
Viollet-le-Duc (1814- 1879)
• Restaurador de monumentos,

francês nascido em Paris;
• Um dos responsáveis pelo

reconhecimento do gótico como
uma das mais importantes etapas da
história da arte ocidental.

• Formou-se em arquitetura, em Paris,
e viajou para a Itália (1836).

• Influenciado pela obra do arquiteto
Henri Labrouste, voltou à Paris, onde
passou a trabalhar na comissão
encarregada da preservação dos
monumentos históricos.

Retrato de Viollet-le Duc







• Ganhou fama com a restauração de monumentos como a Sainte-
Chapelle e a catedral de Notre-Dame, em Paris. 

• Supervisionou ainda a recuperação de inúmeros prédios 
medievais, como a catedral de Amiens, as muralhas de 
Carcassonne e a igreja de Saint-Sernin, em Toulouse. 



Da forma a função,

Da forma a estrutura,

Da forma ao programa







Conceito de Restauração segundo Viollet-le-Duc

• “Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou 
refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que 
pode não ter existido nunca em um dado momento.”

•Procura entender a lógica da concepção do projeto pois 
esta daria resposta unívocas. Não se contenta em fazer 
uma reconstituição hipotética do estado de origem e 
busca a pureza do estilo (faz reconstituição daquilo que 
teria sido feito, uma reformulação ideal do projeto). 



• Posição diametralmente oposta à de Jonh Ruskin:
este faz pesadas críticas às restaurações e
pregava absoluto respeito pela matéria original,
que levava em conta as transformações feitas em
uma obra no decorrer do tempo, sendo a atitude
a tomar a de simples trabalhos de conservação,
para evitar degradações, ou, até mesmo a de
pura contemplação.

• Esquema ideal de Le-Duc:

1- entender profundamente o sistema de projeto e 
construção

2 – conceber um modelo ideal

3 – impor ao projeto / edifício o esquema idealizado











• A faceta de restaurador
de Viollet-le-duc deve ser
avaliada dentro do
contexto na qual foi
produzida: um momento
de redescoberta e de
grande apreciação das
qualidades da arquitetura
medieval.



The Church of St Sernin at Toulouse. Drawing by Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc



Notre Dame de  Paris

Em 1793, no decorrer 
da Revolução Francesa e 
sob o Culto da Razão, 
mais elementos da 
catedral foram 
destruídos e muitos dos 
seus tesouros roubados, 
acabando o espaço em si 
por servir de armazém 
para alimentos.



A Catedral de Notre-Dame
de Paris
é uma das mais antigas 
catedrais francesas em 
estilo gótico. Iniciada sua 
construção no ano 
de 1163, é dedicada 
a Maria, Mãe de Jesus 
Cristo (daí o nome Notre-
Dame – Nossa Senhora), 
situa-se na praça Parvis, na 
pequena ilha (Ile de la
Cité) em Paris, França, 
rodeada pelas águas do Rio 
Sena.





Aldeia dos Celtas



Lutécia
Romanos 52 A.C







Notre-Dame de Paris – de Victor Hugo

• Também conhecido como O Corcunda de Notre-Dame, é um 
romance de Victor Hugo, publicado em 1831.

• Romance histórico, voltado para o público adulto, com o intuito 
de conscientizá-lo para a necessidade de se conservar a Catedral

• Victor Hugo descreve a antiga Catedral e ilustra historicamente a 
sociedade da Paris medieval, e os contrastes dos seus 
personagens, desde os pedintes e ciganos ao rei e à nobreza.

• A história passa-se em 1482, em Paris, a capital de França. A ação 
desenrola-se dentro e em torno da Catedral de Notre-Dame, na 
Île de la Cité, no meio do rio Sena. Aqui estavam situadas os dois 
grandes monumentos da cidade à época: a Catedral e o Palácio 
da Justiça, o que centralizava, na ilha, a religião e o governo de 
Paris.

• As personagens da história provêm de todas as camadas sociais:  
membros do clero e fidalgos, ciganos e mendigos.



•A Obra gira em torno de um homem Coxo e 
Deformado que foi adotado pelo arcediago Claudio 
Frollo. Batizado de Quasímodo, enfrenta uma série 
de peripécias por conta de um amor não 
correspondido por uma Bela Cigana, Esmeralda.

•Dois homens são apaixonados por Esmeralda. 

• Esmeralda não corresponde ao amor de nenhum dos 
dois, preferindo amar Febo, um oficial da guarda real, 
que tem uma noiva e não nutre nenhum tipo de 
sentimento por Esmeralda.
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Constantemente confundimos as duas palavras, mas 
“gárgula”e “quimera” são essencialmente diferentes.

Gárgula é antes de tudo um
cano. Sim, um cano, que serve
para escoar a água da chuva
para fora da catedral,
impedindo infiltrações,
sobrepeso, etc. O nome
“gargouille” provavelmente
vem do gorgolejar da água
dentro do cano. Muitas vezes
os escultores góticos esculpiam
as gárgulas em forma de
animais, pessoas, monstros,
criaturas fantásticas, etc.



Gárgulas



As quimeras (chimères) são adições
do século XIX à catedral, feitas por
seus restauradores Viollet-le Duc e
Jean-Baptiste Lassus. Estes, imbuídos
da visão romântica do período
medieval, adicionaram 54 estátuas de
animais e seres fantásticos no
parapeito que cerca as torres da

catedral. O sucesso foi tanto, que para muitos,
parece que elas sempre estiveram ali, desde o
período medieval. Talvez porque ainda temos
muito desse “romantismo” em relação à Idade
Média, nesse caso em relação aos monstros e
medos que assombrariam aquela sociedade.



Quimeras



Quimeras


