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Renovação do Louvre e a Pirâmide de Vidro 

 

I. M. Pei nasceu na China em 1917, e foi para os Estados Unidos aos 17 anos estudar arquitetura.  
Recebeu um diploma de Bacharel em Arquitetura do MIT em 1940 e logo em seguida no ano de 1942, 
Pei matriculou-se na Harvard Graduate School of Design, onde estudou com Walter Gropius. 

Trabalhou como instrutor e depois como professor assistente na Universidade de Harvard antes de se 
juntar a incorporadora Webb & Knapp, em Nova York, onde trabalhou como chefe da divisão de 
arquitetura até 1960, logo em seguida fundou seu próprio escritório de arquitetura, a IM Pei & Partners, 
que em 1979 tornou-se Pei Cobb Freed & Partners. 

Dedicou-se ao desenho de edifícios administrativos, grandes armazéns e projetos urbanísticos. Depois 
da ampliação da National Gallery of Art de Washington em 1978, e da construção da biblioteca 
Memorial Kennedy em Boston e (1971), Pei confirmou seu prestígio internacional com o arranha-céu do 
Bank of China em Hong Kong (1989).  Recebeu a incumbência de desenhar o anexo que abriga os 
arquivos do Museu de História de Berlim.  

Alguns dos edifícios de Pei que se celebrizaram foram: o National Center of Atmospheric Research em 
Boulder, Colorado, 1967; o Everson Museum of Art, de Siracusa, Nova York, 1968; o John Hancock 
Tower, de Boston, 1971. Sendo escolhido ao Premio Pritzker de Arquitetura em 1983: ele usou o prêmio 
de US $ 100.000 para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para estudantes chineses para estudar 
arquitetura nos Estados Unidos (com a condição estrita de que eles retornassem à China para exercer a 
sua profissão). Além disso, recebeu diversos prêmios acadêmicos da Universidade de Harvard, 
Pensilvânia, Columbia University, New York University, Brown University, a Universidade de Colorado, 
da Universidade Chinesa de Hong Kong, e da Universidade Americana de Paris. Recentemente, ele foi 
condecorado com a Laura Honoris Causa pela Universidade de Roma, em 2004. Devido à sua 
dependência de formas e materiais, como pedra, cimento, vidro e aço abstrato, Pei tem sido 
considerado um discípulo de Walter Gropius e Marcel Breuer. 

Depois de construir em grande parte em concreto, durante muitos anos, mais recentemente Pei 
projetou sofisticados edifícios de vidro, vagamente relacionados com o movimento high-tech. No 
entanto, muitos de seus projetos resultam de conceitos de design originais. Ele frequentemente 
trabalha em grande escala e é conhecido por seus desenhos geométricos, pontiagudos. 

Quando François Mitterrand foi eleito presidente da França em 1981, ele colocou em curso uma série de 
grandes obras arquitetônicas em Paris. Um desses trabalhos foi a renovação do Louvre. Mitterrand 
apontou Emile Biasini para achar um arquiteto para o projeto. Depois de ter visitado inúmeros museus 
na Europa e nos Estados Unidos, inclusive a US National Gallery, ele pediu a Pei para juntar-se ao time. 
O arquiteto fez três visitas secretas à Paris para averiguar se o projeto era possível; somente um 
empregado do museu sabia o real motivo de sua visita. Pei finalmente concordou que o projeto não era 
só possível, mas necessário para o futuro do museu. Ele se tornou o primeiro arquiteto estrangeiro a 
trabalhar no Louvre. 

O coração do projeto não incluía somente a renovação do Coeur Napoléon no meio do pateo, mas uma 
transformação do interior também. Pei propôs uma entrada central semelhante ao lobby do edifício 
leste da National Gallery, que viria a ligar os três prédios do museu. No subsolo haveria um complexo de 
pisos adicionais para pesquisa, reserva e manutenção. No centro do pateo ele desenhou uma pirâmide 
de aço e vidro para servir como entrada e claraboia. Ela era espelhada por outra pirâmide invertida em 
baixo, para refletir a luz do sol na galeria. Esses designs eram em parte uma homenagem à geometria 
delicada do famoso arquiteto paisagista André Le Nôtre (1613–1700). Pei também achou a forma da 
pirâmide a melhor para uma transparência estável, e a considerou "muito compatível com a arquitetura 
do Louvre, especialmente com os planos facetados dos telhados“, disse. 

