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Resumo 
 

POZZER, Márcio R. O. Políticas públicas para o patrimônio cultural na América 
Latina: as experiências brasileira e equatoriana e o papel do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 2011. 154 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação 
em Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 
As reformas orientadas para o mercado realizadas no Brasil e no Equador a partir da 
década de 1980 e de 1990 diminuíram os gastos públicos e os recursos humanos das 
organizações nacionais de patrimônio cultural. Para suprir a demanda por tais recursos, 
surgiu, na arena política do patrimônio cultural, o agente financeiro internacional. Nesse 
contexto, esta dissertação busca compreender a relação de poder e as formas como 
são feitas as escolhas políticas entre os órgãos de patrimônio nacionais e a instituição 
multilateral que financia diversas políticas públicas culturais. Para tanto, partiu-se da 
experiência de dois países latino-americanos, o Brasil e o Equador, analisando em que 
medida os órgãos nacionais desobrigaram-se da realização das políticas públicas para 
o setor, sofrendo ingerência dos organismos financeiros internacionais. Estabeleceu-se 
como objeto de estudo três organizações – o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
no Brasil, e o Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Instituto de Patrimônio Cultural) 
(INPC), no Equador – e recorreu-se à pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 
bem como a entrevistas com gestores dos órgãos estudados. Confirmou-se a hipótese 
de que o processo de enfraquecimento das instituições nacionais de patrimônio cultural 
contribuiu decisivamente para que se retirasse, progressivamente, o poder de decidir, 
executar e avaliar políticas públicas de preservação do patrimônio cultural dos domínios 
do Estado. Entretanto, não se confirmou que as decisões se transferiram para 
organismos internacionais, mas sim para a iniciativa privada, buscando tornar os órgãos 
nacionais voltados àquele fim meros chanceladores de decisões tomadas fora deles. 
Verificou-se, ainda, que o processo de desmonte das instituições nacionais de 
patrimônio cultural brasileira e equatoriana se reverteu nos últimos anos com os 
governos dos presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Rafael Corrêa, repercutindo, 
inclusive, na condução das políticas públicas financiadas pelo BID para o setor. 
 
Palavras-chave: patrimônio cultural (política pública) – América Latina; Brasil; Equador. 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC). Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  
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Abstract 
 

POZZER, Márcio R. O. Public policies for the cultural heritage in Latin America: 
Brazilian and Ecuadorian experience and the role of the Inter-American Development 
Bank. 2011. 154 pages. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em 
Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
The market-oriented reforms carried out in Brazil and Ecuador from the 1980’s and 
1990’s diminished the public expenses and the human resources in the national 
organizations of cultural heritage. In order to meet the demand for those resources, the 
international financial agent has come up in the arena of cultural heritage policy. In this 
context, this thesis aims at understanding the power relation between the national 
heritage organs and the multilateral institution, which supports several policies of cultural 
heritage, as well as the ways they choose their policies. To do so, starting with the 
experiences from two Latin American countries, Brazil and Ecuador, an analysis was 
held in order to determine to what extent the national organs relieved themselves of 
accomplishing the public policies for the sector, which caused them to undergo 
interference by the international financial organs.  As the object of study, three 
organizations were chosen: the Inter-American Development Bank (IDB), the Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (National Institute of Artistic and Historical 
Heritage) (IPHAN), in Brazil, and the Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (National 
Institute of Cultural Heritage) (INPC), in Ecuador. The research has used related 
literature, documentary and field research, as well as interviews with the managers of 
the organs in study. The hypothesis confirmed was that the process of weakening of the 
national institutions of cultural heritage has contributed decisively to deprive, 
progressively, the power to decide, implement and evaluate public policies for the 
preservation of cultural heritage of the State domains. However, it has not been proved 
that the decisions had been transferred to international organs; rather, to the public 
initiative, seeking to turn the national organs focused on preservation of heritage into 
mere chancellors of the decisions made apart from them. It has also been observed that 
the process of dismantling the Brazilian and Ecuadorian national institutions of cultural 
heritage was reversed in the last years during the government of Luis Inácio Lula da 
Silva and Rafael Corrêa, echoing, also, in the conduct of public policies for the sector 
sponsored by the IDB.  
 
