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A Gênese da forma 
O Processo criativo no pensar arquitetônico 



I. Introdução 
Tempo de Duração: 0min59s 

• Apresentação de Imagens de Obras de Thom 

Mayne já construídas, com tempo de duração e 

transição guiados pela música de fundo.  

• 0:00 a 0:16 

 

 



I. Introdução 
Tempo de Duração: 0min59s 

• Apresentação de Imagens de Arquitetos com linguagem 

arquitetônica semelhante às Obras apresentadas, 

deixando em destaque Thom Mayne,  

• 0:16 a 0:38 

 



I. Introdução 
Tempo de Duração: 0min59s 

• Apresentação da disciplina, alunos envolvidos no 

trabalho, título e subtítulo que definem o objetivo 

do vídeo, e imagens que expressam o método 

de criação de Thom Mayne. 

• 0:38 a 0:59 

 



II. Apresentação do arquiteto e seu trabalho 
Tempo de Duração: 4min34s 

• Apresentação do histórico e formação do 

arquiteto e do escritório ao qual pertence: 

 

• Thom Mayne é um arquiteto norte americano, 

formado pela Universidade do Sul da California 

em 1968, laureado pelo premio pritzker referente 

ao ano de 2005, um dos grandes arquitetos  em 

destaque do século XXI,  e é também um dos 

fundadores do escritório Morphosis. 

 

• O sucesso de sua carreira não se dá apenas por 

sua produção concreta, mas também no âmbito 

teórico e educacional, já que atua também como 

professor, sendo responsável pela formação de 

novos arquitetos. 

 

• 1:00 a 1:30 

 

 

 

 



II. Apresentação do arquiteto e seu trabalho 
Tempo de Duração: 4min34s 

• Como é o processo criativo na qual Thom Mayne 

se utiliza; Nesta etapa utiliza-se o recurso de 

imagens e um pequeno vídeo com a 

demonstração da utilização de um dos softwares 

do escritório. 

 

• Seu processo criativo tem como principal 

ferramenta os programas de computador. 

• Incialmente se vê a questão dos fluxos, 

permanências, o próprio programa de 

necessidades dos usuários do edifício, passa-se 

para o computador  e com os comandos certos 

são gerados inúmeros protótipos que no  

processo  arquitetônico tradicional não seria 

possível, ao menos não em tão pouco tempo  

 

• 1:31 a 3:10 

 

 

 

 



II. Apresentação do arquiteto e seu trabalho 
Tempo de Duração: 4min34s 

• Para melhor explicar o significado da arquitetura 

e do próprio fazer arquitetônico, utiliza-se neste 

vídeo, um trecho de um seminário retirado do 

site do TED talks, onde  Thom Mayne descreve a 

sua visão em relação a prática de ser arquiteto. 

 

 

• 3:11 a 5:34 

 

 

 

 



III. Metodologia do escritório Morphosis 
Tempo de Duração: 0min58s 

• Thom Mayne no prefácio do Livro “Morphosis: 

Buildings and Projects 1989-1992”, discorre 

sobreo método utilizado no escritório 

Morphosis. Para ele sempre deve-se levar em 

conta a intuição e  a reflexão no processo de 

projetar, deste modo, as peculiaridades do 

“projetar” conseguem fazer com que o 

arquiteto compreenda como se dão os 

conflitos, as mudanças e a contradições, o que 

fazem com que haja maior dinamismo no 

resultado. 

 



• Para Thom Mayne, as conversas do dia-a-

dia no ambiente de trabalho sempre 

acompanhadas de “sketchs”, as 

discordâncias entre o =s integrantes do 

escritório, a própria noção de beleza 

relativa que diverge de individuo para 

individuo, é essencial para um bom 

desenvolvimento e nas palavras de 

Mayne; “é simplesmente interessante”.  

Segundo Mayne, no “mundo atual”, 

questões projetuais devem ser 

desenvolvidas com o maior número de 

ferramentas e métodos possíveis: 

simulações de ideias, desenhos, modelos, 

discursos verbais que possam permitir 

associações e experimentações e com 

isso possibilite que o espaço destinado ao 

trabalho seja mais acomodativo. 

III. Metodologia do escritório Morphosis 
Tempo de Duração: 0min58s 



• Além disso, estas ferramentas e resultados 

influem diretamente na forma como serão 

realizados os tratamentos de forma pontual 

em cada projeto, como a questão da 

paisagem urbana, o programa de 

necessidades, a insolação, a funcionalidade 

dos elementos que para Thom Mayne, são 

melhor desenvolvidos quando se estimula a 

curiosidade e se parte para a área da 

simulação. 

 

 

III. Metodologia do escritório Morphosis 
Tempo de Duração: 0min58s 



IV. Obras 
Tempo de Duração: 2min02s 

• Nesta etapa, apresenta-se algumas obras de 

Thom Mayne, para exemplificar seu modo de 

“arquitetar”. Dentre estes exemplos, serão 

utilizados respectivamente: a Float House, o 

Giant Interactive Group Corporate Headquarters 

e a Phare Tower. 

 

 

 

 

• Float House  

• Para tratar da float house utiliza-se imagens do 

exterior e interior do projeto, e um video 

esquemático da forma como é montada e 

implantada. 

 

• 6:33 a 7:26 

 

 

 

 



IV. Obras 
Tempo de Duração: 2min02s 

• Para a apresentação desta obra, utilizou-se 

imagens da obra. 

 

• Giant Interactive Group Corporate 

Headquarters 

 

• Possui passarelas de conexão entre os dois 

blocos, fachadas duplas atenuadoras de calor, 

teto verde e claraboias que permitem adequada 

insolação e ventilação, consequentemente a 

salubridade do local 

 

• 7:26 a 8:00 

 

 

 

 



IV. Obras 
Tempo de Duração: 2min02s 

• Para a apresentação desta obra, utilizou-se 

imagens da obra. 

 

• Phare Tower 

 

• Sua forma foi feita para aproveitar a circulação 

dos ventos e otimizá-los de forma aliada. Sua 

fachada é versátil, podendo ser transparente, 

opaca ou translúcida. Possui estrutura híbrida 

com 300 metros de altura e aspecto fragmentado 

no ponto mais alto da torre 

 

• 8:01 a 8;35 

 

 

 

 



V. Futuras Obras 
Tempo de Duração: 0min47s 

• Enquanto apresentam-se imagens de duas das 

futuras obras de Thom Mayne, é descrito por 

meio da fala, algumas das razões pela qual o 

arquiteto foi laureado pelo prêmio Pritzker. 

 

• Segundo o júri do prêmio Pritzker, Thom Mayne 

recebeu tal premiação por conter as 

características as quais correspondem a crença 

do prêmio como talento, visão, compromisso de 

promovera arte da arquitetura, por um corpo 

excelente de trabalho e por sua promessa de 

futuro. 

 

 

• 8:36 a 9:21 

 

 

 

 



VI. Créditos  
Tempo de Duração: 0min23s 

• Apresentação dos envolvidos no trabalho, trilha 

sonora utilizada, e referências necessárias para 

a realização deste vídeo. 

 

 

• 9:22 a 9:45 

 

 

• Tempo de duração total do vídeo: 9min45s 
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