
                                                 
 
 
 
2 – ESCULTURA COMPARADA: NASCIMENTO DE UM MÉTODO 
 
2.1 – O contexto da museologia europeia 
 
A partir do período da Renascença, com a redescoberta da Antiguidade e o 
fascínio pela sua arte e arquitectura, vai-se gradualmente desenvolvendo a 
prática de coleccionar objectos recolhidos por todos os territórios por onde 
passaram as civilizações helénica e romana. Príncipes e humanistas 
inicialmente, depois ricos e cultos burgueses, formam preciosos espólios de 
peças antigas de escultura, arquitectura, moedas, medalhas. Com o 
incremento das viagens pelos cinco continentes, e um exponencial aumento 
do interesse científico e da experimentação nascem já no séc. XVII as 
colecções de história natural e os gabinetes de curiosidades ou câmaras 
das maravilhas, que mais tarde tenderão a diluir-se nos museus, à medida 
que estes vão sendo criados e desenvolvidos. Sobretudo a partir do final do 
séc. XVII, os conceitos e ideias tradicionais vão gradualmente começando 
a ser substituídos pela razão e pela experimentação, evolução que irá 
culminar ao longo do séc. XVIII nas Luzes e no espírito enciclopedista; a 
nova mentalidade leva ao desenvolvimento da investigação e da crítica, e 
também a uma cada vez maior especialização; opera-se uma mudança 
significativa no espírito que tinha levado ao coleccionismo: os espólios 
deixam de ser objecto de ostentação e curiosidade, e passam a identificar-se 
com a história e a identidade de cada nação. Em França, Diderot e os 
enciclopedistas acreditam que é altura de os conhecedores deixarem de ter 
o exclusivo no acesso a estes materiais, e a Arte começar a chegar ao 
grande público. É chegado o tempo de seguir “a intenção de Platão, que 
com o objectivo de facilitar a contemplação das obras-primas provenientes 
da inspirações das Musas, prevê, junto aos templos, instalações providas 
de pessoas atentas e especializadas para receber os turistas que fazem uma 
peregrinação artística.” (1)  
                  _________________________________________   
 
(1) – Luis Alonso Fernández, Museologia y Museografia, Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 1999, p. 43. 



 
Da inspiração das Musas nasce a palavra Museu, e é ao longo do séc. 
XVIII que as colecções privadas e reais se irão tornando em museus de 
grande envergadura, formados nas cidades capitais, e simbolizando em 
grande medida o orgulho da arte nacional: o British Museum, em Londres, 
teve a primazia (1753); os Uffizi em Florença (com origens ainda no séc. 
XVI), o Hermitage em São Petersburgo (1764), o Belvedere de Viena 
(1781), ou o Prado um pouco mais tarde, em 1820. O Louvre, talvez o mais 
emblemático dos museus nacionais, teria a sua abertura somente em 1793, 
mas foram de facto os franceses os pioneiros desta passagem das colecções 
para os grandes museus abertos ao público, base de toda a museologia 
moderna. Com o poder das grandes potências europeias e os conflitos 
provocados pela sua expansão, estes museus enriquecem-se com espólios 
das conquistas, e são hoje referências universais na arte. No seguimento 
deste processo, inúmeros museus de menores dimensões vão abrir nas 
cidades provinciais, divulgando amplamente a crescente importância da 
arte nas sociedades europeias. No séc. XIX, desenvolve-se um enorme 
interesse pelas antiguidades orientais, desde a Grécia, ao Egipto e até à 
Mesopotâmia, com os maiores museus a criarem alas especiais para 
albergarem inúmeros tesouros artísticos comprados ou simplesmente 
furtados aos seus países de origem; paralelamente, a era romântica 
incrementa as buscas arqueológicas, já iniciadas nos séculos anteriores em 
Itália na busca de vestígios da civilização romana, pelas origens de cidades 
e nações, numa procura das identidades nacionais, que vai estar ligada à 
fundação de inúmeros espaços museológicos. Em 1852, por exemplo, é 
criado em Nuremberga o Germanisches Nationalmuseum, onde 
predominava a arte medieval, antes vista como bárbara, mas agora olhada 
como um marco glorioso e representativo da identidade nacional 
germânica.  
 
2.2 – O Conceito e os Materiais 
 
O conceito de Escultura Comparada nasce no seio desta evolução dos 
museus europeus, nomeadamente em França, e está muito ligado à própria 
história francesa, sobretudo com as convulsões relacionadas com a 
Revolução, da qual resultaram inúmeros atentados ao património 
monumental e artístico. A perda, muitas vezes irreparável, deste 
património, levou vários responsáveis franceses a agirem no sentido de 
preservar a herança histórica da nação, e a salvar do vandalismo 
revolucionário tudo o que fosse possível. Esta política conduziu a uma 
consciência progressivamente desenvolvida da história pátria, e do desejo 
de reunir num espaço museológico um conjunto de peças que ilustrasse a 
evolução da arte através da escultura e da arquitectura, relacionando a 



produção artística com o tempo que a produziu, de modo a evocar o 
espírito das eras passadas, e fazendo sobressair o que ao longo dos séculos 
mais contribuiu para definir a alma de cada nação. 
O primeiro desenvolvimento desta ideia tem lugar no projecto do Museu de 
Monumentos Franceses; no contexto que se seguiu à agitação 
revolucionária, nasce em 1795 o Musée des Monuments Français, criado 
pelo arqueólogo Alexandre Lenoir (1761-1839), que lutou arduamente 
durante a Revolução para que os bens artísticos das instituições religiosas 
não se perdessem, e fossem reunidos num museu. O processo de criação 
deste museu começou com aquele que foi considerado o mentor espiritual 
de Renoir, o pintor Gabriel-François Doyen (1726-1806), que recolheu um 
grande número de peças artísticas subtraídas ao fervor revolucionário, e 
depositou-as no desocupado convento dos Petits-Agustins (actualmente, e 
não certamente por acaso, a École National Supérieure des Beaux-Artes), a 
fim de assim as conservar, mas também com o objectivo de ensinar jovens 
artistas. Doyen, especializado em pintura histórica e religiosa, era o pintor 
do rei francês, e teve Alexandre Lenoir como seu aluno, embora nele 
tivesse acabado por exercer acima de tudo uma influência em relação ao 
amor pela Arte. Em 1792, face às convulsões da Revolução, optou por 
trocar o seu país natal por uma privilegiada posição junto da corte russa, 
em S. Petersburgo, onde se tornou o director da academia artística, e onde 
viveu até à sua morte. Alexandre Lenoir deu continuidade ao trabalho de 
recolha e preservação do seu antecessor; valendo-se de importantes e bem 
colocadas amizades de políticos no poder (2), conseguiu reunir uma 
impressionante colecção, abrindo ao público em Outubro de 1795 um 
espaço de que foi o conservador durante cerca de vinte anos, e onde 
montou uma mostra que pretendia ilustrar a história da escultura e 
arquitectura francesas. Depois da agitação revolucionária, a monarquia 
regressou em 1814 ao poder em França, através dos Bourbon, e a maior 
parte do espólio do museu dispersou-se, com muitas peças devolvidas aos 
seus proprietários originais, o resto diluindo-se nas colecções do Louvre e  
 
                   ________________________________________ 
 
 
(2) – O principal suporte de Lenoir foi o cientista e político Jean Sylvain 
Bailly (1736-1793), que foi presidente da Câmara de Paris e também  
presidente da Assembleia Constituinte. Tal como muitos outros, acabou 
também por ser vítima do processo revolucionário, morrendo na guilhotina. 
Mas ajudou Lenoir no seu projecto, influenciando a nomeação deste para  
conservador dos monumentos nacionais. A este respeito cf. Jean Michel 
Leniand, Viollet-le-Duc, ou les Delires du Systéme, Paris, Editions Mengés, 
1994, p. 96. 