Key-words: Cultural heritage (public policy) – Latin America; Brazil; Ecuador. Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (National Institute of Artistic and Historical 
Heritage) (IPHAN). Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (National Institute of 
Cultural Heritage) (INPC). Inter-American Development Bank (IDB). 
 

 
 
 
 

 



 5 

Resumen 
 

POZZER, Márcio R. O. Políticas públicas para el patrimonio cultural en Latino 
America: las experiências brasileñas y ecuatorianas y el papel del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 2011. XXf. Disertación de Maestría – Programa de Pos-
Graduación en Integración de la América Latina, Universidad de São Paulo, São Paulo, 
2011.  

 
Las reformas orientadas para el mercado realizadas en Brasil y en Ecuador a partir de 
las décadas de 80 y 90 disminuyeron los costes públicos y los recursos humanos de las 
organizaciones nacionales de patrimonio cultural. Para suplir la demanda por tales 
recursos, surgió, en el escenario político del patrimonio cultural, lo agente financiero 
internacional. En ese contexto, la presente disertación busca comprender la relación de 
poder y las  maneras cómo son hechas las elecciones políticas entre los organismos 
públicos de patrimônios nacionales y la institución multilateral que financia diversas 
políticas públicas culturales. Para eso, basamonos en la experiencia de dos países 
latinoamericanos, Brasil y Ecuador, analizando en cuál medida los organismos 
nacionales se liberarón de la realización de las políticas públicas para el sector, 
sufriendo ingerência de los organismos financieros internacionales. Fueran establecidas 
como objeto de estudio tres organizaciones – el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Instituto del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional) (IPHAN), en Brasil, y el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), en Ecuador – junto a la investigación que recurrió a la pesquisa 
bibliográfica, documental y de campo, así como a las entrevistas con los gestores de los 
organismos estudiados. Se confirmó la hipótesis de que el proceso de debilitamiento de 
las instituiciones nacionales de patrimônio cultural contribuyó decisivamente para que 
se sacase, progresivamente, el poder de decidir, ejecutar y evaluar políticas públicas de 
preservación del patrimônio cultural de los dominios del Estado. Sin embargo, no se 
confirmó que las decisiones fueran transferidas para organismos internacionales sino a 
la iniciativa privada, buscando convertir los organismos nacionales con este fin en 
meros cancilleres de decisiones tomadas fuera de ellos. Fué verificado, aún, que el 
proceso de desmontaje de las instituiciones nacionales de patrimônio cultural brasileño 
y ecuatoriano fué revertido en los últimos años con los gobiernos de los presidentes 
Luis Inácio Lula da Silva y Rafael Corrêa, llegando a impactar inclusive en la 
conducción de las políticas públicas financiadas por el BID para el sector. 
 
Palavras-llave: Patrimônio cultural (políticas públicas) – América Latina; Brasil; 
Ecuador. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Instituto del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional) (IPHAN). Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   
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1. Apresentação 

 

 O projeto que deu origem a esta pesquisa tinha como finalidade averiguar em 

que medida a definição do que pode ou não ser considerado patrimônio cultural bem 

como a própria gestão das políticas públicas de preservação do patrimônio deslocaram-

se de instituições públicas nacionais para instituições multilaterais de financiamento. 

Para tanto, elegeu-se o Brasil e o Equador ou, mais especificamente, seus respectivos 

órgãos nacionais voltados para a defesa do patrimônio – o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural 

(INPC) – e políticas públicas de preservação do patrimônio cultural financiadas pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para realizar o estudo de caso. 

Tratou-se de verificar os principais interesses e atores públicos e privados, nacionais e 

internacionais envolvidos nas escolhas dos bens que sofrem intervenção, a 

metodologia, os objetivos estabelecidos e as eventuais experiências de outros países 

latino-americanos considerados durante a formulação das ações de preservação do 

patrimônio. 

 Antes de apresentar a hipótese que norteou a pesquisa e os procedimentos 

metodológicos utilizados, convém resgatar alguns conceitos e marcos históricos que 

contribuem para justificar e contextualizar esta investigação. 

