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Ir ao Louvre.... Uma furada ou visita inesquecível?! 
 
O museu do Louvre é um dos museus mais completos do mundo. Assim, ao visitá-lo devemos ter em mente que é 
impossível conhecê-lo em, talvez, uma vida! 
 
Ele possui três alas, dividias em 5 andares e coleções de pintura, escultura, arte egípcia, grega, assíria.... para todos os 
gostos! Portanto, para podermos ter uma pequena noção das maravilhas ali exibidas é necessário saber de antemão o que 
mais nos atrai ao visitar um museu. Assim, fica mais fácil fazer uma visita mais focada e evitarmos nos perder (mesmo!) em 
suas alas, corredores, escadarias..... 
 

Pensando em algumas de suas obras incontournables, este guia foi preparado para uma visita de até 4 horas. Estender para 
mais horas pode gerar uma fadiga física e mental, não apreciaremos nem absorveremos mais nada do que virmos e 
sairemos do museu com péssimas lembranças ao invés de querer voltar na próxima viagem. 
 
Desfrute não só das obras, mas da bela arquitetura e decoração do palácio, que já foi prisão, morada de reis, ateliê de artes, 
cortiço até se tornar o museu que conhecemos hoje. 
 
Durante sua visita, aproveite para reparar na relação que os parisienses tem com a arte e a cultura ao se deparar com 
grupos escolares de todas as idades visitando o museu para seus trabalhos e na loja de souvenirs com fantasias de 
cavaleiros, reis e princesas. 
 
Aproveite! 
 

Com amor,  
Vera Jordão 
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Breve história do Louvre 
 
Fortificação e Prisão 
No ano de 1202, durante o reinado de Felipe Augusto, foi construída uma  muralha e bastilha (fortaleza) para proteger a margem direita do Sena de 
ataque dos ingleses que dominavam a Normandia. Nesse primórdio, era utilizado como uma bastilha urbana, prisão e depósito militar. Nos anos 
seguintes, reformas foram realizadas e incluíram novos aposentos e capelas. Passou a contar com a biblioteca real. A expansão chegou até a Praça do 
Carrossel, mas a construção ainda era militar.  
 
Palácio Real 
Anos mais tarde foi feita a renovação da fachada, fechamento do fosso e pavimentação do pátio. Henrique II foi o primeiro soberano a morar no 
Louvre e sua esposa Catarina de Médicis ordenou a construção do Palace des Tuileries. No reinado de Henrique IV o Louvre se encontra totalmente 
renovado, sem seus vestígios medievais. Com obras de modernização, a fortaleza medieval se transforma em luxuosa moradia dos reis da França. 
Deixou de sê-lo a partir do reinado de Luis XIV, que transferiu a corte para Versailles. 
 
Cortiço 
Entre 1609 e 1806, o Louvre abre espaço para abrigar artesãos e artistas que trabalham ativamente no local. Com o tempo, essa população cresce 
desordenadamente, fazendo extensões à construção original, montando lojas, vendas, casas e onde a bebedeira e a prostituição seguem sem controle, 
com ameaças de incêndios que comprometem todo o complexo.  
 
Museu 
Somente sob as ordens de Napoleão, que deseja utilizar o Louvre como museu para expor as obras de arte trazidas dos países vencidos, é que esta 
população é retirada do prédio e o Louvre se torna um museu.  
 
Ocupação nazista 
Com a declaração da Segunda Guerra, as obras do Louvre começam a ser evacuadas para que sejam preservadas. Comboios partem em direção aos 
Castelos do vale do Loire levando a Vênus de Milo, a Vitória de Samothrace, Os Escravos de Michelangelo e vários baixos relevos. Após a entrada das 
tropas alemãs e sem suas obras mais valiosas, o Louvre reabre simbolicamente, porém suas salas estão vazias. 
 

