetos, sendo esta apresentação por meio de filmagens ou reportagens já 

realizadas com ambos e posteriormente iniciará uma música de fundo paralela a 

animação com o título e subtítulo do filme. 
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Os arquitetos Rafael Moneo e Tadao Ando receberam o prêmio Pritsker devido 

as grandes construções que realizaram e o que estas representaram para a 

sociedade, como é o caso das duas obras escolhidas para apresentação neste 

vídeo. A diferença entre ambas é clara, uma voltada totalmente para a 

sociedade presente no dia-a-dia de cada pessoa de Madri e a outra voltada 

para o interesse de uma única pessoa, no caso um grande colecionador, e 

também isolada da sociedade, porém as duas possuem uma grandiosidade 

monumental e um cuidado com o entorno onde se encontram e sua inserção 

neste. 

 

2º minuto – Visão geral biográfica do Arqº Rafael Moneo. 

 

Nesta fase do filme será realizada uma biografia geral sobre a vida acadêmica, 

carreira, cidade natal, etc., do arquiteto Rafael Moneo (primeiro ganhador do 

prêmio Pritzker).  

 

3º minuto – Apresentação de algumas obras realizadas pelo Arqº Rafael Moneo. 

 

Localizaremos em mapas algumas de suas obras realizadas durante a vida 

profissional, e serão apresentadas duas imagens de cada obra por meio de 

animações (sistema Prezi) com seu respectivo nome e ano de execução. 

Paralelamente a apresentação das imagens de cada obra haverá uma música de 

fundo para que o filme não fique monótono. 

 

4º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Detalhes da obra Atocha Station, escolhida entre as premiadas, localizando-a e 

apresentando seu ano de construção. 
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5º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Posteriormente haverá uma apresentação da relação entre a obra construída e o 

contexto histórico do país onde está localizada, frisando que está correlação 

entre contexto e obra foi realizado pelo grupo. 

 

6º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Para finalizar o detalhamento da Atocha Station mostremos detalhes mais 

técnicos, por meio de plantas, cortes, vistas e croquis da mesma. 

 

7º minuto – Visão geral biográfica do Arqº Tadao Ando. 

 

Nesta fase do filme será realizada uma biografia geral sobre a vida acadêmica, 

carreira, cidade natal, etc., do arquiteto Tadao Ando (segundo ganhador do 

prêmio Pritzker).  

 

8º minuto – Apresentação de algumas obras realizadas pelo Arqº Tadao Ando. 

 

Localizaremos em mapas algumas de suas obras realizadas durante a vida 

profissional, e serão apresentadas duas imagens de cada obra por meio de 

animações (sistema Prezi) com seu respectivo nome e ano de execução. 

Paralelamente a apresentação das imagens de cada obra haverá uma música de 

fundo para que o filme não fique monótono. 

 

9º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Detalhes da obra Naoshima Contemporary Art Museum, escolhida entre as 

premiadas, localizando-a e apresentando seu ano de construção. 
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10º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Posteriormente haverá uma apresentação da relação entre a obra construída e o 

contexto histórico do país onde está localizada, frisando que está correlação 

entre contexto e obra foi realizado pelo grupo. 

 

11º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

 

Para finalizar o detalhamento da Naoshima Contemporary Art Museum mostremos 

detalhes mais técnicos, por meio de plantas, cortes e vistas da mesma. 

 

12º minuto - Conclusão do grupo e apresentação dos créditos finais. 

 

Terminaremos o filme realizando uma breve conclusão para frisar o porque ambos 

os arquitetos ganharam o Pritzker e posteriormente apresentaremos os créditos 

finais do vídeo, ou seja, quem realizou o texto, edição, direção e todos que 

colaboraram com a produção do mesmo. 

Verificando as características das duas obras apresentadas e das demais obras 

dos arquitetos pudemos perceber que ambos receberam este prêmio devido a 

preocupação destes com a inserção, sentimentos, formas, e outros aspectos 

que as construções transmitem a sociedade e como impactam na vida dos 

indivíduos, uma preocupação que faz grande diferença na hora de projetar. 

 

4 – Limpe e aperfeiçoe o esquema. 

1º minuto – Introdução do filme com frases dos arquitetos. 

Os arquitetos Rafael Moneo e Tadao Ando receberam o prêmio Pritsker devido 

as grandes construções que realizaram e o que estas representaram para a 

sociedade, como é o caso das duas obras escolhidas para apresentação neste 

vídeo. A diferença entre ambas é clara, uma voltada totalmente para a 

sociedade presente no dia-a-dia de cada pessoa de Madri e a outra voltada 

para o interesse de uma única pessoa, no caso um grande colecionador, e 

também isolada da sociedade, porém as duas possuem uma grandiosidade 
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monumental e um cuidado com o entorno onde se encontram e sua inserção 

neste. 

 

2º minuto – Visão geral biográfica do Arqº Rafael Moneo. 

1) Nome: 

Rafael Moneo. 