De início, cabe ressaltar que os bens que compõem o patrimônio cultural de uma 

sociedade são incomensuráveis. Incluem os elementos pertencentes à natureza e ao 

meio ambiente, assim como aqueles referentes ao conhecimento (as técnicas, o saber 

e o saber fazer) e aos objetos, aos artefatos e às construções feitas a partir do meio 

ambiente e do saber fazer. No entanto, o patrimônio oficial reúne poucos e escolhidos 

bens eleitos como preserváveis à posteridade. Isso quer dizer que a determinação de 

concepções como “nação”, “história”, “arte”, “arquitetura”, “paisagem”, “afeição”, dentre 

outras, é que define o que será considerado patrimônio e preservado e o que será 

relegado ao esquecimento. Daí a possibilidade de se pensar o patrimônio como 

representação social, como alvo de escolhas que estabelecem relações entre o visível 

e o invisível. 
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 Para Paoli (1992), a noção de “patrimônio histórico” deveria evocar as dimensões 

múltiplas da cultura como imagens de um passado vivo: acontecimentos e coisas que 

merecem ser preservados porque são coletivamente significativos em sua diversidade. 

Entretanto, não é isso o que, em geral, parece acontecer: quando se fala em patrimônio 

histórico, pensa-se quase sempre em uma imagem congelada do passado, e, desse 

modo, dissocia-se a preservação de sua significação coletiva, mantendo-a longe de 

expressar as experiências sociais. A questão que fica é por que esse “legado”, essa 

“herança”, essa “história” apresenta-se sem referências ao presente e sem ligações 

significativas com as constantes modificações das cidades e das formas de vida que 

elas comportam.  

 Pode-se sugerir que o patrimônio cultural e/ou histórico é definido a partir das 

necessidades do presente. Em outras palavras, o reconhecimento do direito ao 

passado mantém-se intrinsecamente ligado ao significado presente da generalização 

da cidadania. Mais do que isso, ele pode ser orientado pela produção de uma cultura 

que, a partir da participação dos cidadãos na construção dos valores simbólicos da 

cidade e do sentimento deles de pertencimento na feitura múltipla da memória coletiva, 

compreenda sua própria historicidade. 

 Por isso, a tarefa principal a ser contemplada em uma política de preservação e 

produção de patrimônio coletivo repousa no reconhecimento do direito ao passado e ao 

legado cultural enquanto dimensão básica da cidadania. A existência de memórias 

coletivas, mesmo heterogêneas, é uma forte referência de grupo, mesmo quando 

aquele grupo mantém um fraco nexo com a história instituída. E aí está o maior desafio: 

fazer com que experiências silenciadas, suprimidas ou privatizadas da população 

reencontrem-se com a dimensão histórica. 

 Vale ressaltar que uma política cultural que apenas idolatre a memória enquanto 

memória ou que oculte as memórias sob uma única memória oficial pode permanecer 

irremediavelmente comprometida com as formas presentes da dominação, herdadas de 

um passado ignorado. Fadada a repetições e impedida de inovação, tal política cultural 

torna-se cúmplice do status quo.  

Como será apresentado nesta pesquisa, no campo das políticas públicas de 

preservação do patrimônio cultural, tal perspectiva, fundada na exaltação da memória 
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de alguns grupos em detrimento das diferentes memórias, é difundida, tanto por órgãos 

nacionais de preservação do patrimônio quanto por órgãos nacionais de defesa e de 

financiamento de políticas públicas do setor. Para melhor abordar esta questão, 

convém recuperar alguns marcos que delineiam a construção da idéia de “patrimônio 

cultural” e a preocupação em preservá-lo. 

  

* * * 

 

Na Europa, as preocupações com a preservação do patrimônio datam do século 

XIX e coincidem com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e com a 

industrialização1. Já na América Latina, o fenômeno da industrialização e seus 

conseqüentes impactos sobre as políticas de preservação cultural ocorreram 

tardiamente. O primeiro tratado multilateral exclusivamente voltado para a proteção de 

bens culturais foi assinado pela União Pan-Americana em 1935. Aquele órgão, 

instituído em 1890 durante a I Conferência Internacional Americana, foi responsável 

pela elaboração e adoção do primeiro tratado multilateral, o Pacto Roerich. Ele 

disciplinava a proteção de bens imóveis e já seu primeiro artigo proclamava o respeito e 

proteção aos monumentos históricos, museus e instituições científicas, artísticas, 

educativas e culturais, tanto em tempos de paz quanto de guerra.  