mais tarde nas do Museu de Versailles, que abriu em 1837, numa criação 
pessoal do rei Luís Filipe. A mudança política acompanhou também uma 
transformação nos critérios museográficos, e várias vozes começaram a 
criticar a organização pensada por Lenoir, considerando que as peças,  
nomeadamente as religiosas, não faziam sentido fora do seu contexto, e que 
se tornavam inúteis e artificiais nas salas do museu, devendo ser devolvidas 
aos seus lugares e funções originais. O arqueólogo, político e crítico de arte 
Quatremère de Quincy (1755-1849), enfurecido com o museu de Lenoir, 
escreveu que “é contrário à civilização mobilizar assim a obra de arte. Ela 
é propriedade nacional inalienável. O museu é o fim da arte. Os artistas 
não recebem ali senão lições mortas.” (3) 
Em finais de 1816, com a maior parte do espólio a ser devolvido ao culto 
e/ou aos seus legítimos proprietários, que tinham sido expropriados no 
processo revolucionário, Lenoir dirige uma última súplica ao rei, onde  
“recomenda ‘a formação, em Paris, de  um museu da arte francesa, 
conservando no convento dos Pequenos Agostinhos os monumentos que 
não têm abrigo, e mandando moldar todas as estátuas que se encontravam 
na igreja de Saint-Denis, e as outras peças destinadas a serem restituídas, 
essenciais à cronologia da história da França ou à das nossas artes.’ 
Lenoir formula aqui o princípio de um museu de moldagens, anunciando, 
de certa maneira, a solução posterior do museu de Escultura comparada.” 
(4) 
O Museu dos Monumentos Franceses teve de encerrar as suas portas em 
1816, mas tinha marcado profundamente os espíritos. O seu conceito 
assenta precisamente numa tentativa de reconstrução cronológica dos 
diversos períodos históricos, visando criar um espaço que representasse 
uma visão encenada do desenvolvimento da arte francesa, em contraponto 
às destruições e anarquia causadas pelos revolucionários.  
A organização deste tipo de espaço museológico pressupõe uma evolução 
da arte ao longo dos séculos, estreitamente ligada ao espírito de cada época, 
o que resulta numa metodologia comparativa, com uma organização 
expositiva assente em termos cronológicos e numa linearidade temporal 
que se faz sentir de sala para sala. Cada divisão procura reconstituir uma 
determinada época criativa, ou ilustrar um estilo ou escola, seja o período 
da Renascença ou o gótico tardio. Lenoir era um homem profundamente  
 
                    _______________________________________ 
 
(3) – Marie-Anne Sire, La France du Patrimoine, Les Choix de La 
Mémoire, Paris, Éditions Gallimard, 1996, p. 49. 
(4) – Dominique Poulot, ‘Le Musée des Monuments Français D’Alexandre 
Lenoir’, in Le Musée de Sculpture Compareée – Naissance de L’Histoire 
de L’Art Moderne, Paris, Editions du Patrimoine, 1999, p. 38. 



 
apaixonado pela arte, e no seu espírito tratava-se de envolver o visitante 
num culto do Belo, dos valores mais nobres que para si marcavam o 
temperamento artístico da sua nação; o seu objectivo era “fazer passar 
para a alma dos visitantes o santo respeito pelas luzes, pelos talentos e 
pela virtude. Este circuito augusto [do museu] é o lugar da imortalidade 
poética: supõe-se que estes restos inanimados recebem uma nova vida por 
se verem mutuamente e desfrutarem duma felicidade comum inalterável. 
(…) Os túmulos elevam-se com dignidade no seio do silêncio e da 
tranquilidade. Tudo concorre para dar a este lugar de ventura a doce 
melancolia que fala à alma sensível.” (5) 
Uma concepção poética da arte e do espaço museológico que irá 
efectivamente perdurar na mente dos visitantes, e que terá um enorme 
impacte na formação de muitas personalidades ligadas à história e à arte – 
os célebres pintores David e Ingres eram visitantes habituais - de que talvez 
o melhor exemplo seja o do historiador Jules Michelet (1798-1874), que na 
idade madura irá recordar as fortes impressões que recebeu nas suas visitas, 
e falará “daqueles mortos, nos seus túmulos, que tornam todos os tempos 
contemporâneos. Que almas ali foram tocadas pela centelha histórica, pelo 
interesse das grandes memórias, pelo vago desejo de remontar às eras 
passadas!” (6)  
Esta envolvência que apela à sensibilidade poética e artística do visitante 
irá ter uma decisiva influência no conceito do espaço museológico da 
escultura comparada. Trata-se assim de um compêndio de arte, algo como 
um enorme livro em forma de museu, que transporta os visitantes para eras 
passadas, com um evidente propósito pedagógico e formativo. Como 
teremos oportunidade de verificar, é ainda esta ideia pedagógica e de 
compêndio que irá presidir na formação do futuro museu de Mafra.  
 
O alvo destas mostras é essencialmente os artistas, para quem as visitas 
serão essenciais na sua formação, e o público amador, que terá aqui uma 
oportunidade privilegiada de contactar com a evolução da arte do seu país, 
condensada num espaço único e facilmente visitável. Estamos perante uma 
museografia que explora precisamente a comparação, o cotejo de peças da 
mesma época numa mesma sala, de modo a que cada uma delas ganhe 
relevância e significado acrescidos dentro do conjunto, e que apela à 
sensibilidade do público visitante, que procura envolver num fervoroso  
 
                    _______________________________________ 
  
 
(5) – Ibidem, p. 38. 
(6) – Jules Michelet, Cours au Collége de France, Paris, 1995, p. 521. 



amor pelo passado e pela realização artística da pátria. A França foi, assim, 
o primeiro país onde se reuniu sistematicamente uma colecção museológica 
que pretendia ser a mais completa possível relativamente ao património do 
seu passado. Os critérios de composição das salas e do arranjo do museu 
foram criticados posteriormente, como vimos, sobretudo focando-se no 
facto de as peças estarem descontextualizadas do seu local de origem, mas 
este era inegavelmente um museu de grande poder expressivo, capacidade 
de atracção e de uma comunicação profunda com o visitante. 
 

             
                                    Sala do Museu de Monumentos Franceses 
 
Depois do encerramento do museu de Monumentos Franceses, a ideia 
original de Doyen e de Alexandre Lenoir iria perdurar através dos filhos 
deste último, que propuseram em 1835 a constituição de um novo museu de 
antiguidades nacionais, projecto que avançou no ano seguinte com a 
aquisição pelo estado francês do Hotel de Cluny, onde em 1832 o 
coleccionador Alexandre du Sommerad (1779-1842) tinha instalado o seu 
espólio de objectos medievais e renascentistas, que ficaram parte integrante 
da colecção do novo museu, inaugurado em 1844 como Museu da Idade 
Média. 
Em Novembro de 1862 foi fundado por um decreto de Napoleão III um 
museu de antiguidades celtas e galo-romanas, em Saint-Germain, mais 
tarde rebaptizado como o Museu de Antiguidades Nacionais. A sala de 
festas deste espaço, também conhecida como a sala de Marte, expunha 
peças de várias culturas estrangeiras, funcionando já também como um 
embrião de estudo comparado, uma vez que, segundo o seu conservador, “a 
exposição de monumentos do exterior da Gália são aqui apresentados a 
título de comparação com a arte nacional.” (7)  



 
O passo seguinte será assim, com naturalidade, a concepção de um espaço 
de cópias que reúna conjuntos pensados exactamente para ilustrarem a 
história da arte num dado período, devendo posteriormente mostrar a 
evolução cronológica dos estilos, das regiões, das épocas, com uma 
exposição que permita comparar as diferenças e as semelhanças, o espírito    
de cada artista, corrente ou país. O estudo da evolução pela comparação é 
uma ideia indelevelmente ligada ao séc. XIX, com o seu espírito 
pedagógico de formação da sensibilidade artística do público, e 
especialmente apelando à criatividade dos jovens artistas, que nestes 
espaços deveriam aprender a arte dos seus antecessores das eras passadas.  
A evolução da sensibilidade artística está também ligada às grandes 
exposições universais de Londres, em 1851, e de Paris, em 1855, que 
divulgam junto de um número recorde de visitantes uma impressionante 
quantidade de obras notáveis, e a informação sobre a sua criação, o que 
aumenta o conhecimento do grande público e a sua gradual formação sobre 
a história da arte e dos artistas, bem como a história dos espaços 
arquitecturais e o seu enquadramento. Viollet-le-Duc publica em 1863 uma 
obra importante nesta divulgação, o Dictionaire du Mobilier, em seis 
volumes, decisivo a revelar a riqueza interior dos edifícios históricos, 
sobretudo religiosos, e a coerência existente entre imóveis e móveis na arte 
gótica. (8)  
 
Nesta rápida evolução e crescimento da importância dos espaços 
museológicos, a arte assumiu um papel sempre crescente, e a multiplicação 
de museus de arte espelhou a adesão cada vez maior de largas camadas do 
público. Durante a maior parte do séc. XIX, no entanto, estas instituições 
são sobretudo vistas como escolas para os jovens artistas, que tinham a 
primazia do seu usufruto, com apenas um dia, geralmente os Domingos, 
disponível para o grande público. Aqui, as salas estavam repletas de 
modelos para estudo e comparação, modelos esses que eram 
incessantemente copiados e estudados, tanto na pintura como na escultura.  
 
