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RESUMO  

O patrimônio cultural é uma construção social, que reúne diversos aspectos de uma 

comunidade. Assim, quando frente ao mesmo, deve-se primar pela preservação da 

identidade da população e pelas facetas da sustentabilidade. Nesse viés, verifica-se que 

as políticas públicas urbanas são de suma importância, pois, por meio da aplicação das 

mesmas será possível preservá-lo efetivamente. O presente estudo busca, pois, verificar 

em que medida as práticas adotadas nas cidades latino-americanas para proteção do 

patrimônio cultural contemplam à sustentabilidade, sendo efetivas ao fim a que se 

prestam. Para tanto, utilizou-se como método de abordagem o dedutivo, pois se parte de 

noções gerais sobre patrimônio cultural e políticas públicas sustentáveis, para se chegar 

a planos mais específicos de aplicação de tais políticas em relação ao patrimônio 

cultural latino-americano e como método de procedimento usou-se o monográfico. 

Dessa forma, foi possível chegar a resultados parciais, em que se verificou que nas 

capitais do Peru e do Equador as políticas públicas urbanas de preservação do 

patrimônio cultural foram aplicadas com sucesso, visto que houve a observância das 

facetas da sustentabilidade. 
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sustentáveis; Quito; Lima. 

 

INTRODUÇÃO 

A proteção ao patrimônio deve ser observada sob o ponto de vista tanto 

material quanto imaterial. Ademais, é importante ter presente que esse direito revela-se 

associado a outros direitos tais como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

como à cultura e à identidade cultural.  

Evidente, portanto, que deve-se preservar o patrimônio cultural, o qual 

diz respeito a um feito humano atrelado a um contexto. Em suma, o patrimônio cultural 

reúne diversos aspectos de uma comunidade, que devem ser preservados, a fim de que 

sejam perpetuadas a cultura, a identidade cultural e a memória daquele povo. Ademais, 

revela-se importante a preservação no que tange à questão ambiental especificamente. 

Para que seja possível contemplar todos esses direitos constitucionais, é 

de suma importância que se tracem políticas públicas sustentáveis. Isso porque somente 

por meio destas é que será possível preservar efetivamente a identidade, a cultura e a 

memória e não se oferecer uma proteção meramente estética e transitória. 

Ademais, é importante ter presente que a questão posta é de suma 

importância no âmbito latino-americano, uma vez que há uma vasta gama de patrimônio 

cultural a ser protegido em referido espaço geográfico. Nesse contexto, o artigo em 

questão objetiva verificar em que medida as práticas adotadas nas cidades latino-

americanas para proteção do patrimônio cultural contemplam a sustentabilidade, sendo 

efetivas ao fim a que se prestam. Para tanto, utilizou-se como método de abordagem o 

dedutivo, pois se parte de noções gerais sobre patrimônio cultural e políticas públicas 

sustentáveis, para se chegar a planos mais específicos de aplicação de tais políticas em 

relação ao patrimônio cultural latino-americano. Já como método de procedimento 

usou-se o monográfico, visto que se analisam casos específicos para realizar 

generalizações. 

Dessa forma, para uma melhor compreensão do tema, o artigo em apreço 
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foi divido em dois capítulos. Em um primeiro momento, analisa-se a questão referente 

ao patrimônio cultural latino-americano. Posteriormente, aprecia-se a preservação de 

referido patrimônio por meio da efetivação de políticas públicas, utilizando-se dos casos 

de Lima no Peru e de Quito no Equador como paradigmas.  

 

O PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO: ALÉM DA QUESTÃO 

ESTÉTICA, UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE CULTURAL 

 

No âmbito específico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 

contemplou proteção jurídica ao meio ambiente de forma ampla e inovadora, 

classificando-o de acordo com a sua natureza material e imaterial. Tutelou, assim, não 

só o meio ambiente natural, mas também o meio ambiente artificial, compreendido 

pelas obras arquitetônicas, construções, etc. 