 A industrialização, que trouxera em seu bojo a urbanização e as profundas 

mudanças de hábitos e de cenários, despertou nas elites sociais dos países da América 

Latina, em certa medida, a preocupação de serem “modernas”, como se aí residisse a 

chave do futuro (COUTINHO, 2006). E, em um continente obcecado pelo “moderno”, 

não se tornaram prioritárias as atividades na área da preservação do patrimônio 

histórico, o que não significa que as elites latino-americanas tenham abandonado 

qualquer preocupação com o assunto: afinal, elas criaram os órgãos públicos de 

                                                
1 Alguns autores tentam buscar bem antes a existência de políticas que almejavam a preservação de 
bens históricos e/ou culturais. Citam, por exemplo, Roma, em 146 a.C, quando Átalo II oferecia 
pagamento aos objetos de Corinto, aos quais os romanos davam pouca importância. Esse episódio já foi 
considerado como nascimento simbólico do objeto de arte e do ato de colecioná-los. Em 408 d.C. fez-se 
um decreto favorecendo o uso secular de templos a serem protegidos como monumentos públicos. O 
Vaticano também desenvolveu iniciativas que poderiam ser associadas àquelas de preservação do 
patrimônio, por volta de 1420, para recuperar a Cidade devastada e readquirir poder e prestigio (CHOAY, 
2001).      
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proteção do patrimônio histórico. Ao fazê-lo, porém, trataram de cristalizar a memória 

de poucos lugares e pertencente a uma parcela restrita da população. 

 A inserção da temática do patrimônio na agenda política dos Estados latino-

americanos a partir da década de 1920 encontrou forte apoio no movimento cultural 

mais relevante da primeira metade do século XX: as vanguardas e, no caso brasileiro, o 

modernismo almejavam, dentre outras aspirações, construir tradições autênticas e 

refletir sobre a identidade nacional em seus respectivos países. Vale ressaltar que o 

tema também contou com o apoio de governos autoritários que implementavam 

projetos desenvolvimentistas com apelo nacionalista, como o de Getúlio Vargas (1930 – 

1945), no Brasil, e o do equatoriano Guillermo Rodríguez Lara (1972 – 1976). 

 No Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), futuro 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi criado no em 1937. O 

SPHAN surgiu dando prioridade absoluta aos remanescentes da arte colonial, em 

contraste com a sociedade que surgia com a industrialização e que não valorizava o 

passado colonial. Considerava-o arcaico e ambicionava substituí-lo por uma imagem 

moderna, inspirada nos valores franceses, ingleses e norte-americanos.   

 A questão do patrimônio também não é nova no Equador, mas tomou vulto nos 

últimos anos, mudando, em boa medida, o seu sentido. Pensemos, por exemplo, nas 

juntas de embelezamento urbano que funcionaram em algumas cidades equatorianas 

até as primeiras décadas do século XX e que foram convertidas mais tarde em institutos 

do patrimônio. Entretanto, foi em 1973 que se conformou a Direção Nacional de 

Patrimônio Artístico e, apenas 1978, que se criou o Instituto Nacional de Patrimônio 

Cultural (INPC), embora a “Lei de Patrimônio Artístico” date de 1945. Tal Direção, que 

dependia exclusivamente da Casa de Cultura Equatoriana, órgão nacional responsável 

pela política cultural, foi considerada insuficiente para cuidar, em todo país, da 

pesquisa, da conservação, da proteção e da restauração do patrimônio cultural. Assim, 

a missão do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural era ampla e, diferentemente do 

previsto em legislações anteriores, tinha que abarcar uma concepção de patrimônio 

mais abrangente. Com isso, passou a proteger não apenas as obras artísticas, como 

antes, mas também as paisagens, as realizações científicas, técnicas e artesanais. Em 

2007, sob o governo de Rafael Correa, o Equador criou o Ministério Coordenador do 
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Patrimônio, que busca coordenar a ação de vários Ministérios no que diz respeito às 

políticas patrimoniais. 