Fonte: Revista Grandes Temas - história viva 
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Entrada pelo Hall Napoléon, sob a Pirâmide 
 
Visitando as alas:  
 
Étage -1 (Entresol 1)  
 Ala Richelieu  (Cour Marly / Seguir em direção à Cour Puget) 
  - Chevaux de Marly 
  - Os cativos 
Étage 0 (Rez-de-Chaussée) 
 Ala Richelieu  
 Área de Aniquités Orientales - Cour Khorsabad 
  - Código de Hammurabi 
  - Taureau androcéphale ailé (touros alados) 
 Ala Sully 
 Área Irã Antigo 
  - Frise des Archers 
 Antiguidades gregas, etruscas e romanas 
  - Hermafrodite 
  - Vênus de Milo 
 Área egípcia (egypte pharaonique) 
  - Esfinge 
  - Estatua de Ramses II 

Étage  1 
 Ala Sully 
 Área egípcia (egypte antiquités egyptiènnes) 
  - Scribe accroupi (Escriba agachado) 
 Área grega, etruscas e romanas 
 Ala Denon 
  -Victoire de Samothrace (em restauração) 
 Área de pinturas (grande galeria) 
  - Bodas de Canaã 
  - Monalisa 
  - Sagração do imperador Napoleão 
Étage 0 (Rez-de-Chaussée) 
  Ala Denon 
 Antiguidades gregas, etruscas e romanas 
  - Eros e Psique 
 Área das esculturas italianas 
  - Os escravos de Michelangelo 
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La Cour Marly 
As estátuas monumentais expostas foram esculpidas para o parque do Palácio de Marly.  
 
 
Chevaux de Marly  
Esculturas em mármore de Carrara esculpidas em apenas 2 anos a pedido do rei Luís XV para ornamentar o cocho do parque do Château de 
Marly. Durante a Revolução (sempre ela) foram levados para o Jardin des Tuileries  para que o povo pudesse desfrutá-las. Entretanto, a partir de 
1984 são transferidas para o Louvre, para um pátio coberto, para serem protegidas da poluição e deterioração. 
 
 
Os cativos ou As quatro nações derrotadas 
Os cativos simbolizam as quatro nações derrotadas na época do Tratado de Nijmegen. Cada um representa uma das idades do homem e uma 
atitude diferente diante do cativeiro. A Espanha é um jovem de rosto liso. Seu corpo nu e ereto e olhar para o céu indicam esperança. O Sacro 
Império Romano é um velho barbudo vestido com uma túnica antiga. Sua cabeça está inclinada e seu corpo cede, resignado. A Holanda é um 
jovem com características viris e uma barba curta. Seu corpo nu prestes a saltar, o ombro para a frente em um gesto de desafio e sua expressão 
selvagem mostram rebelião. Brandenburg é um homem maduro, vestido como um bárbaro antigo. A mão segurando o manto, o ombro direito 
caído e o rosto contorcido expressam tristeza. Os cativos estão todos voltados para a direita, o que incentiva os visitantes a andar ao redor do 
monumento em sentido horário.  
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O Código de Hamurabi 
Conjunto de leis escritas (olho por olho, dente por dente). Monumento monolítico talhado em rocha, apresentando a escrita cuneiforme. Tem 282 leis em 
3600 linhas. A peça mede 2,25m de altura 
 
Os touros androcéfalos 
Na assíria, os touros androcéfalos guardavam as portas dos palácios e das vilas. Eram constituídos de um corpo de touro, de um par de asas e de rosto 
humano. Portavam tiaras com chifres e flores no alto. Com rosto tranquilo e sorridente, possuem 6 patas: ao olharmos de frente aparentam estar parados e, 
ao olharmos de lado, aparentam estar caminhando. 
 
A Frisa de Arqueiros 
Frisa decorativa de tijolos coloridos exibindo um exército. Não se sabe se são da guarda real do rei Darius, que Heródoto chamava "os imortais" ou uma 
imagem idealizada do povo Persa. Frisa inspirada nas frisas babilônicas. 
 
Hermafrodite 
Hermafrodite, filho de Hermes e Afrodite, rejeitou os avanços da ninfa Salmacis. Incapaz de se conformar com a rejeição, Salmacis persuadiu Zeus a unir os 
dois corpos para sempre, criando assim uma estranha união, produzindo um ser bissexual, com os órgãos sexuais masculinos e as curvas voluptosas femininas. 
 
Vênus de Milo 
A obra, de 2,02 m de altura, é composta basicamente de dois grandes segmentos de mármore de Paros, com várias outras partes menores trabalhadas em 
separado e ligadas entre si por grampos de ferro, uma técnica comum entre os gregos antigos. A deusa usava jóias de metal - braçadeira, brincos e tiara - 
presumidas pela existência de orifícios de fixação. Pode ter tido outros adereços, e sua superfície pode ter recebido pintura. Seu acabamento é desigual, 
sendo mais refinado na frente do que na parte traseira, uma prática comum quando as estátuas deveriam ser instaladas em nichos. 
 
