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#StatuaUrbana_PatrimoniumCultura

encontro_reunião_aberta                                          
#multidisciplinar #multilingue                        
#EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural          

Local: Plataforma Zoom 

17 de Junho às 18:00 H (hora de Lisboa)  
LINK/ inscrição http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/

Este encontro_reunião_aberta é um espaço de partilha sobre  #EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural.
Vamos partilhar os resultados da nossa investigação na área #EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural e conversar sobre a importância da Estatuária Urbana

para o diálogo multilateral nos diferentes espaços linguísticos, geográficos, políticos, científicos e culturais, entre povos e culturas.
Através da nossa investigação e estudos na arte da Estatuária Urbana, no quadro da Semiolinguística e das Ciências da Arte, concluímos também da

necessidade de uma abordagem multidisciplinar às significantes obras de Estatuária que embelezam os espaços urbanos.
Já temos alguns participantes inscritos que vão também intervir no âmbito da #EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural. Oportunamente revelaremos os

tópicos das suas apresentações.
Este convite à partilha de conhecimentos, estudos e experiências e ao diálogo visa promover o desenvolvimento de processos de cooperação entre as

pessoas das diferentes especialidades e reforçar o multilateralismo, o diálogo internacional e a solidariedade intelectual através do reconhecimento da grande
fortuna estética e patrimonial da estatuária urbana a partir da Cátedra UNESCO na Universidade de Évora – Portugal.

Temos muito gosto na sua participação neste espaço de reunião sobre este fascinante tema de interesse comum #EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural!
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Cátedra UNESCO  Universidade de Évora
Ana Paula Gil Soares

http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/


-----  Cátedra UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Conceptualização de estatuária no espaço urbano.

Soares, A. P. Gil. 2012. A estatuária e a escultura figurativa urbana: conceptualização de estatuária no espaço urbano. [Texto policopiado]. Pós-
doutoramento em Estudos Artísticos. Centro de Estudos Comparatistas. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras.
http://hdl.handle.net/10451/7403
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal

O  termo  estátua,  do  latim  statua,  que  melhor
caracteriza  os  largos  milhares  de  esculturas
figurativas  nos  espaços  urbanos  europeus,  nem
sempre foi de aceitação pacífica ou adesão entusiasta.
Através do estudo semântico comparado do conceito
"estatuária urbana" em diversas línguas da família do
Indo-Europeu  e  da  análise  de  diversas  obras  de
estatuária  implantadas  no  espaço  exterior  urbano,
demonstramos  que  a  estatuária  dos  séculos  XX  e
XXI,  embora  distanciando-se  dos  modelos  da
escultura do século XIX, continua a incluir nas suas
representações  alguns  traços  semânticos  que  a
identificam  agora  como  género  claramente
diferenciado  de  outras  formas  de  realização
escultórica. Estes aspectos definidores centram-se na
representação  figurativa  e  na  noção  de  memória  e
homenagem.  A  estatuária  urbana  que  observamos
disposta  pelo  tecido  urbano  das  aldeias,  vilas  e
cidades  apresenta  também  uma  narrativa  scripto-
visual  que  documenta  a  história  e  a  vivência  local
através  da  dimensão  material  e  imaterial.  Este  é  o
valor de memória e civilização que marca a estatuária
urbana  enquanto  marco  territorial  de  identidade,
contribuindo  para  a  preservação  e  salvaguarda  do
património  material  etnográfico  e   bem  assim  do
património imaterial linguístico e etnológico.

A conceptualização de “estátua” tem a sua origem
no  latim  „statvam“,  pois  este  termo  aparece  em
muitos textos e inscrições nos plintos de estátuas até
ao século XVII. Aqui, podemos ver na inscrição do texto em latim no plinto da figura de Erasmus o termo
“statvam” em latim,  traduzido  pela  primeira  vez  para  “staande-beeld”  no  neerlandês  do  século  XVII  por
Joachim Oudaen. 
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Fig. 2: Estátua de Desiderius Erasmus 
(1618/ 1622), do escultor Hendrick de 
Keyser, Rotterdam, nos Países Baixos. 

Fig. 1: Pormenor do plinto da Estátua de 
Desiderius Erasmus (1618/ 1622), de Hendrick de 
Keyser, Rotterdam, Países Baixos. 

http://hdl.handle.net/10451/7403


-----  Cátedra UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Património imaterial e estatuária urbana.
Soares, A. P. Gil. 2013. Património imaterial e estatuária urbana. [Texto em CD]. Pós-doutoramento em Estudos Artísticos. Centro de Estudos Comparatistas.
Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. 
http://hdl.handle.net/10451/8726 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal

A estatuária urbana é uma forma de arte contemporânea presente no espaço exterior das aldeias, vilas e
cidades, com a qual convivemos na nossa dimensão quotidiana e que suporta materialmente aspectos da
cultura imaterial.