 Vale ressaltar que a questão do patrimônio cultural ganhou nova dimensão na 

América Latina a partir de 1967, com a realização da reunião sobre conservação e 

utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e artístico pela Organização 

dos Estados Americanos (OEA) em Quito, Equador. Com este encontro, os chefes de 

Estado reconheceram a existência de uma situação de urgência, que reclamava a 

cooperação interamericana no que tangia ao patrimônio cultural, e visualizaram a 

possibilidade deste servir de combustível para um novo impulso de desenvolvimento. 

Ou seja, reconheceram os bens culturais como instrumento de progresso. Lá 

estabeleceram as Normas de Quito, as quais pautam as políticas públicas até os dias 

atuais. Entre outros aspectos, estabeleceu-se que o monumento nacional destina-se a 

cumprir uma função social, que a cooperação interamericana e multinacional, de 

maneira geral, é condição sine qua non para o sucesso das políticas de patrimônio, e, 

sobretudo, que o planejamento em nível nacional é responsabilidade do Estado e deve 

estar articulado em diversos âmbitos.    

 Durante as décadas de 1980 e de 1990, ocorreram transformações significativas 

em toda a América Latina junto com a redemocratização de muitos países. Foram feitas 

mudanças estruturais pautadas por políticas liberalizantes, que visavam à redução dos 

gastos públicos, à diminuição do papel do Estado, ao fortalecimento do mercado e ao 

envolvimento de outros atores na esfera pública. 

 As modificações implantadas, principalmente no paradigma de Estado, 

repercutiram nas formas de tomada de decisão, ou seja, na governança2. As estratégias 

básicas utilizadas para mudar o modelo de Estado foram a privatização, a liberalização 

e a desregulação, a austeridade fiscal e a integração econômica e monetária. Assim, o 

Estado mudou sua forma intervencionista de agir e passou a adotar um padrão mais 

voltado para a regulação das relações econômicas e sociais.  

                                                
2 Segundo Munevar (2002), governança são as relações políticas entre diversos atores envolvidos no 
processo de escolher, de executar e de avaliar decisões sobre assuntos de interesse público, e que 
podem ser caracterizadas como um jogo de poder, o qual inclui instituições tanto formais quanto não 
formais. 
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 Antes destas transformações, sob a ótica do Estado positivo e interventor, o 

mercado, por meio de mecanismos fiscais, tidos como sustentáculos das políticas 

governamentais, manteve-se sujeito à intervenção estatal sempre que se observava 

qualquer falha em sua acomodação. Porém, os governos nacionais foram aos poucos 

abandonando seus antigos papéis e abrindo espaço para novos atores suprirem os 

vazios deixados. Foi nesse contexto que a participação de organismos internacionais 

na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas ganhou uma nova 

dimensão. Tal grau de envolvimento passou a ser uma prerrogativa para a liberação de 

financiamentos por parte destas organizações e atingiu praticamente todas as áreas de 

intervenção estatal, dentre as quais a do patrimônio cultural. Com isso, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) tornou-se uma das principais, senão a 

principal, instituições atuantes na questão do patrimônio cultural na América Latina.  

 

* * * 

  

Os projetos de requalificação, reabilitação e revitalização urbana têm sido uma 

constante em várias iniciativas de intervenção e de planejamento urbano na América 

Latina contemporânea (CARRIÓN, 2001). No entanto, tais políticas não são 

necessariamente discutidas, formuladas e implementadas por instituições nacionais ou 

sub-nacionais dos países envolvidos, deixando este espaço para outros atores e 

instituições.   

 Para Gastal (2003), o apoio dos órgãos financeiros internacionais significa para 

os países envolvidos, em termos políticos, um reconhecimento para além das fronteiras 

da qualidade cultural do seu patrimônio arquitetônico, reforçando o orgulho local. 

