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INTRODUÇÃO: 

A pesquisa consiste na análise de três museus concebidos por Le Corbusier, todos localizados 
no continente asiático, sendo dois deles na Índia e um no Japão - Musée, em Ahmedabad, na Índia, 
1951; Musée, em Chandigarh, na India, 1952; e Musée National des Beaux-Arts de l'Occident, em Taito- 
Ku, Tokyo, no Japão, 1955. O entendimento dessas obras foi feito buscando relacionar teoria e projeto, 
sobretudo destacando os sistemas que compõem a ideia de promenade architecturale de Le Corbusier. 

A seleção dos objetos de pesquisa foi feita a partir de uma avaliação de obras do arquiteto que 
possuíssem elementos de circulação diversos mas que, concomitantemente, fossem característicos de 
Le Corbusier. O estudo desses pontos foi feito por leituras de textos escritos pelo próprio e por estudiosos 
dele, além disso, foram analisados documentos cujos desenhos - plantas, elevações e cortes - 
permitiram melhor compreensão dos projetos. 

A metodologia foi organizada em etapas, sendo a primeira, o levantamento bibliográfico, leituras 
programadas e identificação dos conceitos; a segunda, o levantamento de elementos gráficos 
necessários para a realização dos desenhos e modelos digitais; a terceira, a realização desses desenhos 
e modelos de fato; a quarta, a análise por meio dos elementos gráficos criados; a quinta, a análise crítica 
e as conclusões finais; e, por fim, a sexta, a elaboração final do relatório e a apresentação e participação 
dos eventos científicos - etapa presente. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Musée, em Ahmedabad, na Índia, 1951 

 
Musée, em Chandigarh, na India, 1952 

 
Musée National des Beaux-Arts de 

l'Occident, em Taito-Ku, Tokyo, no Japão, 
1955 

Tabela 1: Maquetes digitais de cada museu analisado desenvolvidos no software Revit. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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O objetivo da pesquisa foi analisar três museus concebidos por Le Corbusier: Musée, em 
Ahmedabad, na Índia, 1951; Musée, em Chandigarh, na India, 1952; e Musée National des Beaux-Arts 
de l'Occident, em Taito-Ku, Tokyo, no Japão, 1955, a partir do olhar sobre o sistema de circulação e 
percurso, relacionando teoria e projeto. 

Primeiramente, foram destacados elementos de circulação, tais como: acessos, escadas, 
rampas, passarelas, corredores, galerias, entre outros, que configuram aspecto quase que primordial no 
conceito da promenade architecturale de Le Corbusier. Entretanto, a leitura dos textos escritos pelo 
arquiteto - Por uma Arquitetura, O Modulor, Precisões e Une Maison Un Palais - e pelos seus principais 
críticos - William J. R. Curtis, Willy Boesiger, Steven Park, Jean-Louis Cohen - conjuntamente com os 
de pesquisadores sobre Arquitetura Moderna - Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Peter Blake, Kenneth 
Frampton, Giulio Carlo Argan e Sigfried Giedion - permitiu compreender que a promenade abarca 
aspectos que extrapolam os elementos que se restringem à circulação logo citados. 

Iniciar as análises com a leitura do livro “Por uma arquitetura” (1923) possibilitou apreender um  
dos traços mais primordiais da promenade. Ao discorrer sobre os cinco pontos de sua arquitetura - 
fachada livre, janela em fita, pilotis, terraço jardim e planta livre - e como esses são decorrentes das 
novas técnicas desenvolvidas no início do século XX, Le Corbusier estabelece a existência de uma nova 
maneira de pensar, a qual se reflete diretamente em suas obras. Afirmar que a arquitetura é o “jogo 
constante das penumbras e da sombra” é introduzir a primordialidade do seu conceito de promenade, 
mesmo que timidamente. 

Após o levantamento de informações sobre os projetos, encontramos os materiais dos três 
museus nas Obras Completas de Le Corbusier (volumes cinco, seis, sete e oito), conseguimos 
adentrar a história e a análise gráfica de cada um de modo a compreendermos melhor a ideia do 
arquiteto da planta como geradora - como ter uma planta bem definida é fundamental para o 
desenvolvimento de um projeto - e dos elementos arquiteturais: luz, sombra, parede e espaço, todos 
eles pertencentes à composição da promenade architecturale. 

