
po r t u g u ê s

em homenagem ao Grande exército 
(Grande Armée)

Na noite da batalha de Austerlitz*, Napoleão I 
declarou ao seu exército: “Soldados, estou satisfeito 
com vocês […] Eu vou levar vocês de volta à França; 
lá, vocês receberão as minhas mais sinceras solicitudes 
[…] e bastará que vocês digam eu estive na batalha 
de Austerlitz para que lhes respondam Eis um homem 
valente.”.
De volta à Paris, ordena a construção de um arco 
do triunfo em homenagem ao Grande Exército 
(Grande Armée).
O monumento integra-se no contexto das obras de 
embelezamento da capital realizadas na mesma época 
e satisfaz o gosto do imperador pela antiguidade 
romana. Napoleão deseja construí-lo na localização 
da Bastilha, situada na parte leste de Paris, ressaltando 
o ponto de vista do regresso dos exércitos. 
Finalmente, foi escolhido o local da praça Étoile. A sua 

localização na extremidade da 
avenida de Champs-Élysées, 
em frente ao palácio de Tuileries, 
residência do imperador em 
Paris, revela-se ideal. Sem 
haver qualquer projeto, o local 
termina o eixo desenhado 

por Le Nôtre no século xvii, no prolongamento 
do corredor central do Jardim des Tuileries até 
o horizonte.
Jean-François-Thérèse Chalgrin foi o principal 
arquiteto do monumento.
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Glossário

Apelo de 18 de junho de 1940: apelo lançado de Londres 
pelo general de Gaulle em 1940, durante a ocupação 
alemã, para reunir os franceses em torno da Resistência.
Ático: parte superior que se encontra no topo de uma 
construção. Situa-se acima do entablamento.
Barão Georges Haussmann (1809-1891): governador 
do departamento de Seine entre 1853 e 1870, 
organizou grandes obras que modificaram 
profundamente a urbanização de Paris.
Batalha de Austerlitz: 2 de dezembro de 1805, vitória 
do Grande Exército (Grande Armée) de Napoleão 
sobre o exército austro-russo.
Charles de Gaulle (1890-1970): estadistafrancês.
Entablamento: abrange a parte superior de um 
monumento, é composto pela arquitrave, o friso 
e a cornija.
François Rude (1784-1855): escultor francês e mestre 
do movimento romântico.
Legião de Honra: a mais alta condecoração honorífica 
francesa, instituída por Napoleão I.
Pé-direito: estrutura vertical sobre a qual se situa uma 
arcada ou uma abóboda.

Informações práticas

Duração média da visita: 40 minutos 

Livraria e loja
O guia deste monumento está disponível na coleção “Itinéraires” 
(Itinerários) em 6 idiomas diferentes, na livraria e loja, e na coleção 
“Regards…” (Olhares) em 3 idiomas.

Centre des monuments nationaux 
Arc de triomphe
27 rue Vernet
75008 Paris
tél. 01 55 37 73 77

www.paris-arc-de-triomphe.fr

www.monuments-nationaux.fr

Homenagear os soldados mortos 
pela pátria

A ideia de homenagear um soldado simbolizando 
todos os mortos pela pátria surge em 1916, durante 
a Primeira Guerra Mundial. No dia seguinte ao 
armistício de 11 de novembro de 1918, que marcou 
o término do conflito, a Assembleia Nacional 
decide introduzir no Panthéon os restos mortais 
de um soldado não identificado. Mas as associações 
de antigos combatentes recusam a escolha do 
Panthéon e obtêm uma sepultura proporcional ao 
sacrifício dos cerca de 1 500 000 franceses mortos 
durante a Grande Guerra.

A cerimônia da chegada do Soldado

Em 11 de novembro de 1920, o Soldado 
Desconhecido chega solenemente ao Arco do 
Triunfo. É sepultado sob o Arco do Triunfo em 
28 de janeiro de 1921. É condecorado com 
a medalha militar, a cruz de guerra e a Legião 
de Honra*.

5  A chama da memória foi acesa em  
11 de novembro de 1923 por André Maginot, 
ministro da Guerra. Ela é novamente acesa todos 
os dias às 18h30, durante uma cerimônia organizada 
pela associação “La flamme sous l’Arc de triomphe” 
(A Chama sob o Arco do Triunfo).