A Grande Esfinge de Tânis 
Feita em granito rosa, medindo 1,83 metro de altura,  4,8 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. É considerada uma das maiores esfinges expostas 
fora do Egito. A escultura foi encontrada no ano de 1825 entre as ruínas do Tempo de Amun, em Tanis  (capital do Egito Antigo).  
Diversos nomes estão espalhados pela estátua, sendo sucessivamente escritos e apagados, em um processo de usurpação. Sendo portanto difícil datar com 
precisão, mas com indícios de ser do ano de 2600 AC. 
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O escriba sentado 
Nesta obra, a busca de realismo, com a qualidade da modelagem da face, mãos e tronco, os olhos brilhantes, a bela policromia, totalmente intacta, fazem 
deste escriba uma grande obra de arte egípcia. Foi realizado em uma era considerada a idade de ouro da civilização egípcia, entre a quarta e quinta dinastias, 
as mesmas das grandes pirâmides de Gizé. Note os olhos impressionantemente realistas! 
 
Victoire de Samothrace 
Em grego antigo, Nike, a deusa da vitória (origem do nome da empresa Nike, cujo símbolo é a asa estilizada da deusa). Estátua em mármore branco, composta 
por uma mulher alada, a deusa mensageira da Vitória, que repousa sobre uma base representando a proa de um navio. A deusa porta um vestido de tecido 
leve que cai até aos pés e as pregas foram realizadas com grande virtuosidade. Ela acabou de pousar e veio dar a boa notícia. 
 
As Bodas de Canaã 
Este quadro decorava o refeitório dos Beneditinos na ilha de San Giorgio Maggiore. O episódio sagrado da transmutação da água em vinho é transportado 
com uma liberdade iconográfica para o ambiente farto de uma boda veneziana. O pintor, Veronèse, é representado na pintura, vestido de branco. O quadro 
mede 6,77 de altura por 9,44 de comprimento. 
 
Monalisa 
Este quadro já decorou o quarto do rei Luis XIV, o qual dormia ‘sob o olhar de uma estranha mulher’, e o quarto de Napoleão, que se apaixonou por ele 
instantaneamente. A Monalisa determinou um padrão para retratos futuros. O retrato apresenta o seu modelo visto apenas acima do busto, com uma 
paisagem distante visível em plano de fundo. Leonardo usou uma composição em pirâmide, onde a modelo surge no centro com uma expressão calma e 
serena. Já foi alvo de ataques com ácido, pedras, já foi roubada e recuperada. 
 
A Sagração de Napoleão 
A imagem retrata a coroação de Napoleão e Josefina, ocorrida em 1804 na Catedral de Notre-Dame. Napoleão procurou dar à sua coroação o mesmo 
significado simbólico que teve a coroação de Carlos Magno, muitos séculos antes. Um pequeno detalhe, no entanto, tornou especial este dia inesquecível: na 
hora H, Napoleão surpreendeu a todos com o seu gesto: retirou a coroa das mãos do papa, deu as costas a ele e se auto coroou “imperador dos franceses”. A 
seguir ele próprio coroou Josefina, sua esposa. 
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Psique reanimada pelo beijo de Eros 
Este jovem alado que acaba de pousar em uma pedra onde uma menina encontra-se inconsciente, é o deus Eros - Cupido em latim - e pode ser reconhecido 
por suas asas e sua aljava cheia de flechas. O nome da menina é Psyche . A mãe de Cupido, Vênus, deusa da beleza, exigiu que Psique trouxesse de volta uma 
cânfora do submundo, proibindo-a estritamente de abri-lo. Mas a curiosidade de Psique levou a melhor sobre ela, e tão logo ela respirou os terríveis gases, 
ela caiu em um profundo e mortal sono. Ao vê-la deitada, imóvel, Cupido correu até ela e tocou-lhe suavemente com a ponta de sua flecha, para se certificar 
de que ela não estava morta. Este é o momento capturado pelo escultor: Cupido levanta sua amada Psique em um terno abraço, com o rosto perto do dela. 
Psique se deixa cair lentamente para trás, languidamente, levando a cabeça de seu amante entre as mãos. 
 
 
Os Escravos de Michelangelo 
As obras conhecidas como "Escravo Moribundo" e "Escravo Rebelde" expressam emoções completamente diferentes: enquanto um deles parece prestes a 
morrer, o outro apresenta um visual de quem está envolvido em uma luta violenta. 
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