Por  isso,  julgamos  importante  sublinhar  o  papel  que  a  estatuária  urbana  pode  desempenhar  na
preservação e salvaguarda das culturas locais e minoritárias, designadamente a cultura imaterial, enquanto
promoção e divulgação das culturas mais frágeis e, portanto, mais susceptíveis à corrosão dos fenómenos da
globalização, designadamente aqueles que se prendem com a arte pública e com a hegemonia linguística da
língua do fenómeno global.

Através  da  análise  semântica  de  várias  obras  de  estatuária  urbana,  demonstramos  que  as  imagens
escultóricas dispersas pelo tecido urbano são elementos artísticos que valorizam e salvaguardam as culturas
locais, funcionando como um instrumento pedagógico da memória e como um documento do património
imaterial.
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Fig. 3: T’Ootje (2000),  da escultora Jans 
van Baarsen,  Volendam, Países Baixos.  

Fig. 4: Conjunto estatuário 
(2001), do escultor António 
Quina, Praça Al Mouhatamid Ibn 
Abbad, Silves, Portugal.

http://hdl.handle.net/10451/8726


-----  Cátedra UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Conceptualização do direito na estatuária urbana.

Soares, A. P. Gil. 2014.  Representações do direito na estatuária urbana. [Texto policopiado]. Pós-doutoramento em Estudos Artísticos. Centro de Estudos
Comparatistas. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras.
http://hdl.handle.net/10451/11931 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal

As obras de estatuária que referem o Direito transmitem-nos a história e
preservam a memória, mostrando aspectos da cultura e da história local através
das imagens escultóricas que embelezam as ruas,  os jardins,  as praças e os
parques e que adornam muitos edifícios públicos.

Pelas narrativas e realidade histórica, social e cultural que transporta e pela
sua presença no quotidiano dos locais, dirigindo-se a um número alargado de
pessoas, a estatuária que representa o Direito é uma arte cívica e um elemento
importante na estetização do espaço público, uma vez que funciona como um
instrumento educativo e  civilizacional e como um dispositivo que congrega
identidades.

Nas obras de estatuária judiciária notamos o valor histórico e cultural das
imagens escultóricas de exterior,  podendo reconhecer nas mesmas a  origem
histórica greco-romana do Direito e da Justiça na cultura Ocidental.

Identificamos  também na estatuária  urbana a  referência  à  justiça  social

através do retrato escultórico de personalidades que foram autores de teorias
sociais e económicas notáveis.

A semântica  da  Justiça  e  do  Direito  na  estatuária  urbana  apresenta
também  conceptualizações  mais  abstractas,  as  quais  se  expressam  em
conceitos  morais,  tais  como,  a  culpa,  a  consciência,  o  arrependimento,  a
inteligência e a vontade. Encontramos estas conceptualizações abstractas não
só  na  estatuária  implantada  nos  espaços  ajardinados  na  envolvente  dos
tribunais mas também no espaço urbano das localidades, narrando aspectos
da identidade local através de lendas ou contos tradicionais.

A obra de estatuária urbana é uma forma de arte contemporânea e um
objecto  de  civilização.  Através  dela  podemos  preservar  a  memória  e
transmitir a história. Por isso, é necessário salvaguardar o património material
e o património imaterial da estatuária urbana.
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Fig. 4: Statue de la Justice (1585), do escultor Laurent Perroud, 
Lausanne, Suiça. 

Fig. 5: Lei e Justiça (1950), do escultor Raul Xavier, Beja, Portugal. 

http://hdl.handle.net/10451/11931


-----  Cátedra UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Etnologia e etnografia na estatuária urbana.               

Soares, A. P. Gil. 2016. Breve apontamento sobre etnologia e etnografia comparada da estatuária urbana. RCAAP 
http://hdl.handle.net/10400.26/18183 
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal

Neste  estudo  de  etnologia  e  etnografia  comparada  da  estatuária  urbana,  comprovamos  que  a
centralidade  do  diálogo  entre  semiolinguística,  etnografia  e  etnologia  permite-nos  compreender  o
significado  das  obras  de  estatuária  e  bem  assim  a  importância  das  mesmas  enquanto  representações
culturais e instrumentos pedagógicos e educativos para a salvaguarda do património cultural material e
imaterial.
Estas imagens escultóricas da estatuária urbana retratam actividades socio-económicas tradicionais, artes e
ofícios e outras dimensões do folclore, tais como festividades e danças.
Além de objecto decorativo do espaço exterior, importante na estetização do espaço público, a arte da
estatuária  urbana reforça os  laços entre  as pessoas  na sua marca urbana e
mostra as relações das pessoas e dos povos com o seu património cultural.

Pode consultar o projecto em:
 http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/

Direitos de autor © 2020 #StatuaUrbana_PatrimoniumCultura, direitos reservados.
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Fig. 6: A Pementeira (2000), do escultor 
Ramón Conde, Padrón, Galiza, Espanha.

Fig. 7: Homenagem aos Mascarados (2009), do escultor Manuel 
Barroco, Bragança, Portugal. 

#EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural
#UrbanStatuary_CulturalHeritage
#ГородскаяСтатуя_Культурное наследие
#StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel
#BildhauereiStadt_kulturellesErbe

http://hdl.handle.net/10400.26/18183
http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/