A respeito da natureza do direito a um meio ambiente equilibrado, 

Reisewitz (2004, p. 63) pondera que: 

O direito ambiental não está limitado àquilo que diz respeito à natureza, 

portanto o que chamamos de dado. Além da fauna, da flora, da qualidade do 

ar e da água, portanto de todo equilíbrio ecológico, estão compreendidos em 

toda tutela os elementos criados pelo ser humano, ou seja, a ação humana 

modificadora da natureza, de maneira que toda riqueza que compõe o 

patrimônio ambiental transcende a matéria natural e incorpora também um 

ambiente cultural, revelado pelo patrimônio cultural. 

 

Verifica-se, pois, que se compreende como meio ambiente não só o meio 

natural, mas todo o conjunto de elementos existentes que são frutos da intervenção 

humana. Ou seja, o ser humano acaba se tornando um elemento integrante do meio 

ambiente, e, por conseguinte, suas ações também compreendem o conceito amplo de 

meio ambiente.  

Nesse aspecto, o meio ambiente corresponde a toda plenitude de 

elementos, sejam eles naturais, os que existem independentemente da ação humana, e os 

ou artificiais, aqueles derivados da ação do homem e que estão atrelados a uma 

conjuntura cultural de um povo. A este respeito, cabe trazer a lume os ensinamentos de 
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Souza Filho (2011, p. 15): 

A cultura, no amplo conceito antropológico, é o elemento identificador das 

sociedades humanas e engloba tanto a língua na qual o povo se comunica, 

conta suas histórias e faz seus poemas, como a forma como prepara seus 
alimentos, o modo como se veste e as edificações que lhe servem de teto, 

como suas crenças, sua religião, o saber e o saber fazer as coisas, seu direito. 

Os instrumentos de trabalho, as armas e as técnicas agrícolas são resultado da 

cultura de um povo, tanto quanto suas lendas, adornos e canções. 

Caracterizam a cultura carajá as formas simétricas que ornamentam suas 

estatuetas e seus corpos, assim como o povo catalão é identificado com Dali, 

Miró e Gaudy  

 

Frise-se que essa compreensão ampla de meio ambiente, conforme 

estampado na Magna Carta Brasileira, deve ser aplicada, também, quando se está a 

tratar de outros países. Isso porque não se pode ter uma visão estrita de meio ambiente 

e, também, de patrimônio. Assim, todas as aludidas premissas aplicam-se aos demais 

países latino-americanos. 

Para Martins (2006, p. 42) o conceito de patrimônio cultural envolve o 

feito humano atrelado a um contexto, isso porque todo o espaço ocupado pelo homem 

pressupõe uma atuação que significa a busca de sobrevivência e bem-estar, sendo que o 

espaço geográfico está impresso pelo resultado da ação do homem, levando-nos a inferir 

que tudo que representa a impressão, seja no nível material, ou simbólico, representa 

uma interferência humana, que significa cultura, a qual também consiste em patrimônio 

imaterial. 

Souza Filho (2011, p. 16) ao destacar que o patrimônio cultural brasileiro 

– parcela do patrimônio latino-americano - é formado por uma gama de elementos que 

compõe uma diversidade muito ampla, destaca acerca da importância de sua 

preservação: 

O patrimônio ambiental, natural e cultural, assim, é elemento fundamental da 

civilização e da cultura dos povos, e a ameaça de seu desaparecimento é 
assustadora, porque ameaça de desaparecimento a própria sociedade. 

Enquanto o patrimônio natural é a garantia de sobrevivência física da 

humanidade, que necessita do ecossistema – ar, água e alimentos – para viver, 

o patrimônio cultural é a garantia de sobrevivência social dos povos, porque é 

o produto e testemunho de sua vida. Um povo sem cultura ou dela afastado, é 

como colmeia sem abelha rainha, um grupo sem norte, sem capacidade de 

escrever sua própria história e, portanto, sem condições de traçar seu próprio 
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destino. 

 

Lucia Reisewitz (2004, p. 59) ao fazer menção acerca da importância de 

preservação do patrimônio cultural refere ao proceder à preservação do patrimônio 

cultural estamos exercitando nosso direito à memória, visto que aquilo que não está 

guardado na memória nunca existiu. Diante disso, para a construção da cidadania, da 

identidade nacional e da soberania, é preciso preservar os patrimônios da nossa cultura. 

Diante disso, o que se está a preservar é a própria identidade, a cultura e 

os valores intrínsecos de uma sociedade, os quais consistem em valores tão 

fundamentais para a manutenção da qualidade de vida e do bem estar dos habitantes, 

como a preservação do meio ambiente natural. 