Arco do triunfo
Lugar de memória patriótico

*Explicações no verso deste documento.*Explicações no verso deste documento.
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Lugar de manifestações nacionais

De 1806 a 1836, durante a sua construção, o Arco 
do Triunfo passou, inúmeras vezes, por imprevistos 
decorrentes de alterações políticas e por lutas 
de influência dos arquitetos que se sucederam na 
direção do projeto.
Chegado ao poder após as jornadas revolucionárias 
de julho de 1830, Luís Filipe I, rei da França, deseja 
recordar o seu passado militar nos exércitos da 
Revolução e se esforça por preservar os partidários 
do Império. O objeto da homenagem do monumento 
é modificado uma última vez e o programa 
iconográfico glorifica os exércitos da Revolução 
e do Império.
Inaugurado em 1836, o monumento testemunha, 
em seguida, grandes manifestações nacionais, como o 
regresso das cinzas de Napoleão I, em 1840, o velório 
por ocasião das exéquias de Victor Hugo, em 1885, 
ou ainda o desfile da vitória dos aliados da Primeira 
Guerra Mundial, em 14 de julho de 1919.

1 entrepiso

O entrepiso é acessível no nível do entablamento* 
após a subida de 202 degraus. Restam 82 até o topo.

2 Sala do ático*

A sala do ático* foi, em decorrência de projetos, 
eliminada para simplificar a construção; depois foi 
restabelecida, especialmente para suportar as coroas 
do monumento, cujos projetos se desenvolvem 
a partir de 1834. Quatro foram provisoriamente 
erigidas em gesso, no local, sem convencer, e sem 
resultar em uma construção perene.
Nas paredes, as folhas em bronze são homenagens 
que proliferaram por ocasião do sepultamento do 
Soldado Desconhecido, sob o arco do monumento.

3 Terraço

A partir do terraço, observamos a localização 
dominante do Arco no centro da praça da Étoile.  
Esta deve a sua denominação (Estrela) à disposição 
dos caminhos, e depois das avenidas, que se juntam. 
Sendo inicialmente 8 caminhos nos mapas do  
século xvii o planejamento final da praça 
encomendado pelo barão Haussmann* ao arquiteto 
Jacques Ignace Hittorff resultou em 12 avenidas 
radiais ao redor da mesma. Passou a ter o nome 
de praça Charles de Gaulle* em 1970.

Terrapleno

4  Nas paredes dos arcos foram gravados os nomes 
das batalhas e dos generais das guerras travadas pela 
França durante a Revolução e o Império.  Os militares 
cujos nomes estão sublinhados foram mortos  
nos campos de batalha.

5  No chão, as inscrições celebram acontecimentos 
mais recentes: a proclamação da República em  
4 setembro de 1870; o retorno das regiões da  
Alsácia e Lorena à França em 1918; a memória 

dos combatentes mortos durante a guerra de  
1939-1945; o apelo de 18 de junho de 1940* pelo 
general de Gaulle* ; a manifestação dos estudantes  
em 11 de novembro de 1940 durante a ocupação,  
e os mortos pela França nas guerras da Indochina,  
da Argélia e da Coreia.

6-7  Os grupos de esculturas dos pés-direitos* 
evocam, cada um, um ano. François Rude* criou  
o mais famoso de todos A partida dos voluntários (6) 
conhecido como La Marseillaise, de frente para a 
avenida Champs-Élysées. Evoca o levantamento de  
200 000 homens em 1792 para defender a jovem 
República: uma mulher com asas, a encarnação da 
Liberdade, encoraja o povo ao combate. Os grupos de 
esculturas seguintes podem ser lidos cronologicamente 
realizando-se uma volta ao monumento no sentido 
horário. Encontra-se, sucessivamente, A glória de 
Napoleão (1810), realizada por Jean-Pierre Cortot (7), 
em seguida, no lado da avenida de la Grande-Armée,  
A resistência (1814) e A paz (1815), de Antoine Etex.

8  Seis autorrelevos retratam, acima dos pés-direitos*, 
episódios famosos das guerras revolucionárias  
e napoleônicas, e especialmente a evocação da batalha  
de Austerlitz* , no lado voltado para o norte.

*Explicações no verso deste documento.

1

2

3

4

5
67

8