 

2) Nascimento:  

09.05.1987 - Tudela, Província de Navarra – Espanha. 

 

3)Vida Acadêmica:  

Estudou na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madri – 1956 à 1961. 

Em 1984 foi nomeado Chefe do Departamento de Arquitetura da Escola de 

Design da Universidade Harvad e atualmente mantêm este cargo. 

Começou a produzir textos filosóficos de arquitetura em 1974, muitos destes 

publicados na revista Arquitetura Bis. 

 

4)Vida profissional (onde e com quem trabalhou):  

Durante seus estudos trabalhou com Saénz de Oiza, após a conclusão destes 

foi para a Dinamarca trabalhar com Jorm Utzon (autor da Ópera de Sydney)e se 

encontrou com Alvar Aalto. 

 

3º minuto – Apresentação de algumas obras realizadas pelo Arqº Rafael Moneo. 

Obras Notáveis (além das escolhidas para premiação):  

Em seu primeiro trabalho com Sáenz de Oiza, atuou no projeto da Cidade 

Branca (1961/1963) em Palma de Maiorca e sua primeira obra notável foi o 

Bankinter (1972/1977). 

 

4º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1) Nome:  

Atocha Station 

2)Onde: 

Madri – Espanha. 

3)Ano: 

De 1984 à 1992. 

 

5º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1)Contexto Histórico (político, econômico e social): 
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A Espanha estava saindo de um regime político ditatorial comandado por 

Francisco Franco e começando a se tornar um Estado social, democrático e de 

direito – 1975 a 1982. 

Durante o período chefiado pelo partido PSOE, houve várias transformações no 

país, como: a integração da Espanha na Comunidade Econômica Européia 

(1986), a Exposição Universal de Barcelona (1988), Jogos Olímpicos de 

Barcelona e Exposição Universal de Sevilla (1992). 

 

2)Problema da época (porque a obra foi realizada nesta época e que problema 

ela resolve): 

A obra foi realizada nesta época, pois aumentou-se a demanda de fluxos de 

indivíduos e com isso teve que haver uma ampliação da estação do metro que já 

existia (desenhada por Alberto Del Palacio em 1951 com o auxílio de Gustave 

Eiffel). 

 

6º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1)Detalhes da obra:  

Em 1984, após ser nomeado chefe de departamento em Harvard, viajou para 

executar esta ampliação da estação do metro. 

O projeto é marcado por volumes que devem dialogar com a obra já existente 

do século XIX, o interior do antigo terminal foi transformado em um grande 

jardim coberto e à antiga construção foi adicionada uma nova torre com um 

relógio central e uma praça de acesso reabaixada e protegida da movimentação 

do local viário. 

 

2)Desenhos técnicos:  

Apresentação do programa, plantas, cortes, vistas e croquis do arquiteto. 

 

7º minuto – Visão geral biográfica do Arqº Tadao Ando. 

1)Nome:  

Tadao Ando 

2)Nascimento: 

13.09.1941 – Osaca – Japão. 

3)Vida Acadêmica: 

O arquiteto não realizou nenhuma educação formal e nos dias atuais é professor 

emérito da Universidade de Toquio. 

4)Vida profissional (onde e com quem trabalhou): 

Fundou uma firma em 1986, chamada Tadao Ando Architects & Associates. 
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8º minuto – Apresentação de algumas obras realizadas pelo Arqº Tadao Ando. 

Obras Notáveis:  

Igreja da Luz – Ibaraki, Osaca – Japão (1989). 

Igreja da Água – Tomamu, Hokkaidõ – Japão (1988). 

 

9º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1) Nome:  

Naoshima Contemporary Art Museum. 

 

2)Onde: 

Ilha de Naoshima – Japão. 

 

3)Ano: 

Iniciado em 1992. 

 

10º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1)Contexto Histórico (político, econômico e social): 

A economia do Japão em 1987 está em alta, pois houve uma eclosão no 

mercado financeiro e as ações destes ficaram inflacionadas junto com as taxas 

de juros baixas, em paralelo nos Estados Unidos houve uma queda do dólar, o 

que fez vários japoneses comprarem terrenos neste país, levando a Receita 

Federal do Japão a lidar com novas maneiras para combater a política econômica 

japonesa. 

Já em 1989, o Banco do Japão aumentou quatro vezes as taxas de juros e a 

partir do ano seguinte (1990) a bolha financeira começou a entrar em colapso. 

Somado a estes fatos econômicos houve também desastres naturais, como: em 

1995 o grande terremoto que deixou mais de 6 mil mortos em Kobe (local para 

onde Tadao Ando doou o prêmio do Pritzker de 100 mil dólares) e também, no 

mesmo ano, o ataque com gás sarin no metro de Toquio realizado por um culto 

apocalíptico. 

 

2)Problema da época (porque a obra foi realizada nesta época e que problema 

ela resolve): 

A obra foi realizada nesta época a pedido de um colecionador para expor sua 

coleção publicamente. 