Biasini e Mitterrand gostaram do projeto, mas o escopo do projeto de renovação desagradou o então 
diretor do Louvre André Chabaud. Ele renunciou de seu cargo por considerar que o projeto era 
impossível e apresentava “riscos arquitetônicos”. O publico também reagiu de forma negativa, 
principalmente quanto à pirâmide proposta. Um crítico chamou-a de “aparato gigante e horrível"; outro 



acusou Mitterrand de “despotismo" por infringir Paris com a “atrocidade”. Pei estimou que 90 por cento 
dos parisienses opunham-se ao seu design "(...) recebi muitos olhares raivosos nas ruas de Paris” disse 
ele. Algumas condenações carregavam tom nacionalista. Um oponente escreveu: "Estou surpreso que 
alguém foi procurar por um arquiteto chinês na América para lidar com o coração histórico da capital 
francesa”. 

Contudo, logo cedo, Pei e seu time ganharam o apoio de várias figuras chave da cena cultural incluindo 
o condutor Pierre Boulez e Claude Pompidou. Em uma tentativa para acalmar a ira pública, Pei aceitou a 
ideia do prefeito de Paris na época Jacques Chirac e colocou uma maquete de linhas em tamanho real 
da pirâmide no pateo central do Louvre onde ela seria erguida. Durante os quatro dias de exibição, um 
público estimado de 60,000 visitou a instalação. Alguns críticos atenuaram sua oposição após realizarem 
a escala proposta da pirâmide. 

Para minimizar o impacto da estrutura, Pei encomendou um método de produção de vidro que 
resultassem em painéis limpos. A construção da pirâmide foi simultânea à dos pavimentos 
subterrâneos, o que causou transtornos durante a fase de obra. Conforme as obras foram caminhando, 
as equipes encontraram câmaras enterradas contendo 25,000 itens históricos; estes foram incorporados 
à nova estrutura como uma nova área de exposição. 

O novo pateo do Louvre foi aberto em 14 de Outubro de 1988, e a entrada pela pirâmide em Março do 
ano seguinte. A esta altura a opinião pública havia aceitado melhor a obra; Uma pesquisa constatou que 
cinquenta e seis por cento aprovavam a pirâmide, e vinte e três por cento se opunham. O jornal Le 
Figaro que havia criticado veemente a obra de Pei, celebrou o décimo aniversário do suplemento de sua 
revista na pirâmide. O príncipe Charles da coroa britânica visitou o novo marco com curiosidade, e 
declarou “maravilhoso, muito excitante!”.  Um escritor do Le Quotidien de Paris escreveu: "A muito 
temida pirâmide tornou-se adorável." A experiência havia sido exaustiva para Pei, mas também 
recompensadora. “Depois do Louvre”, ele disse, “Eu penso que nenhum projeto será tão difícil”. A 
pirâmide do Louvre tornou-se a obra mais famosa de I. M. Pei.  

A pirâmide explicita o amadurecimento da arquitetura pós-moderna e a consolidação de uma linguagem 
contemporânea sem excessos, com uma harmonia compositiva e que se insere de forma elegante e 
respeitosa no ambiente urbano consolidado. Pei recebeu o Pritzker anos antes de completada a obra no 
Louvre, em 1983, portanto ele já era amplamente reconhecido. O arquiteto foi laureado com o prêmio 
máximo da arquitetura devido, já na época, a sua extensa obra, constante experimentação em seus 
projetos e por sua abordagem sempre distinta para cada caso, sem o temor de enfrentar as situações 
diversas. Sua forte preocupação com a inserção de seus projetos na paisagem e na cidade são 
características e sua obra levou o uso de materiais ao patamar de arte. Ao anunciar o laureado, Carleton 
Smith, secretário do júri do Pritzker concluiu “Suas qualidades natas de diplomacia e paciência o 
possibilitaram unir pessoas e disciplinas distintas para criar ambientes harmoniosos”. Sua intervenção 
no Louvre, e em especial a grande pirâmide de cristal, explicitariam mais do que nunca estas qualidades 
pessoais e de sua obra. A França se rendeu por fim à harmonia e elegância de I. M. Pei, e abriu as portas 
do coração da capital francesa para a sua obra. 
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Roteiro 
 

CENA 1: TITULO 

I. M. Pei: A Pirâmide de Cristal, o grande Louvre e a nova Paris; 
Titulo escolhido devido a importância do Louvre entre as obras do arquiteto e a cidade onde este 
monumento esta inserido. 