                   ___________________________________________ 
 
(7) - Roland Schaer, L’invention des Musées, Paris, Découvertes Gallimard, 
1993, p. 83 
(8) - Marie-Anne Sire, Op. Cit., p. 54. Um excelente exemplo desta nova 
forma de divulgação artística com recurso ao desenho ou à fotografia, no 
contexto da arte portuguesa, foi a edição em Inglaterra do livro The 
Sculptural Ornament of the Monastery of Batalha In Portugal, Londres, 
Audel Society, 1868, com 20 fotos de grande dimensão do Mosteiro a 
ilustrarem muitos detalhes da escultura e da arquitectura. 



Esta prática foi de tal modo intensificada, que se tornou mesmo necessário 
estabelecer regras, em que por exemplo um quadro não podia ser copiado 
mais que por três pessoas em simultâneo. A intensificação desta prática 
também ocorreu com a Escultura, com ateliers de moldagens a serem 
montados nos principais museus. 
Ao contrário do que inicialmente se terá tendência para pensar, a 
moldagem há vários séculos que ocupa um papel importante na história da 
arte, sendo um decisivo auxiliar nas oficinas e ateliers de artistas e nas 
academias. Há registos de moldes de gesso a serem utilizados já em 1550, 
na academia do escultor Bandinelli, em Florença, para fazer cópias de 
obras da Antiguidade. (9) Como Vasari deixou muito bem claro nos seus 
escritos, nenhum artista digno desse nome o seria sem ser capaz de imitar 
na perfeição os modelos antigos, pelo que este processo rapidamente se 
generalizou nas principais oficinas e academias de Itália, reproduzindo 
obras emblemáticas como o Lacoonte, o Apolo de Belvedere, etc.  
Esta prática italiana logo se estendeu a França, e em 1666 a coroa gaulesa 
criou uma secção de reproduções na sua academia de Roma, precisamente 
com o objectivo de facilitar o estudo de obras antigas, moldagens que 
posteriormente eram enviadas para Paris, para serem utilizadas por 
escultores que por vezes as passavam a mármore, no embelezamento de 
obras públicas, ou mesmo para fazerem parte da Academia de Belas-Artes. 
Seguindo este exemplo francês, outras academias europeias generalizaram 
o uso de gessos para os seus cursos.  
No séc. XIX este emprego de moldes vai conhecer uma evolução no 
sentido de o seu uso se começar a alargar aos objectivos didácticos, em 
cursos de história da arte, como suporte visual, a par de gravuras e, 
posteriormente, da fotografia. As destruições e deslocações de obras 
originais provocadas pelas guerras napoleónicas também contribuem para 
que se comece a encarar progressivamente este suporte como um bom 
substituto de peças perdidas ou retiradas dos seus locais de origem. Inicia-
se uma tendência para encarar a moldagem como um potencial arquivo da 
obra artística.  
Gradualmente, a produção de gessos começa a ser feita já em verdadeiras 
linhas de montagem, frequentemente com um objectivo específico de 
trabalhar para um monumento ou museu, como foi em caso em 1832 de 
trabalhos para reproduzir túmulos com destino ao museu de Versailles. No 
ano de 1834, o historiador Adolphe Thiers (1797-1877), futuro presidente 
francês, criou na Escola de Belas Artes um museu exclusivamente  
 
                    ________________________________________ 
 
(9) – Referido por Roland Recht, ‘Le Moulage et La Naissance de 
L’Histoire de L’Art’, in Le Musée de Sculpture Comparée…, p. 46. 



composto por moldagens, formado principalmente com peças de arte 
italiana e da Antiguidade. Na década seguinte, em 1848, os técnicos de 
moldagens de Paris dirigiram-se colectivamente ao governo francês numa 
petição que solicitava a montagem de um atelier nacional que permitisse 
formar na capital um museu de reproduções e que permitisse ao mesmo 
tempo enriquecer os espaços museológicos da província. Em 1840, o 
Louvre tinha um catálogo de 300 moldes, que já eram cerca de 1500 em 
1927.  
 
Os moldes eram feitos de gesso, moldado em várias peças diferentes sobre 
o original; estas peças, os tacelos, formavam como que um negativo, e era a 
partir destes negativos que se criava uma peça única de gesso, diluindo os 
pontos onde se juntavam as várias partes. O todo era finalmente coberto 
com uma fina camada de tinta, de uma cor que se procurava que fosse o 
mais parecida possível com o material original, geralmente um branco sujo 
para imitar a pedra, ou um castanho escuro, se a peça fosse de cobre ou de 
madeira, que lhe daria um aspecto mais uniforme. De modo a evitar a 
deterioração do original, este só era trabalhado uma vez, e para as cópias 
posteriores usava-se a reprodução mais perfeita. Tal como em França, 
também no museu britânico (em 1857 foi montado o museu de moldagens 
de Sydenham, em Londres) ou no de Berlim foram criados ateliers 
semelhantes, cujos trabalhos eram depois distribuídos por outros espaços 
museológicos e escolas de Belas-Artes, como suporte de aprendizagem. 

            
                    Moldagem sobre uma Esfinge, atelier de moldagens do Louvre 
 
Segundo um estudioso alemão, o êxito dos moldes está também ligado ao 
gosto neo-clássico que se impôs desde a segunda metade do séc. XVIII: “[a 
partir deste período] a moda das moldagens tornou-se uma espécie de 
obsessão estética. Na época de Winckelman, de Goethe, de Flaxman e 
sobretudo de Canova [escultor italiano], a brancura dos gessos que 
reproduziam a estatuária antiga correspondia a um sonho de pura beleza e 



sensualidade. (…) O sonho das formas puras fazia nascer toda uma 
Antiguidade de gesso.” (10) 
 
2.3 – A referência: Viollet-le-Duc e o primeiro museu de Escultura 
Comparada 
 
Este movimento progressivo irá então conduzir com naturalidade à criação, 
em 1882, de um museu de Escultura comparada, que foi sobretudo obra do 
célebre, e polémico, arquitecto e restaurador francês Eugène Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1814 – 1879). A sua acção, que veremos em pormenor, foi 
o culminar de um processo gradual que se foi formando de modos 
diferentes e sob várias formalizações, processo que importa agora 
sistematizar cronologicamente: 
 - O uso de moldagens, como vimos, foi-se generalizando desde o 
Renascimento italiano, e este suporte foi progressivamente ganhando novas 
possibilidades nas oficinas, academias, museus e estaleiros de obras 
específicas relacionadas com monumentos. 
 - Em 1834, Adolphe Thiers criou na Escola de Belas-Artes de Paris um 
primeiro museu de moldes consagrado à escultura antiga e italiana. 
 - Em 1836, o conservador do museu de estudos da mesma escola, Louis 
Peisse, redige um projecto de museu de moldagens para um âmbito mais 
alargado. 
 - Em 1849, o director das Belas-Artes, Charles Blanc, propõe a criação de 
um museu universal de cópias. 
 - Em 1855, a comissão dos Monumentos Históricos propõe ao governo a 
criação de um museu de moldagens com as mais célebres obras da Idade 
Média. (Estas três propostas dos últimos itens não tiveram concretização; 
recorde-se que desde 1844 já existia um Museu da Idade Média) 
 - Em 1874, num artigo da Revue des Deaux-Mondes, o arqueólogo Félix 
Ravaisson faz a proposta de um museu de moldagens organizado 
cronologicamente, de modo a se poderem inserir na colecção as novas 
obras contemporâneas. 
 - Nos seus relatórios de 11 de Junho e 12 de Julho de 1879, Viollet-le-Duc 
formula um programa detalhado para a abertura de um ‘Museu de Escultura 
Comparada e de cópias de pinturas murais’. (11) 
 
