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NPS-STATUE OF LIBERTY NATIONAL MONUMENT 
Statue Sculptor: Frederic-Auguste Bartholdi 
 

A Historia da Estátua da Liberdade é uma historia de mudancas. 

A Estátua da Liberdade foi doada pelo povo da França para o povo 
dos Estados Unidos há mais de 100 anos atrás em reconhecimento da 
amizade entre os EUA e a França. 

Com o passar dos anos, a Estátua da Liberdade ganhou mais e mais 
significados e hoje ela é um simbolo Internacional de Liberdade e 
tornou-se o ícone da democrcia mais rconhecido no mundo. 

A idéia da Estátua começou por volta de 1865 com Edouard de 
Laboulaye. Ele via os EUA como um país que tinha provado que a 
democracia era um tipo viavel de governo. Os EUA tinham sobrevivido a 
uma Guerra Civil e abolido a escravidão. 

De Laboulaye via esse presente como um reflexo do desejo de ter uma 
democracia na Franca. 

O artista Frederic-Auguste Bartholdi, conhecido por trabalhar com 
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projetos de larga escala, foi comissionado para desenhar a escultura.  

Em 1874 (9 anos depois) Bartholdi veio aos EUA para achar uma boa 
localização para a Estátua que ele iria criar. 

Então, a medida que o navio em que ele estava entrava na Bahia de 
Nova York, ele viu a pequena ilha de Bedloe e ele percebeu que ali era 
um lugar perfeito para colocar seu monumento, onde ela seria vista por 
todos que entrassem em Nova York pelo porto. 

O nome completo da Estátua dado por Bartholdi é "Statue of Liberty 
Liberty Enlightening the World". 

Bartholdi contratou o Engenheiro Frances Alexandre Gustave Eiffel (o 
mesmo engenheiro que criou a Torre Eiffel em Paris) para construir o 
esqueleto interno da Estátua da Liberdade. 

 Eiffel desenhou um grande suporte de ferro e um segundo esqueleto 
tipo moldura que permite que a “pele” de cobre da Estátua se mova 
independente e ainda permaneça reta em pé.  

Essa flexibilidade é necessaria para que ela se mova com os ventos 
fortes da Banhia de Nova York sem sofrer danos. A escultura foi feita 
em camadas de cobre modeladas a mão e assentadas sobre uma 
moldura de 4 suportes de aço.  

Os americanos construiram o pedestal e os Franceses construiram a 
Estátua.  

Na França, foram feitos diversos tipos de eventos para levantar fundos 
para cobrir as despesas do projeto. Nos EUA a maior parte dos fundos 
veio de Joseph Pulitzer que arrecadou dinheiro com seu jornal "The 
World". 

A Estátua foi completada na França em Julho de 1884 (19 anos apos a 
ideia original) então ela foi desmontada em partes e enviada aos EUA 

Ela chegou nos EUA em Junho de 1885. Assim que o pedestal ficou 
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pronto a estatua foi remontada, o que levou 4 meses. Em 26 de Outubro 
foi feita a dedicação  da  Estátua da Liberdade (Statue of Liberty) em 
frente de milhares de pessoas.  

1924 – A Estátua é declarada Munumento Nacional.  

1933 - The National Park Service passa a ser responsavel por tomar 
conta da Liberty Statue. 

1956 – A Ilha de Bedloe é renomeada para Liberty Island em honra de 
sua famosa residente. 

1965 O President Lyndon B Johnson adiciona a Ellis Island ao Statue of 
Liberty National Monument.  

Em Maio de 1982 - em antecipação as comemorações do Centenário da 
Estatua, uma restauração é iniciada.  

1984 – A ONU declara a Estátua da Liberdade como a “World Heritage 
Site”.  

1986 - Em 5 de Julho de 1986 A Estátua é restaurada e aberta ao 
público em comemoração ao Centenário. 

2001 - Com a queda do World Trade Center (Torres Gemeas), a Ilha 
ficou fechada por 100 dias. Mas a visitação interna a Estatua ficou 
proibida até dia 3 de Agosto de 2004 quando o pedestal foi aberto para 
visitação. 