CENA 2: QUEM É O ARQUITETO 

Breve resumo da biografia do arquiteto laureado, mostrando suas origens e suas bases educacionais, 
que contribuíram para a formação do seu repertório e estilo. 

CENA 3: SUAS OBRAS DE FORMA CRONOLÓGICA 

Sequência de imagens que visa mostrar de forma breve e sucinta as obras do arquiteto, de forma 
cronológica para ser possível acompanhar a evolução e amadurecimento como profissional e dessa 
forma justificar o premio recebido (Premio Pritzker). 

CENA 4: GRANDES OBRAS NA FRANÇA 

Sequência de fotos e imagens que caracterizam o estilo arquitetônico Frances, situando o local onde a 
obra foi inserida. 

CENA 5: INTERVENÇÕES NO LOUVRE 

Cena mostrando de forma pontual a intervenção no Louvre, contextualizando, dispondo os personagens 
e as situações que o arquiteto passou na fase de projeto e construção da intervenção. 

CENA 6: A GRANDE PIRÂMIDE DE CRISTAL 

Mostrando com maiores detalhes o projeto da intervenção no Louvre, essencial para entender o porque 
da obra escolhida. 

CENA 7: CRÍTICA E REAÇÃO PÚBLICA 

Mostraremos as consequências do projeto com relação ao público Frances, e os críticos de arquitetura 
da época, que mostra como foi importante para o arquiteto reverter a opinião dos leigos e dos 
especialistas, sendo assim confirma a relevância do laureado. 

CENA 8: CONCLUSÃO DA OBRA 

Reação do público ao encontrarem um modelo físico e posteriormente a se situarem frente a 
monumentalidade da obra feita por I. M. Pei. 

CENA 9: PREMIOS E NOMEAÇÕES 

Cena mostrando rapidamente quais foram as premiações e nomeações, importantes para mostrar o 
reconhecimento do trabalho do arquiteto. 

CENA 10: INFLUENCIA NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA 

 As mudanças estilísticas pós-Louvre e sua influencia para as gerações posteriores de arquitetos que se 
inspiraram em suas obras. 

CENA 11: CRÉDITOS FINAIS 

Nomes dos alunos responsáveis pelo trabalho. 
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CENA 3 

CRISE NA ARQUITETURA 
INTERNACIONAL 
-Crise das vanguardas modernistas  
-Crise do estilo internacional e 

valorização 

CENA 4 
 
GRANDES OBRAS NA FRANÇA 

Fotos e imagens 

 

 

CENA 5 
 
GUINADA ESTÍLISTICA DO I.M. PEI 
- Reconhecimento Mundial 
- Impacto na arquitetura do século XX 
- Projetos de grande porte, com formas 
arrojadas e excepcionais. 
- Leveza, transparência e geometria de sua 
obra 
 

 

CENA 6 

SUAS OBRAS DE FORMA CRONOLÓGICA 

Fotos e imagens 

CENA 7 

INTERVENÇÕES NO LOUVRE 
-Miterrand e suas Propostas. 
-A escolha de I. M. Pei 
-O projeto para a intervenção 
 

CENA 8 

A GRANDE PIRÂMIDE DE CRISTAL 
- o projeto da pirâmide 
 

CENA 9 

CRÍTICA E REAÇÃO PÚBLICA 
-As críticas à pirâmide 
-Reação de Pei 
 

CENA 10 

CONCLUSÃO DA OBRA 
-Conclusão da obra 
-Reação do público após o término 
-Legado da reforma para o museu e para a 
cidade 
 

CENA 12 

INFLUENCIA NA ARQUITETURA 

CONTEMPORÂNEA  

-Obras de Pei pós-Louvre 

-influências em outros arquitetos 

 

CENA 11 

PREMIOS E NOMEAÇÕES 

 

 

CENA 2 
 
QUEM É O ARQUITETO 
-Arquiteto Norte-Americano de origem 
chinesa. 
-Educado nos Estados Unidos, formado no 
MIT e em Harvard. 
da escala humana  

CENA 1 
 
TITULO:  
I. M. Pei: A Pirâmide de Cristal, o grande 
Louvre e a nova Paris 
 

CENA 13 

CRÉDITOS FINAIS 

 

 

 

 

 