Um homem profundamente apaixonado pela arte e arquitectura dos séculos  
 
                         _____________________________________ 
 
(10) – Willibald Sauerländer, ‘Gypsa Sunt Conservanda: L’Obsession de 
La Sculpture Comparée’, in Le Musée de Sculpture Comparée…, p. 72. 
(11) – Cf. Roland Recht, Op. Cit., p. 47. 



passados, especialmente do período medieval, Eugène Viollet-le-Duc era 
filho do conservador de residências reais Emmanuel Viollet-le-Duc, pelo 
que desde a sua adolescência sempre esteve ligado às artes e à arquitectura. 
Depois da sua formação como arquitecto, e de ter efectuado a obrigatória 
viajem por Itália, vai ser o nome mais influente no extenso movimento de 
recuperação de monumentos medievais que em França começou nos anos 
30. Arquitecto de formação racionalista, muito influenciado pelos métodos 
então a imporem-se das ciências naturais, o seu conceito de restauro iria ser 
muito discutido e mesmo, por vezes, mal compreendido. Ficou célebre a 
definição que deu do que deveria constituir um restauro: “Restaurar um 
edifício é restitui-lo a um estado completo que pode nunca ter existido num 
dado momento.” (12) 
O arquitecto francês dava assim primazia às suas concepções científicas 
nas quais assentava a sua definição da essência e constituição de um 
monumento, e não tanto à fidelidade histórica e ao respeito pela veracidade 
epocal do seu enquadramento; uma perspectiva que passava por uma 
liberdade em relação ao que o edifício devia ser, mais do que propriamente 
o que ele era, reflectindo um racionalismo científico com que o monumento 
devia ser compreendido, mais do que a uma simples conservação. Noutra 
passagem deste artigo no Dicionário, defendeu que “cada edifício, ou 
parte dele, deve ser restaurado no estilo a que pertence não somente como 
aparência, mas como estrutura.” (13) Na esteira do pensamento científico 
emprestado das ciências naturais, é defendida a ideia de que o edifício 
monumental é o resultado de uma estrutura lógica, que deve ser assimilada, 
para depois se intervir com os necessários ajustamentos a serem feitos 
dentro do que é o espírito da construção. As suas intervenções levantaram 
obviamente muita polémica, e inclusive alguns dos seus trabalhos 
chegaram a ser des-restaurados, visando devolver-lhes a sua identidade  
prévia à intervenção, como foi o caso da basílica de Toulose, objecto de 
trabalhos neste sentido em 1975. Esta liberdade de intervenção, à qual se 
opunha intensamente a doutrina de John Ruskin, em Inglaterra, para quem 
qualquer edifício artístico do passado era sagrado na sua integridade, teve 
também muitos aspectos positivos, e ainda hoje esta doutrina é amplamente 
discutida nas políticas de conservação do património. O seu pensamento 
será depois continuado e, eventualmente, aperfeiçoado, por teóricos como 
Camillo Boito (1835-1914), em Itália, ou Alois Riegl (1858-1905),  
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(12) – Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonné de L’Arquitecture 
Française du XIe au XVIe Siécle, Paris, A. Morel éditeur, 1866, vol. VIII, 
artigo ‘Restauro’, p. 14. 
(13) – Ibidem, 16. 



na Áustria. (14) 
De resto, e apesar de ao longo do séc. XX o seu nome se ter tornado 
sinónimo de intervenções abusivas e fantasiosas, numa tendência que nos 
últimos anos se reverteu consideravelmente, este arquitecto e restaurador 
exerceu enorme influência na evolução dos conceitos arquitectónicos, 
sobretudo a partir da sua obra teórica de 1863 Entretiens Sur 
L’Architecture. 
 
Viollet-le-Duc fez a proposta para a constituição do museu de Escultura 
Comparada no ano da sua morte, em 1879, e já não viu a sua efectivação 
acontecer em 1882. “Logo que, em 1879, a Exposição Universal deixou 
disponível o Palácio do Trocadéro, Jules Ferry, ministro da Instrução 
Pública, e Antonin Proust, director das Belas-Artes, aprovaram os 
relatórios que Viollet-le-Duc lhes dirigira em 11 e 12 de Julho, e traçaram 
o programa do museu a criar nas suas galerias; no dia 4 de Novembro, 
uma deliberação governamental atribuía à Comissão de Monumentos 
Históricos algumas salas na ala oriental do palácio. A execução da 
primeira série de moldes (o programa arrancou com a feitura de 400 
peças) e a sua instalação demorou dois anos, e em 20 de Maio de 1882, o 
Museu de Escultura Comparada foi inaugurado. (…) Viollet-le-Duc não 
teve a felicidade de ver a sua obra realizada; como Moisés, à vista da 
Terra Prometida, a morte surpreendeu-o subitamente, mas o seu objectivo 
foi plenamente conseguido – parece mesmo ter sido ultrapassado.” (15) 
 Das quatro salas inicialmente abertas, passou-se em poucos anos para 
sucessivas ampliações, e em 1887 o museu ocupava toda uma ala do 
palácio, aumentando o seu recheio com uma segunda série de moldagens; 
por esta altura, eram exibidas peças de muitos dos mais notáveis 
monumentos franceses, incluindo, para além da estatuária, tímpanos, 
janelas, portais, arcos de triunfo, frisos, murais, fontes, detalhes 
arquitectónicos, numa mostra muito completa e judiciosamente escolhida. 
O impacte das obras medievais no público foi tremendo, atingindo 
plenamente os objectivos de Viollet-le-Duc de apaixonar os conhecedores e  
os visitantes em geral pela arte medieval, desmontando os teimosos 
preconceitos académicos da suposta barbárie dos criadores da Idade Média. 
Um artista que consagrou a sua vida à restauração e conservação de 
monumentos, o escultor Roger Bloche (1865-1943), acrescentou a colecção  
 
                   _________________________________________ 
 
(14) – Cf. Françoise Choay, L’Allégorie du Patrimoine, Paris, Éditions du 
Seuil, 1992, p. 120-124. 
(15) - Camille Enlart, Le Musée de Sculpture Comparée du Trocadéro, 
Paris, Henry Laurens Editeur, 1911, p. 6 



do museu com a oferta de mais de cem peças por si elaboradas de obras da 
Renascença; outros artistas e museus doaram muitas dezenas de obras que 
gradualmente foram enriquecendo a colecção, e em 1889 foi aberta a 
biblioteca adjacente ao espaço museológico, bem como os fundos 
documentais de apoio. Os discípulos de Viollet-le-Duc tiveram um papel 
essencial na evolução do museu, e na continuidade do pensamento do seu 
mestre: “Anatole de Baudot, que com ele trabalhou na catedral de Notre 
Dame, na catedral de Laon e na Sainte Chapelle de Paris, e serviu como 
arquitecto na comissão de Monumentos Franceses, propôs a criação de 
uma cadeira de ensino de arquitectura medieval, com o objectivo de 
melhor dotar os especialistas de técnicas de restauro; em 1887, a sua 
sugestão foi aceite, e esta cadeira foi iniciada no Museu de Escultura 
Comparada, tendo-o como seu primeiro titular; o estatuário Geoffroy-
Dechaume, antigo colaborador de Viollet-le-Duc, foi o primeiro 
conservador do museu, e a ele legou a sua valiosa colecção de moldes.” 
(16) 
O Museu de Escultura Comparada foi crescendo ao longo dos anos, e no 
início do séc. XX dispunha de um espaço muito alargado, com uma 
organização gradualmente melhorada, e colecções muito completas 
formando um espólio riquíssimo, que incluía estatuária da Antiguidade, a 
primeira arte cristã, escultura merovíngia e carolíngia, modelos de 
arquitectura, obras de arte cuja cronologia se estendia até ao séc. XVIII, 
arte estrangeira, originária maioritariamente dos Países Baixos e de Itália, 
colocada em cotejo directo com a arte francesa sua contemporânea.  
Este destaque tipicamente romântico dado à arte medieval, onde se 
procurava a identidade nacional da nação, seria constatável naturalmente 
em todos os países europeus. Em Portugal, esta será uma concepção 
implementada sobretudo por Almeida Garrett e Alexandre Herculano. No 
famoso Brado pelos monumentos deste último, na revista Panorama, 
Herculano invectiva o desleixo e a destruição patrimonial da 
responsabilidade de gerações que “não podiam compreender a sublime 
majestade dos edifícios da idade média…”. (17) “…não se percebia que 
não era possível fazer-se essa regeneração por via das tradições 
carunchosas da Grécia ou de Roma; porque de haverem revivido essas 
tradições, no princípio do séc. XVI, tinha vindo indirectamente a ruína das  
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(16) – Roland Schoer, Op. Cit., p. 86. 
(17) – O Panorama, Jornal Literário e Instrutivo, Lisboa, nº 69, Agosto de 
1838, p. 268. 
 