Dessa feita, considerando a relevância da preservação e melhoria da 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações, importante refletir a respeito das 

experiências preservacionistas de sucesso implantadas nas cidades de Lima e Quito.  

  

A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO 

POR MEIO DA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS CIDADES: OS 

CASOS DE LIMA E QUITO COMO PARADIGMAS 

 

A preservação do patrimônio histórico e cultural é ampla, não sendo passível de 

descrição em um rol taxativo. Sendo assim, sob uma perspectiva preservacionista, os centros 

históricos são alvo de projetos de revitalização, que possuem como intuito e objetivo manter 

viva a memória de um povo naquele ambiente. 

Todavia, não se pode esquecer que preservar o patrimônio cultural é preservar a 

qualidade de vida da população. Adequar a questão sustentável aos projetos de revitalização dos 

centros históricos é, atualmente, uma premissa que não mais pode ser ignorada, em que pese, a 

ideia de preservar o patrimônio divergir da ideia de imutabilidade, pois tal medida impediria o 

desenvolvimento dos povos. Assim, ter um olhar voltado à preservação do patrimônio remete a 

pensar em projetos sustentáveis. Nesse sentido, Souza Filho (2011, p. 21): 
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A preservação do meio ambiente natural e cultural não pode ser global, 

porque isto implica impedir qualquer intervenção antrópica modificativa do 

meio ambiente e manteria estático o processo cultural. Preservar toda 

intervenção cultural humana na natureza ou toda manifestação cultural é um 

absurdo e uma contradição, porque à guisa de proteger manifestações 

passadas, se estaria impedindo que a cultura continuasse a se manifestar. 

Implicaria admitir qualquer possibilidade de mudança, processo ou 

desenvolvimento. Assim como preservar intocado o meio ambiental natural 

seria matar a vida. Se fossem preservadas intactas todas as intervenções 

humanas, não haveria possibilidade de evolução ou desenvolvimento social. 

Dito isso, cumpre verificar o que se entende por sustentabilidade. Freitas (2012) 

define o princípio da sustentabilidade como o princípio que determina a responsabilidade do 

Estado, em conjunto com a sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

e imaterial, ambientalmente limpo, inovador, no intuito de assegurar o direito ao bem-estar. 

A promoção do bem estar é o cerne da sustentabilidade, de modo que a 

reestruturação dos centros históricos não pode apenas almejar reconstruir fielmente um cenário 

de anos passados. É necessário preocupar-se além das fachadas, deve-se arraigar preocupações 

pautadas pelo bem estar de seus cidadãos, que residem e trabalham nos centros históricos, que 

são o objeto de projetos embasados na preservação do patrimônio histórico e cultural. 

A reestruturação dos centros históricos é tema recorrente na mídia e nas 

campanhas eleitorais, o que retrata tratar-se de um recorte de extrema importância. Porém, o 

gargalo encontrado na maioria dos projetos atuais, reside na expulsão dos moradores 

tradicionais dos centros históricos. Com isso, acaba-se por preterir a sobrevivência da população 

urbana em prol de uma revitalização meramente de fachadas. 

Verifica-se, pois, que a reestruturação desses centros deve ser 

sustentável, garantindo à população que nela reside e labora qualidade de vida. 

Implementar esses projetos com um olhar voltado a melhores condições de 

habitabilidade, conforto e segurança, de modo a incentivar a constituição de polos de 

atração para moradores e usuários dos serviços urbanos oferecidos auxilia na busca pela 

sustentabilidade destes projetos (FREITAS, 2012). 

Assim, preservar o patrimônio histórico de forma sustentável significa 

preservar valores culturais que se modificam dia após dia, uma vez que fazendo o 

oposto estar-se-ia preservando o passado, pois “sustentabilidade é uma questão de 
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inteligência sistêmica e de equilíbrio ecológico em sentido amplo.” (FREITAS, 2012, 

p.55) 

Freitas (2012) defende que a sustentabilidade possui uma natureza 

multidimensional: social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental. Vale ressaltar 

que na esteira dos projetos de revitalização, necessária se faz a análise principalmente 

de três das dimensões citadas pelo autor, para adequar a sustentabilidade aos projetos 

relacionados à preservação do patrimônio cultural, quais sejam: sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. 