Quanto ao problema que ocorria na época não identificamos uma relação direta 

com a obra executada, pois esta se localiza em uma ilha que fica a três horas de 

Tóquio. 
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11º minuto - Detalhamento da obra escolhida dentre as premiadas. 

1)Detalhes da obra:  

O arquiteto foi contratado por um colecionador para criar um espaço onde ele 

pudesse expor sua coleção, porém deveria ser um local onde a relação entre a 

arte e o espectador fosse reinventada, criando uma nova maneira de se ver o 

processo artístico. 

A obra é a acessada através de um deck sobre o mar, e conforme se caminha 

sobre ele, entre os rochedos pode-se perceber volumes geométricos que 

surgem como se fossem ruínas da arquitetura mediterrânea antiga. 

 

2)Desenhos técnicos:  

Apresentação do programa, plantas, cortes, vistas e croquis do arquiteto. 

 

12º minuto - Conclusão do grupo e apresentação dos créditos finais. 

Analisando a obra de Rafael Moneo, notamos que grande parte de seus 

projetos se trata de grandes edifícios, que possuem muitas vezes caráter 

institucional. Devido à sua apreciação pelo estudo da filosofia, seus métodos 

projetuais carregam uma forte linha intelectual em seu desenvolvimento. 

Por isso, ele considera muito a história da arquitetura na elaboração de seus 

projetos, assim como, quando necessário, ele também valoriza a história que o 

local carrega de civilizações passadas (exemplo: Museu de Arte Romana). 

 

Tadao Ando tem uma característica própria que podemos perceber em suas 

obras por meio de formas e materiais, e uma das especificidades deste 

arquiteto é que ele não recebeu nenhuma qualificação formal (estudos 

universitários) para exercer arquitetura.  

Suas obras são extremamente visuais e impressionistas marcam o espaço, ou 

seja, cada elemento das obras está lá para exercer uma função visual, e são 

construídas quase que sempre com os mesmos materiais (concreto e vidro). 

Levando isso em conta, podemos notar que as obras em questões levam muito 

em consideração o valor histórico e ao mesmo tempo um desenho muito 

inovador mostrando conhecimento técnico de matérias e cálculos.  

 

Verificando as características das duas obras apresentadas e das demais obras 

dos arquitetos pudemos perceber que ambos receberam este prêmio devido a 

preocupação destes com a inserção, sentimentos, formas, e outros aspectos 

que as construções transmitem a sociedade e como impactam na vida dos 

indivíduos, uma preocupação que faz grande diferença na hora de projetar. 
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5 – Escreva o roteiro. 

MINUTO 01: 

Cena 01 - Vídeo dos arquitetos. 

Cena 02 - Introdução do título e subtítulo com música e fundo. 

Tempo: 60 segundos. 

 

MINUTO 02: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com imagens do arquiteto Rafael 

Moneo. 

Tempo: 60 segundos 

 

MINUTO 03: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com apresentação de duas imagens 

de cada obra citada rapidamente, ao som de música. 

Tempo: 60 segundos 

 

MINUTO 04: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com mapa de localização da obra 

Atocha Station. 

Tempo: 60 segundos. 

 

MINUTO 05: 

Cena 02 – Narração do texto com apresentação de uma linha do tempo da 

Espanha para situarmo-nos no contexto da época. 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com imagens do entorno e da 

própria obra, mostrando a relação de paisagem/entorno e fluxo de pessoas na 

época de construção. 

Tempo: 60 segundos. 
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MINUTO 06: 

Cena 01 – Narração do texto explicativo da obra em conjunto com a 

apresentação de plantas, cortes, vistas e croquis da mesma. 

Tempo: 60 segundos. 

 

MINUTO 07: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com imagens do arquiteto Tadao 

Ando. 

Tempo: 60 segundos 

 

MINUTO 08: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com apresentação de duas imagens 

de cada obra citada rapidamente, ao som de música. 

Tempo: 60 segundos 

 

MINUTO 09: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com mapa de localização da obra 

Naoshima Contemporary Art Museum. 

Tempo: 60 segundos. 

 

MINUTO 10: 

Cena 01 – Narração do texto com apresentação de uma linha do tempo do 

Japão para situarmo-nos no contexto da época. 

Cena 02 – Narração do texto em conjunto com imagens do entorno e da 

própria obra, mostrando a relação de paisagem/entorno e fluxos na época de 

construção. 

Tempo: 60 segundos. 

 

MINUTO 11: 

Cena 01 – Narração do texto explicativo da obra em conjunto com a 

apresentação de plantas, cortes, vistas e croquis da mesma. 

Tempo: 60 segundos. 
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MINUTO 12: 

Cena 01 – Narração do texto em conjunto com algumas imagens para ilustrar o 

que esta sendo dito sobre ambos os arquitetos. 

Tempo: 55 segundos 

Cena 02 – Fundo preto onde subiram os créditos finais do filme. 

Tempo: 05 segundos. 
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