2009 – Somente em 4 de julho de 2009, a coroa foi novamente aberta 
para o público com a compra de um tickete especial seguindo-se 
diversas regras de segurança. 

NPS-Statue of Liberty National Monument - Statue Sculptor: Frederic-
Auguste Bartholdi 
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http://www.statueofliberty.org/ 
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Dados sobre a Estatua e  
NPS - STATUE OF LIBERTY NATIONAL MONUMENT 

Do topo da base até a tocha: 151'1" 46.05m 

Do chão até a tocha:   305'1" 92.99m 

Dos pés a cabeça da Estatua: 111'1" 33.86m 

Comp. da mão da Estatua:  16'5"   5.00m 

Dedo Indicador:          8'0"   2.44m 

Cabeça, do queixo ao cranio:      17'3"   5.26m 

Largura da cabeça:                10'0"   3.05m 

Largura do olho:                          2'6"     .76m 

Comprimento do nariz:                        4'6"   1.37m 

Comprimento do braço direito:               42'0" 12.80m 
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Largura do braço direito:                12'0"   3.66m 

Largura da boca:                          3'0"     .91m 

Comprimento do livro:                       23'7"   7.19m 

Largura do livro:                        13'7"   4.14m 

Espessura do livro:                                 2'0"      .61m 

Do chão até o pedestal:             154'0"  4 6.94m 

Peso do bronze usado:    62,000 lbs. (31 tons). 

Peso do ferro usado:     250,000 lbs. (125 tons). 

Peso da fundação de concreto:   54,000,000 lbs. 

Velocidade do vento: ventos de 50 mph fazem com que a Estátua da 
Liberdade se incline 3 inches (cerca de 7,62cm) e a tocha move-se até 6 
inches (15,24 cm) de um lado para o outro. 

Direções: A Estátua esta postada com o rosto virado para o Sul em 
perfeita Simetria com o Fort Wood. Ao entrar na Bahia de Nova York ( 
Harbor of NY), as pessoas veem o rosto da Estátua de frente.  

Tocha: Simbolo de luz, a tocha atual é uma substituição da tocha original. 
Essa substituição foi feita em 1986. A tocha original encontra-se no lobby 
de do monumento. A tocha atual é feita de cobre banhada em ouro 24k. 
Durante o dia a luz do sol reflete na tocha e parece que ela esta mesmo 
acesa. A noite, luzes especiais (floodlights), iluminam a tocha dando a 
impressão de que ela esta acesa. 

Coroa: As 25 janelas na coroa simbolizam as 7 pedras preciosas 
encontradas na natureza e a luz do céu brilhando sobre o mundo.  

As 7 pontas da Coroa. As sete pontas na coroa representam os 7 mares, 
Pacífico Norte, Pacífico Sul, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Índico, Ártico e 
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Antártico e os  7 Continentes: America do Sul e America do Norte, Europa, 
Asia, Africa, Antartica, Australia. 

 

 
Correntes: As correntes quebradas nos pés da Estátua representam a 
liberdade de opressão e tirania (shackles lying at Lady Liberty's feet). Fim 
da escravidão  

Desde 1903, a Estátua tem sido associada ao poema de Emma Lazarus 
"The New Colossus" que significa Boas Vindas aos Imigrantes.  
 
Livro: Representa o livro da lei, e traz a data da Independencia Americana 
(4 de Julho de 1776 em algarismos romanos - JULY IV MDCCLXXVI . 

O livro é segurado pela mão esquerda próximo ao corpo da Estátua, 
representando algo valioso. (não é assim que as mães seguram os bebes, 
próximo ao corpo). 
 

OBS:Tradução livre feita por Sueli S. baseada em pesquisas e fontes históricas sobre a 
Estátua da Liberdade.  
 
Para ver parte dessa matéria na versão original em Ingles clique aqui. 
http://www.nps.gov/stli/historyculture/history-continued.htm 
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