letras e das artes europeias…” (18) 
As ideias de Viollet-le-Duc iriam mesmo continuar a exercer uma enorme 
influência no nosso país já com o séc. XX bem avançado: “A acção de 
restauro de igrejas, castelos e palácios, que recebeu notável incremento 
em 1940, através da Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi 
sobretudo obra do arquitecto Baltazar de Castro, que devotada e 
longamente a orientou (1936-1949), em princípios arquitectónicos de 
refazimento conjectural e de purificação bebidos em Viollet-le-Duc mais 
do que numa consciência histórica da vida e da utência sucessiva dos 
edifícios. Com isso (...) mitificou-se uma situação medieval especiosamente 
‘romântica’, em detrimento de intervenções e elementos barrocos 
importantes, e com prejuízo e desperdício de valiosas obras de talha.” (19) 
 
 

                        
                               Museu de Monumentos Franceses - actualidade  
 
  O recheio do museu foi alargado em 1911 com uma exposição de vitrais, 
e completado com diversos serviços auxiliares, alguns deles instalados nas  
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(18) – Ibidem, nº 70, Setembro de 1838, p. 275. 
(19) – José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XX (1911-
1961), Lisboa, Livros Horizonte, 2009, 4ª edição, p. 312-313. 



 
caves, como um atelier de moldagens, posto de venda, uma biblioteca que, 
para além de obras escritas, reunia igualmente um considerável acervo de 
cerca de 45 mil fotografias, bem como uma colecção de desenhos originais 
de Viollet-le-Duc e muitos trabalhos de desenhos e aguarelas de 
monumentos franceses, utilizados também para estudo e comparação, e  
periodicamente expostos ao público. Um primeiro catálogo de todas as 
peças expostas no museu foi compilado em 1888, com ampliações 
publicadas em 1890 e 1900, este último ilustrado.  
Em 1937, a cidade-luz foi de novo palco de uma exposição universal, e o 
palácio do Trocadéro foi parcialmente demolido e reestruturado, dando 
origem ao novo palácio de Chaillot, obra do arquitecto Jacques Carlu 
(1890-1976), tendo o museu sido reorganizado, e rebaptizado (de novo) 
como o Museu dos Monumentos Franceses. A partir dos anos 60, 
acompanhando uma tendência de subalternização, que analisarei mais à 
frente neste trabalho, dos museus de moldagens, a instituição perdeu 
gradualmente visitantes e acabou por encerrar em 1971, por falta de verba. 
Em 23 de Julho de 1997, um incêndio destruiu parte das instalações. No 
entanto, esta ideia tão querida dos franceses manteve os seus objectivos, e 
acabou por ser recuperada como parte integrante do projecto da Cité de 
L’Architecture et du Patrimoine, a Cidade da Arquitectura e do Património 
inaugurada pelo presidente francês Nicholas Sarkozy em Novembro de 
2007, no mesmo local, entretanto recuperado.  
Um espaço museológico deste tipo representa um esforço tremendo no 
sentido de estudar, compreender e conservar todo um imenso património 
arquitectónico e artístico, e apesar de algumas vicissitudes e evoluções, a 
ideia original de Viollet-le-Duc continua a atrair e a fascinar o público 
francês e foi um projecto que se alargou às principais nações europeias. Um 
espaço que apresenta uma oportunidade única de apreciar um conjunto 
riquíssimo de obras de arte em cotejo potencialmente frutuoso entre si, 
como defende Camille Enlart: “A sedução que exerce o museu é 
indiscutível e tem uma explicação. Pois não é ele uma selecção do que de 
mais belo se criou em escultura durante um milhar de anos em França, 
com uma escolha de obras-primas de outros tempos e de outros países 
para servir de comparação? Nenhuma área da história da arte (…) é mais 
claramente ensinada, e de modo mais agradável, que nestes conjuntos 
metódicos de moldagens. Ele acolhe, com efeito, apenas as obras 
seleccionadas, já que as peças de primeira ordem não são mais caras que 
as outras; é igualmente fácil estudar conjuntos completos, e tem-se o 
privilégio de estudar e comparar trabalhos cujos originais se não podem 
colocar lado a lado. Enfim, certos originais são difíceis de observar, 
enquanto aqui as moldagens estão à frente dos olhos, bem iluminadas e de 
talhe uniforme. O aspecto dos moldes difere por vezes dos originais que 



receberam a patine do tempo. Isso dá ao conjunto dos monumentos uma 
beleza inimitável, mas faz obscurecer certos detalhes (…). Pelo contrário, 
a tonalidade clara e uniforme do gesso torna perfeitamente visível o 
modelo e restitui à obra o aspecto que ela devia ter ao sair das mãos do 
artista. Pode-se assim dizer que o molde tem por vezes qualquer coisa 
ainda mais exacta que o original.” (20) 
 
A proposta de Viollet-le-Duc enquadra-se naturalmente na mentalidade do 
seu autor e nos pressupostos culturais da sua época. Desde o séc. XVII que 
em França, onde o Barroco nunca teve muita aceitação, o estilo dominante 
era o gosto Neo-clássico da ordem, simetria e nobreza, de que um dos 
primeiros e mais brilhantes exemplos foi o palácio e jardins de Vaux-le-
Vicomte, nos arredores de Paris, mais tarde copiado pelo próprio Rei-Sol 
em Versailles. Esta tendência dominou a formação das academias de arte, 
remetendo a arte gótica para um passado bárbaro e pouco evoluído 
artisticamente. Viollet-le-Duc, apesar da sua formação classicista, envolve-
se intensamente com a tradição gótica, e não aceita este predomínio do 
gosto clássico, lutando para impor a sua ideia de que a Escultura e a  
Arquitectura góticas contém em si a verdadeira essência da nação francesa, 
e que o seu valor em nada desmerece das grandes obras da Antiguidade 
Clássica. O seu conceito de escultura comparada tem assim como objectivo 
prioritário salientar a evolução da arte gótica e destacar a sua qualidade 
específica, de modo a contrariar as tendências clássicas da escola de Belas-       
Artes na formação de artistas, arquitectos e restauradores que irão trabalhar 
nos muitos trabalhos de recuperação patrimonial que há várias décadas se 
tinham generalizado em França. 
 
                    _________________________________________ 
 
 
(20) - Camille Ensart, Opus Cit., p. 2/3 
 

                           
 Missa no Túmulo de Cristo, original na igreja de Sarthes, obra do escultor Michel                                 
Colombe (c. 1430 – c. 1513),  Musée des Monuments Français.             