A dimensão econômica da sustentabilidade nasce na perspectiva do 

consumo consciente. A sustentabilidade econômica visa o presente e o futuro das 

gerações, acentuando inclusive as mudanças não bruscas em todos os setores 

econômico-industriais, sem que com isso ocorra uma repentina mudança estrutural. A 

sustentabilidade econômica entra no âmbito socioeconômico com o intuito de tornar não 

somente o futuro mais próspero, mas também alterar alguns fatores da realidade em que 

se vive. Segundo Freitas (2012, p. 66) 

A economicidade, assim, não pode ser separada da medição de 

consequências, de longo prazo. Nessa perspectiva, o consumo e a produção 

precisam ser reestruturados completamente, numa alteração inescapável de 

estilo de vida. A natureza não pode ser vista como simples capital e a 

regulação estatal se faz impositiva para coibir o desvio comum dos adeptos 

do fundamentalismo voraz de mercado, que ignoram a complexidade do 

mundo natural. 

A par de tudo isso, numa abordagem econômica sustentável, o investimento 
educacional robusto, amplia a renda, numa relação custo-benefício que pende 

para externalidades altamente positivas, tornando-se a prioridade das 

prioridades. 

  

A utilização da sustentabilidade econômica nos projetos de revitalização 

ganha importância ao pensar no retorno financeiro que as cidades podem obter com sua 

utilização. Referidos benefícios advêm desde a fomentação do turismo até ganhos 

internos, com a economia da cidade, ganhando força com a valorização do comércio 

interno nestes centros. 

Já a dimensão social abriga os direitos fundamentais sociais, que são, 
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segundo Freitas (2012), direitos que possibilitam melhores condições aos grupos mais 

necessitados, a fim de realizar a igualização de situações sociais desiguais. Esta 

dimensão representa um dos mais importantes setores para a mudança nos panoramas da 

sociedade hodiernamente. 

A desigualdade social somada ao uso excessivo dos recursos naturais por 

uma parte da população, podem e devem ser considerados fatores que são extremamente 

combatidos no âmbito da sustentabilidade social. Segundo Freitas (2012), fala-se em 

dimensão social 

 

[...] no sentido de que não se admite o modelo do desenvolvimento 

excludente e iníquo. De nada serve cogitar da sobrevivência enfastiada de 
poucos, encarceradas no sentido oligárquico, relapso e indiferente, que nega a 

conexão de todos os seres vivos, a ligação de tudo, e desse modo, a natureza 

imaterial do desenvolvimento (FREITAS, 2012, p. 58). 

  

Na mesma linha da dimensão social encaixa-se a dimensão ambiental, 

que define-se principalmente em garantir o direito das gerações atuais sem prejuízo das 

futuras, ao ambiente limpo em todos os aspectos. Dessa forma, 

Não se admite, no prisma sustentável, qualquer evasão da responsabilidade 

humana à biodiversidade, sob pena do empobrecimento da qualidade geral de 

vida. Em sentido figurado, não se pode queimar a árvore para colher os 

frutos. Não faz sentido contaminar águas vitais e se queixar de sede. 

(FREITAS, 2012, p. 65) 
 

É evidente, portanto, que quando se trata de políticas públicas de 

proteção ao patrimônio cultural necessário se faz pensar na sustentabilidade, mormente 

sobre três de suas facetas. Além disso, é necessário ter presente que cada vez mais se 

desenha como um anseio da sociedade a preocupação com a qualidade de vida nas 

cidades e é dentro deste contexto que a revitalização dos centros históricos com o viés 

da proteção do patrimônio cultural ganha espaço. Com esse apelo, os centros políticos 

estudam projetos com vieses de preservação dos centros históricos. No Brasil, diante 

dessa mudança cultural e política, uma consequência natural foi o reconhecimento de 
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cidades brasileiras como patrimônio da humanidade pela UNESCO
5
.  

Nos exemplos brasileiros, também pode ser verificada apenas 

preocupação de cunho estético, somadas a preocupação com a comercialização de 

produtos com cunho local e com os investimentos com a parte turística (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006). 