Foi por intermédio do livro “Le Corbusier and the Promenade Architectural” (2010), de Flora 
Samuel, que conseguimos estabelecer que a promenade ultrapassa, de certa forma, a simples estrutura 
física de um sistema de circulação, como uma rampa, cuja ideia foi uma das primeiras a que recorremos 
quando pensamos em conceitos como circulação e passeio arquitetônico. Flora Samuel adentra a 
arquitetura de Le Corbusier com o objetivo de sanar as principais dúvidas em relação à “complexa teia 
de ideias que sustenta seu trabalho”; este processo é essencial ao passo que ela destaca o fato de a 
promenade seguir uma fórmula ajustada às demandas do local e do programa, mas que, como 
mencionado pelo próprio arquiteto em seu livro “Por uma arquitetura”, como segue um padrão mantido, 
sobretudo, pelo uso de detalhes. Ratificar que o conceito de promenade architecturale é possível de 
categorizar proveu um maior embasamento para a nossa pesquisa, posto que nosso objetivo principal 
era justamente analisar e comparar os três museus considerando aspectos dessa ideia. 

Outro ponto levantado por Samuel que estabelece um diálogo direto com a nossa pesquisa 
consiste no “jogo de luz e sombra”; ela afirma que, além de dar abertura para a compreensão de como 
as cores combinadas com a exploração das formas, provocam estimulações sensoriais diversas, 
Corbusier, ao estudar essas formas, a luz e as cores, conseguiu criar fórmulas cuja aplicação, sempre 
não esquecendo das particularidades de cada projeto, permite a criação de sensações infinitas - 
“Durante a experiência do passeio, o leitor tem experiências altamente esculpidas por sequências de 
luz e escuridão”.1 

Além de dominar o rearranjo dos aspectos já mencionados, Corbusier conseguiu atingir também 
o domínio da ordenação, da hierarquia dos eixos e da classificação das intenções, o que proveu a 
possibilidade de ele agrupar experiências por intermédio de sua arquitetura. Ainda na mesma linha de 
raciocínio, no livro, Flora Samuel evidencia os projetos de museu de Le Corbusier e como esses se dão 
para ele: “Os museus são criações recentes e antes não havia nenhuma. Em sua tendenciosa 
incoerência, os museus não fornecem nenhum modelo, podem oferecer apenas elementos de 

 
1
 SAMUEL, Flora. Le Corbusier and the Architectural Promenade, Basel: Birkhauser, 2010, p32. 
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julgamento.”2. Os museus projetados por Le Corbusier acarretam certo incômodo por terem tido como 
um dos objetivos causar polêmica; como mencionado em “Por uma arquitetura”, Le Corbusier julgava 
recriar uma arquitetura já passada, sendo assim, seus museus são inovações nos mais variados 
quesitos, de modo com que ele preze por uma gestão de um passeio arquitetônico variado que permita 
uma sucessão de visões diversas e intimidadoras. 

“‘Você entra: o espetáculo arquitetônico imediatamente se oferece ao olhar. Você segue 
um roteiro e as perspectivas se desenvolvem com grande variedade, desenvolvendo um 
jogo de luz nas paredes ou fazendo poças de sombra’, o propósito de tudo é nos ajudar 
a ‘aprender no final do dia a apreciar o que é acessível.’”3 

O estudo dos três museus reitera todos esses pontos levantados. A existência de uma 
ordenação, de eixos hierarquizados, da exploração das cores, das texturas e da entrada de luz - e como 
essa flui pelo ambiente de modo a criar um jogo dela mesmo com sombra - são elementos presentes 
em suas obras analisadas, fato que justifica a aplicabilidade tão fluida da promenade architecturale. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A presente pesquisa faz parte de um Projeto de Pesquisa mais amplo com o título “Espaço, 
Percurso, Tempo e Movimento. Análise de Projetos como foco no sistema de circulação como sistema 
estruturador do partido” com auxílio do CNPq, coordenado pela Profa. Dra. Ana Tagliari Florio. 

Foram produzidos desenhos, modelos e textos, a partir das análises dos projetos selecionados, 
que possibilitaram a comprovação dos estudos realizados, de modo com que o objetivo da pesquisa 
fosse alcançado. 

A metodologia adotada se mostrou adequada para pesquisa ao passo que as atividades de cada 
etapa foram desenvolvidas de acordo com o cronograma, sempre atendendo às metas estabelecidas. 

Acreditamos que esta pesquisa irá gerar conhecimento importante para alunos de graduação, 
criação de repertório e gerar debate de temas importantes como a aplicação de conceitos na análise de 
projetos de arquitetura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
 SAMUEL, Flora. Le Corbusier and the Architectural Promenade, Basel: Birkhauser, 2010, p61. 

3 SAMUEL, Flora. Le Corbusier and the Architectural Promenade, Basel: Birkhauser, 2010, p09. 
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Musée, em Ahmedabad, na Índia, 1951 Musée, em Chandigarh, na India, 1952 Musée National des Beaux-Arts de 
l'Occident, em Taito-Ku, Tokyo, no Japão, 

1955 

Tabela 2: Maquetes digitais de cada museu analisado desenvolvidos no software Revit.  
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