Entretanto, o suporte internacional pode deixar de ter um caráter exclusivamente 

apoiador, tornando-se essencial para a existência das políticas. É o que se vem 

notando no cenário latino-americano, no qual organismos internacionais, como o BID, 

não só financiam as obras de conservação do patrimônio, como também elaboram o 

projeto e contratam os técnicos. Assim, os órgãos nacionais deixam de protagonizar a 

ação patrimonial, por falta de técnicos e verbas, restando-lhes apenas o papel de 

atestar a qualidade do que é feito.  
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 O primeiro empréstimo do BID que incluiu ações voltadas ao patrimônio cultural 

ocorreu oficialmente em 1974 em um aporte ao governo do Peru. Tratava-se de um 

projeto de desenvolvimento do setor turístico. No caso equatoriano, o financiamento se 

deu pela primeira vez com as negociações iniciadas em 1988 após um grande 

terremoto na cidade de Quito, capital do país. O Programa de Revitalização do Centro 

Histórico de Quito, como ficou conhecida a ação patrocinada pelo BID, objetivava 

conservar o patrimônio arquitetônico e ajustar a oferta de espaços com a demanda 

existente. O Banco financiou a reconstrução e a restauração de prédios históricos, a 

modernização da infra-estrutura de transportes, a racionalização do tráfego e a 

melhoria das condições ambientais. O Programa previa ainda a presença de uma 

população variada residindo nas regiões históricas.   

 No caso brasileiro, as tratativas entre o governo brasileiro e o BID em torno do 

patrimônio tiveram início em 1995 e, já em 1996, o IPHAN elaborou a Carta-Consulta 

ao BID. Em 2000, iniciou-se efetivamente o Monumenta, programa de recuperação do 

patrimônio cultural urbano executado pelo Ministério da Cultura. À época, instituiu-se 

um comitê de especialistas para elaborar uma lista de prioridades, classificando os 

cento e um sítios e conjuntos urbanos sob proteção federal.   

 O Monumenta, segundo o próprio BID, procura combinar recuperação e 

preservação do patrimônio histórico com desenvolvimento econômico e social. Sua 

proposta é agir de forma integrada em cada um dos locais conveniados, promovendo 

obras de restauração e recuperação dos bens tombados e edificações localizadas nas 

áreas de projeto. Ainda de acordo com o discurso institucional, o Monumenta almeja 

garantir condições de sustentabilidade do Patrimônio, gerando recursos para o 

equilíbrio financeiro das atividades desenvolvidas de forma a manter conservados os 

imóveis das áreas do projeto, sem que sejam necessários futuros aportes de recursos 

públicos. Uma das principais estratégias para atingir esse objetivo é estabelecer novos 

usos para os imóveis e monumentos recuperados. 
  

* * * 
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Essas reflexões iniciais contribuíram para a formulação da hipótese que balizou 

toda a investigação. Segundo o levantamento bibliográfico preliminar à pesquisa, o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Nacional do 

Patrimônio Cultural (INPC) sofreram um processo de enfraquecimento em suas 

atribuições durante a década de 1990, coincidindo com o período de adoção, no Brasil 

e no Equador, respectivamente, de reformas orientadas para o mercado. De fato, podia-

se verificar que naquele período houve a diminuição do número de tombamentos, no 

caso do IPHAN, e do próprio quadro funcional do instituto brasileiro e equatoriano.  

 Diante do cenário levantado, a hipótese de trabalho foi formulada da seguinte 

forma: o enfraquecimento político e administrativo de instituições de preservação do 

patrimônio cultural contribuiu decisivamente para que se transferisse, 

progressivamente, para organismos internacionais, no caso, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), o poder de decidir, executar e avaliar políticas públicas do 

setor, tornando órgãos nacionais voltados àquele fim meros chanceladores de decisões 

tomadas fora deles. Esta hipótese não se confirmou na sua integralidade, na medida 

em que se concluiu que as decisões no tocante às políticas de patrimônio cultural se 

transferiram, em parte, para a iniciativa privada e não para os organismos 

internacionais. Isso não neutraliza, contudo, a influência de tais organismos nas 

políticas para o setor, como poderá ser observado ao longo do estudo ora apresentado. 

No mais, verificou-se que, de acordo com hipótese inicial, houve, de fato, um processo 

de enfraquecimento das instituições nacionais de patrimônio cultural. 