A concepção por detrás deste projecto de museu foi exposta pelo seu autor 
na obra Dictionaire Raisonné de L’Architecture Française du XIe au XVIe 
Siécle, publicado entre 1854 e 1868, um dos seus mais importantes livros 
teóricos, nomeadamente no artigo ‘Escultura’. De acordo com as ideias 
aqui desenvolvidas, a colecção de moldes deveria ser complementada com 
o uso da fotografia, numa mostra estreitamente ligada à arquitectura, onde 
os pormenores dos edifícios servem essencialmente para demonstrar a 
lógica construtiva dos edifícios, a sua alma. Um fragmento não exprime o 
todo, mas serve o propósito de o ilustrar. Segundo o próprio autor, “as 
vistas ou os relevos parciais dos monumentos de onde são extraídas as 
esculturas [em exposição] devem ser mostradas junto deles. O que será 
fácil graças aos arquivos dos monumentos históricos e à possibilidade de 
se tirarem fotografias desses edifícios ou a partes deles.” (21) 
Trata-se de uma exposição didáctica, em parte ligada aos conceitos usados 
nas contemporâneas colecções anatómicas e taxionómicas do museu de 
História Natural. A recomendação feita na proposta de criação do museu é 
a de que “as peças sejam escolhidas com grande cuidado e classificadas de 
tal modo que o percurso da arte seja fácil de seguir em cada centro de 
produção mas também que a comparação entre esses diversos centros se 
possa fazer pelo exame dos objectos classificados através de uma ordem 
metódica.” (22) 
É uma colecção pensada por um arquitecto, e dirigida aos arquitectos, 
artesãos, pintores e esculturas cuja formação seja orientada para a política 
de restauros preconizada por Viollet-le-Duc – um modelo concorrendo 
directamente com o prevalecente nas Belas-Artes. E a arte em exposição é 
a arte medieval, que representa a identidade nacional, por oposição a um 
maior formalismo de que, para o seu responsável, os modelos 
renascentistas padeciam. Por isso mesmo, as obras aqui presentes com 
maior destaque são exactamente as referidas pelo autor do Dictionaire 
Raisonné, peças chave da arte medieval francesa, como o portal da igreja 
de Vezelay, as estátuas de Chartres, etc. E a apresentação dos moldes faz-se 
tendo em vista um todo do monumento, recorrendo a desenhos e/ou 
fotografias, todo do qual a estatuária faz parte integrante, não sendo 
simplesmente um objecto isolado, a sua integração no conjunto é essencial  
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(21) – Apud Jean-Louis Cohen, ‘Ouverture des Actes du Colloque’ Le 
Musée de Sculpture Comparée, p. 17. 
(22) – Ibidem, p. 16-17. 
 
 



para se entender a essência da construção, o seu espírito, de modo a que,  
quando necessário, se possa proceder ao seu restauro na posse dos 
conhecimentos necessários para o efectuar; na concepção de Viollet-le-
Duc, seria dar uma forma ao edifício que ele poderia nunca ter tido, mas 
que seria verdadeira e conforme à sua natureza. 
 
 

                                      
                       Moldes e fotos no Museu de Escultura Comparada de Paris em 1898 
 
No seu Dicionário, Viollet-le-Duc exprime ideias racionalistas e de busca 
da identidade nacional através do conceito de raças e das suas 
características básicas, que colocadas em contacto ou em confronto 
resultam numa dinâmica que potencia a criação artística e científica: “A 
filosofia, a necessidade de pesquisar o meio em que vivem, de fazer intervir 
nas produções de arte a razão humana, pertencem a estas raças 
privilegiadas que examinam, analisam e querem compreender para crer; a 
elas também pertencem a arte, tal como os Gregos a desenvolveram, tal 
como nós a entendemos no Ocidente.” (23) Mas estas capacidades não 
podiam ser desenvolvidas apenas por uma raça, já que nenhuma tinha todos 
os elementos necessários para este tipo de pensamento fermentar; era  
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(23) – Emmanuel Viollet-le-Duc, Opus Cit., vol. VIII, artigo ‘Escultura’, p. 
98. 
 



necessário um encontro entre elas para que a semente germinasse. Viollet  
distingue três tipos fundamentais de raças, a ariana, raça branca por 
excelência, a que possui mais instintos guerreiros, o culto dos heróis, que 
domina, que governa; a raça amarela, a mais industriosa, muito dada ao 
comércio, ao cálculo, à agricultura e trabalhos manuais, mas que é 
desprovida de aspirações elevadas, de base filosófica, que permanece 
estacionária a partir do dia em que, graças ao seu instinto trabalhador, é 
elevada a uma ordem social estável; e a terceira, a raça negra, ardente, 
violenta, que não reconhece outro poder que a força material, 
supersticiosa, guiada pelas suas necessidades físicas ou pela sua 
imaginação móvel e desregrada.” (24) Cada uma destas índoles tende a 
desenvolver um tipo específico de arte, imobilista e sem qualquer 
desenvolvimento posterior logo que atinge rapidamente um estado 
aperfeiçoado de evolução; mas “se um povo ariano médio entra em 
contacto com um povo semita, o fermento intelectual que daí resulta 
produz um desenvolvimento da arte esplêndido, e no sentido da pesquisa, 
do progresso. A civilização grega é a demonstração mais evidente deste 
facto.” (25) Viollet-le-Duc avança desde logo com uma refutação a 
possíveis críticas deste conceito, afirmando que esta ideia é complexa e não 
se pode simplificar excessivamente: “Dever-se-á concluir das observações 
precedentes relativas ao contacto das diversas raças que, para obter um 
Fídias, convém colocar em contacto alguns Arianos e um Semita, numa 
certa latitude? Que as artes se formam como as composições químicas, 
através duma fórmula e um pouco de calor e corrente eléctrica? Não; mas 
no estudo histórico das artes, como no da filosofia, os movimentos do 
espírito humano – e as artes não outra coisa que não uma eclosão 
intelectual – é necessário conhecer bem e constatar as condições 
favoráveis ou desfavoráveis a essa eclosão, e por consequência assinalar 
as correntes, as suas fusões e os produtos sucessivos dessas misturas.” 
(26) Seriam estas conexões que estariam assim na base do desenvolvimento 
da arte grega, e estariam também na base da originalidade que Viollet-le-
Duc via no espírito medieval francês e na sua produção escultural e 
arquitectural. A arte gaulesa seria o resultado, primeiro, dos contactos 
resultantes da invasão e ocupação romanas e, mais tarde, a partir da 
cruzada de 1098, dos contactos com a arte bizantina de cidades como 
Antioquia, no Médio Oriente, na época um decisivo entreposto comercial, 
religioso e artístico. Desta influência cresceu um espírito que fundiu  
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(24) – Ibidem, p. 99. 
(25) – Ibidem, p. 99-100. 
(26) – Ibidem, p. 102. 



elementos bizantinos e tradicionais gregos com a originalidade do espírito 
gaulês. (27) 
 
 

                          
       Capitel da igreja de Champlieu, desenhado por Viollet-le-Duc, ilustração do Dictionnaire Raisonné      
         
É desta dualidade entre a veneração pela arte da antiguidade e o relativo 
obscurecimento da arte medieval que nasce o sistema comparativo como 
método didáctico. Como vimos, a ideia de um museu de escultura  
comparada já tinha sido abordada por várias propostas, mas o arranque 
concreto e a sua efectivação depois da proposta de Viollet-le-Duc nasce 
especificamente neste conceito pedagógico que visa destacar a arte francesa 
medieval e a formação de técnicos e artistas restauradores do património 
nacional francês. 
Para Viollet-le-Duc, impunha-se ser então criado um espaço museológico 
que deveria reunir, “em salas especiais, os moldes de estatuária antiga e 
da estatuária medieval para comparação. Nada seria mais adequado a 
abrir a inteligência dos artistas e a mostrar-lhes como a arte, em todas as 
épocas, procede sempre dos mesmos princípios idênticos. Se colocarmos 
lado a lado os modelos da arte grega e da medieval, veríamos inúmeros 
pontos de contacto, apesar das diferenças de expressão. Mas isso seria 
emancipar o espírito dos artistas e fazê-los reconhecer que existiu uma 
arte francesa antes do séc. XVI, duas coisas que é necessário impedir a 
todo o custo, porque seria a morte do protectorado académico na arte. (…) 
Se deixarmos entrever que a França possuía uma arte antes dessa 
inoculação italiana do séc. XVI (…) estaríamos face a face com nós 
próprios. (…) Os nossos jovens artistas vão a Itália admirar certas obras 
dos mestres primitivos, as quais são datadas do séc. XIV, e ignoram que 
nós possuímos em França exemplos anteriores de mais de um século e  
 