Frise-se que a partir da oportunidade em que a UNESCO reconheceu 

alguns bens culturais latino-americanos como patrimônio da humanidade, foi que 

tiveram início as políticas voltadas para preservação deste patrimônio. 

 

Vista por esse ângulo, a reabilitação dos centros históricos, além de 

potencializar a identidade coletiva dos povos e promover a preservação de 

seus bens culturais – materiais e imateriais – pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social e, ainda, otimizar os custos financeiros 

e ambientais do desenvolvimento urbano, através do aproveitamento da 

infraestrutura de áreas centrais e do incremento da indústria turística 

(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 29). 

O aumento populacional e industrial, que aconteceu de forma célere, 

contribuiu efetivamente para uma reforma urbana, sendo a nova realidade acomodada e 

assim, os centros históricos foram alvo de demolições, para que uma nova estrutura 

fosse construída (FUNARI; PELEGRINI, 2006). 

No decorrer das reformas, verificou-se que a valorização dos centros 

históricos não poderia ignorar a apreciação do contexto territorial e a paisagem urbana. 

                                                             
5Informações retiradas do site da UNESCO a título exemplificativo. A lista completa engloba: A Cidade 

Histórica de Ouro Preto/MG (1980); O Centro Histórico de Olinda/PE (1982); As Missões Jesuíticas 

Guarani, Ruínas de São Miguel das Missões/RS (1983); O Centro Histórico de Salvador/BA (1985); O 

Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo/MG (1985); O Parque Nacio-

nal de Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR (1986); O Plano Piloto de Brasília/DF (1987); O Parque Nacional 
Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato/PI (1991); O Centro Histórico de São Luiz do Mara-

nhão/MA (1997); Centro Histórico da Cidade de Diamantina / MG (1999); Mata Atlântica - Reservas do 

Sudeste SP/PR (1999); Costa do Descobrimento - Reservas da Mata Atlântica BA/ES (1999); Complexo 

de Áreas Protegidas da Amazônia Central (2000); Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal - MS/MT 

(2000); Centro Histórico da Cidade de Goiás -GO (2001); Áreas protegidas do Cerrado: Chapada dos 

Veadeiros e Parque Nacional das Emas - GO (2001); Ihas Atlânticas Brasileiras: Reservas de Fernando de 

Noronha e Atol das Rocas - RN (2001); Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, SE (2010); 

Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar (2012). Acesso em: 22.ago.2013. Disponível 

em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/ 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12622&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12622&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12622&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12627&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12631&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12631&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12642&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12643&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12643&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12643&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12658&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12658&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12687&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12688&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12688&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12688&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12662&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12662&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12646&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12644&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12644&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12649&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12663&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12663&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12663&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12647&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12647&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12632&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12645&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12645&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12645&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12628&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12628&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12628&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://whc.unesco.org/en/list/1272
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=BDBC95E269A7AFDE30C5F0585520027E?id=2505
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O amadurecimento dessas questões deu-se simultaneamente à descoberta de novas 

centralidades e à ampliação da noção de patrimônio histórico para a de patrimônio 

cultural. Assim, houve a ampliação do conceito de patrimônio cultural. Isso porque não 

mais apenas os prédios tradicionais eram alvo de proteção, mas sim, junto a estes 

tradicionais bens, outros de cunho popular ganharam espaço e importância.  

[...] somente a investigação minuciosa sobre as origens históricas do 

patrimônio e suas características estéticas, bem como a observação atenta da 

densidade populacional e das tipologias urbanas da região estudada, podem 
oferecer pistas precisas sobre os métodos adequados à sua recuperação 

(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 34). 

Diante de tantas dificuldades na preservação da identidade histórica na 

América Latina, políticas públicas começaram a surgir desde o final da década de 1970, 

com a criação de legislação pertinente e conscientização da população para a 

preservação do patrimônio. Nesse âmago, exemplos como os de Lima e Quito no que 

diz respeito a preservação do patrimônio histórico e cultural devem ser avaliados, pois 

são exemplos bem sucedidos. 

O primeiro, um país que detém uma enorme herança cultural e desde 

1991 teve seu centro histórico na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. A partir 

de então tornou-se alvo de programas políticos comprometidos com o combate à 

degradação arquitetônica e a poluição visual. 