                 __________________________________________ 
 
(27) – Ibidem, p. 103-107. 



infinitamente melhores do ponto de vista do estilo e da execução.” (28) 
Deste modo, as salas inauguradas em 1882 oferecem uma ilustração literal 
destas teses, com mostras da arte assíria, egípcia e grega, cotejadas lado a 
lado com a estatuária francesa dos sécs. XI e XII, enquanto mais à frente no 
circuito se apreciava a arte grega, já no seu período de ouro do tempo de 
Péricles confrontada com a arte francesa do séc. XIII, e ainda a fase greco-
romana da decadência cotejada com a França dos sécs. XIV e XV. Como 
notou Roland Recht (29), esta sucessão cronológica inspira-se directamente 
na organização de Lenoir para o seu museu dos Monumentos Franceses, 
procurando identificar cada sala com um determinado século e uma 
determinada fase na evolução artística; mas esta leitura racionalista tem 
também como modelo uma obra muito influente no pensamento do 
arquitecto e restaurador francês, a História da Arte da Antiguidade do autor 
alemão Johann Winckelmann (1717-1768), publicada em 1764, onde este 
desenvolve a sua noção de um pensamento evolucionista e biológico na 
Arte através de ciclos: um estilo antigo, não realista, que é substituído por 
um estilo nobre e gracioso que atingiria a perfeição e a beleza absolutas 
alcançadas pela arte grega, que Winckelmann considerava ser o ponto mais 
sublime do espírito humano; e depois um estilo eclético, que marcaria a 
decadência do final da democracia ateniense. 
Esta concepção vai ecoar metodicamente no pensamento de Viollet-le-Duc, 
que considerará o primeiro ciclo aplicado à arte medieval francesa como o 
período que vai do séc. X a meados da centúria seguinte; o apogeu seria 
atingido ao longo do séc. XIII, e o estilo eclético teria a sua perfeita 
reprodução na renascença francesa, que não estaria a fazer mais do que ser 
inoculada pela arte italiana. 
Este conceito arriscado e inovador não estaria, evidentemente, a salvo de 
polémica, e logo desde a abertura algumas vozes se levantaram contra o 
que consideraram serem estas premissas teóricas abusivas e sem 
fundamento, mas mesmo esses críticos, como Louis Gonse (1846-1921), 
redactor da revista Gazette des Beaux-Arts e membro do Conselho 
Nacional dos museus, que escreveu logo após a abertura do museu, em 
Julho de 1882, reconheceram que estas mostras traziam a arte medieval 
francesa para uma luz totalmente nova: “…várias moldagens bem 
escolhidas e bem apresentadas fazem mais para colocar em destaque o 
génio de uma época, longamente tratada como bárbara, que todas as 
dissertações do mundo. A escultura representa, juntamente com a  
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(28) – Apud Roland Recht, Op. Cit., p. 48. 
(29) – Ibidem, p. 49. 



arquitectura, da qual não é mais do que o complemento, a nossa arte 
nacional. A partir do séc. XI até à época actual, esta é uma cadeia que não 
foi interrompida.” (30) 
O Museu de Escultura Comparada nasce deste modo fundamentado em 
conceitos racionalistas que preconizam uma evolução da arte por ciclos 
estilísticos que correspondem às épocas e às sociedades onde nasceram, e 
as diferentes fases históricas podem ser estudadas através de métodos 
comparativos que chamam a atenção para os pontos de contacto entre elas, 
demonstrando a transformação das formas e as influências que exercem 
sobre os períodos seguintes. É interessante realçar que este objectivo se 
baseia no estudo das formas, mais do que em conceitos historiográficos: a 
moldagem, tal como a fotografia, apresenta e destaca as formas puras, em 
contrastes de preto e branco, descontextualizadas do seu lugar de origem, 
da patine do tempo, da sua historicidade própria. Este facto, de resto, vai 
estar na origem do seu quase descrédito a partir de meados do séc. XX.. 
Mas no final do séc. XIX tratava-se de uma concepção coerente, que 
reflecte as ideias científicas do seu tempo do estudo por comparação, e que 
visava demonstrar as analogias entre a arte francesa medieval e a arte 
grega, e também estabelecer as diversas fases evolutivas da estatuária e da 
arquitectura francesas, localizando as diferentes escolas regionais: “Como 
na Zoologia, exemplificada pelas classificações anatómicas de George 
Cuvier e de Darwin, a comparação devia ser, no museu de reproduções, o 
caminho que levava à compreensão da evolução das espécies. Mas para 
Viollet-le-Duc, que era simultaneamente arquitecto, restaurador, 
historiador e homem de fortes preconceitos em matéria de gosto, a 
comparação estava longe de ser neutra, como na biologia. Tratava-se sim 
de uma doutrina de combate aos gostos da França do Segundo Império, 
aquilo a que Viollet chamou uma grecomania.” (31) 
O desenvolvimento do novo museu de escultura comparada irá, no entanto, 
desenvolver-se de modo algo diferente ao imaginado pelo seu inspirador, 
num processo natural que assinala algumas transformações nos conceitos 
que estiveram na sua origem. Em primeiro lugar, a aceitação da validade e 
da beleza da escultura medieval tornou-se um facto consumado pouco 
tempo depois da abertura do novo espaço museológico; gradualmente, as 
moldagens de obras da Antiguidade desapareceram das salas, uma vez que  
já não era colocada a tónica na comparação entre as diferentes eras. Por 
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(30) – Ibidem, p. 52. 
(31) – Willibald Sauderländer, Op. Cit., p. 74. 



outro lado, manteve-se a filosofia da comparação, mas agora aplicada 
exclusivamente à história da arte francesa, transformando definitivamente o 
museu numa colecção o mais completa possível da estatuária e arquitectura 
francesas, deixando de ter um enfoque tão acentuado no período medieval, 
para se estender até à contemporaneidade. 
O museu vai conhecer uma nova fase da sua evolução com o impulso de 
Camille Enlart (1862-1937), arqueólogo, historiador e fotógrafo que foi o 
seu director de 1903 a 1927, ano da sua morte. Enlart – que de resto viajou 
extensivamente por Portugal e por Espanha, onde fez muitas fotografias, o 
seu passatempo favorito – era também, como Viollet-le-Duc, um 
apaixonado pela arte medieval, e partilhava das ideias deste sobre o museu, 
encarando a sua direcção deste espaço com um fervoroso espírito de 
missão. Sob a sua orientação, a colecção vão sofrer um aumento muito 
substancial de moldes, num ideal verdadeiramente enciclopedista que 
visava multiplicar as comparações de modo exaustivo. Dada a sua 
formação de arqueólogo, Enlart estava particularmente atento à descoberta 
de novos vestígios de civilizações antigas, trazendo constantemente novos 
gessos para as salas, que cresceram desmesuradamente neste período, assim 
como obviamente o número de moldagens, que à data da sua morte 
ascendia a sete mil. Dirigindo simultaneamente o atelier de moldagens, 
Enlart desenvolveu uma política de cedência de moldes a outros museus e 
escolas, incluindo instituições estrangeiras.  
 
Um terceiro passo fundamental na história desta instituição irá ser, como já 
vimos, a transformação do espaço em novo Museu dos Monumentos 
Franceses, o que aconteceu a partir de 1937 sob a direcção do arqueólogo 
Paul Deschamps (1886-1958). Procurando simplificar a excessiva 
informação reunida por Camille Enlart, Deschamps assumiu novos critérios 
museológicos com o abandono da ideia de escultura comparada, e tornou o 
espaço num verdadeiro panteão da arte francesa. São retirados os auxiliares 
fotográficos, e as peças são mostradas sós, sem a proximidade com 
preocupações comparativas anterior, ordenando os conjuntos por salas 
consoante o seu género, escultura, pintura mural, arquitectura, artes 
decorativas, numa exposição mais ordenada e simples, em novos espaços 
criados no âmbito da exposição universal de 1937 em Paris. A Segunda 
Guerra vai interromper os planos de Deschamps, e os moldes vão 
progressivamente cair em desuso ao longo do século, mas a colecção, tal 
como estava em 1937, irá ser integralmente recuperada para integração na 
nova Cité inaugurada em 2007. 
 