Resta salientar que cada vez mais ganham força fatores sociais que 

comprometem a visão arquitetônica, como por exemplo, o improviso de moradia para a 

população carente, que antes não eram uma preocupação do governo, levando-se em 

consideração que auxiliava na solução de um problema social, não sendo objeto de 

reflexões (FUNARI; PELEGRINI, 2006), e em Lima, este aspecto foi bem observado 

com a implementação da “moradia solidária”. 

A segunda capital que merece análise é Quito, que foi o primeiro local a 

ser declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1978
6
. Vale salientar alguns 

                                                             
6 Em 1978, o centro histórico do Quito foi o primeiro patrimônio da humanidade pela UNESCO. 

Fundada em 1534, a cidade esta a 2850 metros sobre o nível do mar com uma população de 2 milhões na 



11 

 

 

pontos onde Quito foi divergente ao modelo de Lima. Nas palavras de FUNARI E 

PELEGRINI (2006, p. 39): 

O projeto de reabilitação desenvolvido na década de 1990 pautou-se pelo 

resgate da tipologia das construções e pela sustentabilidade do local. 

[...] A tentativa de integração das populações locais nesse projeto e a 

criteriosa investigação histórica tomada como referencial para as medidas 

colocadas em prática concorreram para transformar esse conjunto 

arquitetônico em um “testemunho” urbanístico do século XIX. 

O projeto aplicado em Quito é considerado um dos mais eficazes já 

aplicados no que tange a revitalização dos centros históricos, uma vez que preocupou-se 

não apenas com a questão da preservação da memória arquitetônica, mas com a 

memória do povo como constituinte desse patrimônio cultural. O projeto abrangeu a 

escolha de imóveis que foram utilizados como moradias e aqueles que serviriam para 

sedes administrativas ou comercias, de cunho privado ou público, fazendo sair do papel 

a ideia da utilização da sustentabilidade nestes projetos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diversos são os projetos de revitalização tendentes a preservar os centros 

históricos na América Latina. É de suma importância, contudo, que esses projetos 

sejam, de fato, eficazes, preservando não apenas as fachadas dos prédios, mas também 

preocupando-se com o bem estar de seus cidadãos. Para tanto, é preciso que as políticas 

públicas urbanas que versam a respeito da questão em voga apliquem a sustentabilidade 

em suas diversas facetas, observando-se principalmente as seguintes dimensões: 

econômica, social e ambiental. 

Frise-se que somente dessa forma, é que será possível preservar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, a cultura, a identidade cultural e o patrimônio 

cultural, direitos estes protegidos constitucionalmente. Assim, é necessário utilizar 

                                                                                                                                                                                   
região metro. E a segunda capital e/ou cidade importante mais alta do mundo depois da La Paz, Bolívia. 

Bem pertinho da cidade pode-se encontrar a Cidade Metade do Mundo. Disponível em: 

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=512760>. Acesso em: 23 ago.2013. 
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como paradigma casos bem sucedidos, a fim de que os mesmos sirvam de exemplos 

para os demais países latino-americanos. Preciso ressaltar, entretanto, que por serem as 

culturas, memórias e identidades específicas de cada povo, não se revela possível uma 

simples transposição de modelos, visto que imperioso analisar a realidade local. Dessa 

forma, os casos postos apresentam meras diretrizes que devem ser observadas em 

consonância com cada caso específico. 

Dentre as políticas públicas para a preservação do patrimônio cultural 

aquelas desenvolvidas em Lima no Peru e em Quito no Equador merecem destaque. 

Isso porque, no primeiro caso, a partir 1991 foram desenvolvidos programas políticos 

comprometidos com o combate à degradação arquitetônica e à poluição visual, tendo 

como exemplo, a implementação da denominada moradia solidária, no âmbito da qual 

observou-se claramente o viés da sustentabilidade. Em Quito, com algumas diferenças 

de Lima, igualmente, observou-se nas políticas públicas urbanas a questão atinente à 

sustentabilidade, pois preocuparam-se com a preservação da memória arquitetônica 

atrelada a preservação da memória do povo. 

Assim, para que o patrimônio cultural seja, efetivamente, protegido, é 

imperioso que sejam implementadas políticas públicas que observem à sustentabilidade, 

como ocorreu nos casos de Lima e Quito. Ademais, deve-se levar em consideração à 

realidade local. 
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