                                            
            Obras da Antiguidade e estatuária medieval na grande galeria do museu no séc. XIX 
 
Mesmo tendo em conta que o museu de escultura comparada de Paris foi 
sofrendo algumas alterações ao que foi o projecto inicial de Viollet-le-Duc, 
estas foram apenas alguns reajustes naturais à medida que as concepções 
museológicas se transformaram e as doutrinas na História da Arte foram 
evoluindo; a verdade é que este museu se tornou num enorme sucesso de 
público, tendo tido um tremendo impacto na opinião pública e na 
divulgação da arte nacional francesa. Grandes nomes da cultura e da arte 
francesa visitaram assiduamente este espaço, e basearam-se mesmo nele no 
seu trabalho: os pintores Cézanne, Henri Matisse, Édouard Vouillard, 
Gustave Moreau, o historiador de arte Émile Mâle, os arquitectos Hector 
Guimard e Émile Vaudremer, ou o escritor Marcel Proust, visitante 
frequente, que descreveu os túmulos de Amiens na sua obra Em Busca do 
Tempo Perdido a partir dos moldes que observou no museu, até 
frequentadores algo inesperados, como Rodin (32) ou Le Corbusier. 
 
2.3 – Outros países europeus 
 
    Apesar do museu de escultura comparada ter nascido em França, e de     
 
             _________________________________________ 
 
(32) – O genial escultor tinha, de resto, uma enorme colecção de gessos, 
que doou ao estado francês em 1916. Muitas destas peças podem 
actualmente ser admiradas no museu Rodin, em Paris. A este respeito veja-
se o artigo de Antoinette le Normand-Romain ‘Les 6000 Plâtres de la 
Donation Rodin’, in Le Musée de Sculpture Comparée…, pp. 130-137 



 
se ter tornado na referência europeia deste tipo de espaços, foi em  
Inglaterra que se formou o primeiro espaço museológico de moldagens, 
embora num enquadramento substancialmente diferente do seu congénere  
francês. Pouco depois da exposição universal de Londres de 1851, foi 
formada a primeira colecção museológica de moldagens, cerca de 1855, no 
museu de South Kesington, na capital inglesa. Este espaço estava 
organizado em duas áreas: a oriental, onde estava exposta a arte hindu; e a 
ocidental, ainda hoje existente, montada a partir de uma reprodução da 
coluna de Trajano, área esta composta de peças medievais, que incluem a 
reprodução do Pórtico da Glória da catedral de Santiago de Compostela, ou 
o pórtico da coroação da Virgem da Notre Dame de Paris, anterior às 
alterações feitas nos restauros de Viollet-le-Duc e Geoffroy-Dechaume. É 
interessante notar, no entanto, como o espaço museológico inglês é  
significativamente diferente do de Paris: em South Kesington, trata-se 
sobretudo de um conjunto fruto do coleccionismo, juntando sem um 
critério específico peças de várias procedências geográficas e estilísticas, 
de tamanhos e temáticas díspares, reunidas somente pelo critério 
enciclopedista e completista de mostrar obras singularmente diversas entre 
si; no museu de Escultura comparada francês, por contraste, e tal como já 
acontecia no museu de Alexandre Lenoir, assistimos a um rigoroso critério 
organizacional, por estilos, por regiões e culturas, até por tamanhos, numa 
sequência cronológica que demonstra uma concepção evolucionista da arte, 
e sobretudo com objectivos didácticos e pedagógicos assentes no método 
da comparação, conceito esse ausente do museu londrino. 
Tendo já como referência o exemplo francês, a Alemanha vai criar os seus 
museus só a partir do Congresso de Viena, quando o estado prussiano se 
dispôs de modo significativo a investir na formação artística e no ensino 
universitário. Este investimento vai ser dirigido prioritariamente para a 
cidade de Bona, onde abrirá o primeiro museu alemão de reproduções, em 
1821; em meados do século, as principais cidades alemães já têm também o 
seu espaço museológico deste género, nomeadamente nas universidades de 
Berlim, Munique, Nuremberga ou Estrasburgo. As moldagens de Bona são 
integralmente adquiridas, numa fase inicial, aos museus de Paris, incidindo 
exclusivamente nas peças de arte grega, mas até ao final do séc. XIX a 
tendência muda para a promoção da arte nacional germânica e para a 
gravação de vestígios arqueológicos. Posteriormente, as colecções alemãs 
vão expandir-se vertiginosamente, ao ponto de deixarem de ter espaço para 
as exibir. A principal característica destas colecções na Alemanha é a sua 
componente didáctica para a formação do gosto de alunos e do público em 
geral. No entender do arqueólogo austro-húngaro Wilhelm Klein (1850-
1924), professor na Universidade Alemã de Praga, “uma visita guiada a 



uma colecção de moldagens oferece mais a um amador que uma visita ao 
Vaticano ou a Latrão.” (33) 
 

           
                     O Museu de Arte Académica de Bona, Alemanha – actualidade 
 
 
Em Espanha, por seu lado, abriu as suas portas no ano de 1877 o Museo 
Nacional de Reproducciones Artísticas, por iniciativa do então presidente 
do governo espanhol D. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), e que, 
tal como os seus congéneres europeus, era principalmente dirigido para fins 
didácticos e de formação de estudantes e artistas. Desde a sua abertura até 
aos primeiros anos de séc. XX este museu adquiriu em França uma 
extensiva colecção de mais de 3000 peças, sobretudo de escultura, 
abarcando a história da arte ocidental desde a Antiguidade até ao presente. 
Instalado no palácio de Madrid Casón del Buen Retiro até 1961, sofreu dos 
problemas e indefinições comuns a este tipo de espaço museológico, tendo 
neste ano sido integrado no Museu da América, e em 1990 passou para o 
Museu do Traje. Estas transferências culminaram com o seu encerramento 
ao público no final dos anos 90, e actualmente estuda-se uma nova 
instalação para o poder reabrir. Ainda em Espanha, mas já em 1927, abriu 
também o Museo de Reproducciones de Bilbao, fruto da iniciativa de 
vários artistas e estudiosos bascos, actualmente sediado na Igreja do 
Coração de Maria daquela cidade do país vizinho.   
 
                    _________________________________________ 
 
(33) – Wilfred Geominy, ‘Le Musée D’Art Académique de Bonn: Des 
Moulages au Service d’Une Mission Culturelle et Idéologique’, in Le 
Musée de Sculpture Comparée…, p. 145. 



Vimos assim que o conceito de museu de reproduções se generalizou na 
Europa a partir de uma referência francesa, colocando ênfase sobretudo nos 
objectivos didácticos e de formação de alunos e do gosto do público, com 
objectivos pedagógicos, normalmente motivados pelo nacionalismo, de 
divulgação das artes de cada nação. Mas nenhuma colecção como a 
francesa foi tão sistemática, tão organizada com base em conceitos 
específicos de criação e divulgação de uma história, de um compêndio da 
escultura e arquitectura de uma nação; nascido com um programa concreto 
de valorização da arte medieval face ao neo-classicismo vigente, numa 
visão romântica de busca de uma identidade nacional na arte francesa, 
usando a comparação como pedagogia racionalista para o estudo da arte ao 
longo dos séculos, na sua evolução através dos estilos, das épocas e das 
regiões, o museu de escultura comparada foi-se gradualmente 
transformando numa enciclopédia da arte francesa. “Nenhum outro país 
ocidental possui uma colecção semelhante – tão rica, tão sistemática, 
alargando-se a todo o património nacional. Tem sido uma grande lição e 
todos nós, historiadores e amantes de arte, franceses ou estrangeiros, 
temos aprendido imenso com esta espantosa colecção.” (34) 
 
                    _______________________________________ 
 
 
(34) – Willibald Sauderländer, Op. Cit., p. 75. 
 
 

                                
Viollet-le-Duc retratado sobre o transepto de Notre-Dame de Paris, aquando do restauro que                                 
dirigiu nesta catedral      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