 A investigação recorreu à pesquisa bibliográfica, documental e de campo, bem 

como a entrevistas com os gestores dos órgãos estudados, permitindo, em parte, 

“refazer” o percurso histórico das políticas públicas de patrimônio cultural e de suas 

instituições no Brasil e no Equador, além da participação do BID nesta arena política.  
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2. Procedimentos metodológicos 

 

 Ao longo da graduação em Gestão de Políticas Públicas realizou-se extensa 

revisão de literatura sobre o centro das cidades3, memória e patrimônio4, cultura5, 

políticas públicas de cultura6 e preservação do patrimônio cultural7, conservação e 

restauração do patrimônio arquitetônico8 e governança9, a qual já havia sido 

sistematizada em trabalho de conclusão de curso na Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo. Esta revisão constituiu-se num elemento 

motivador para a escolha da temática desta pesquisa e num importante arcabouço 

teórico como ponto de partida. 

 Propriamente no mestrado, foi realizada revisão bibliográfica mais aprofundada 

sobre questões referentes às políticas públicas voltadas ao patrimônio cultural brasileiro 

e equatoriano, às políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

direcionadas ao patrimônio cultural e à gestão do Instituto do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Nacional (IPHAN) e do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural (INPC). Uma 

medida importante utilizada, que se mostrou necessária, foi o recurso a documentos e 

às bases de dados oficiais, tais como os registros e tombamentos realizados pelos 

órgãos estudados e a lista de patrimônio cultural da humanidade elaborada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Esse 

levantamento possibilitou a construção de um panorama mais denso e atualizado da 

                                                
3 POZZER, Márcio Rogério Olivato. Diagnósticos e análises da relação entre o governo do município 
de São Paulo e os movimentos sociais de moradia da área Central da cidade. Pesquisa de iniciação 
científica realizada entre 2005 e 2006, com subsídios do CNPq. Orientadora: Profª Drª Vivian Urquidi 
(EACH e PROLAM – USP). 
4 Pesquisa Participante: Patrimônio Cultural em Movimento: Projeto Integrado e Participativo de 
Resgate do Patrimônio Cultural do Movimento de Saúde da Zona Leste da Cidade de São Paulo. 
Projeto de extensão universitária realizado entre 2006 e 2008, com subsídios do Fundo de Cultura e 
Extensão Universitária da USP e com o apoio do Centro de Preservação Cultural da USP. Orientadora: 
Drª Ângela Maria Machado de Lima. 
5 Disciplina cursada em 2007 sobre Cultura e Política na Sociedade Contemporânea ministrada pela 
Profª. Drª. Cristina Pompa (EACH – USP). 
6 Disciplina Cursada em 2008 sobre Políticas de Cultura ministrada pelo Prof. Ms. André Fontan Köhler 
(EACH – USP). 
7 Disciplina cursada em 2008 sobre Políticas Públicas de Preservação do Patrimônio Cultural ministrada 
pelo Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins (MUP – USP). 
8 Disciplina cursada em 2007 sobre Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico ministrada 
pela Profª Drª Beatriz Mugayar Kühl (FAU – USP).  
9 Disciplina cursada em 2007 sobre Governança das Organizações do Setor Público ministrada pela 
Profª. Drª Evelyn Levy (EACH – USP).  
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discussão sobre o tema, de forma a nutrir com dados e informações as análises 

desenvolvidas ao longo da dissertação. 

Uma primeira etapa do trabalho baseou-se na pesquisa sobre as instituições 

escolhidas a fim de mapear tais instituições, os agentes, as políticas públicas e as 

interações entre os atores na definição das políticas públicas. A intenção foi finalizar um 

conjunto de estudos sistemáticos sobre a governança dos órgãos federais de 

patrimônio com todos os personagens que nela estão envolvidos. A pesquisa buscou 

abranger as instituições, a conduta social e as relações entre os atores que constituem 

a situação social em questão, a fim de complementar o entendimento sobre aquelas 

instituições e sobre os usos e apropriações que delas se faz hoje. Assim, foi realizado 

um breve levantamento histórico sobre as instituições e sobre as políticas públicas por 

elas implementadas. 

 A pesquisa de campo envolveu visitas às cidades de Quito e Cuenca, no 

Equador, bem como de Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e São Paulo, no 

Brasil, dentre outras. Nestas visitas, foram identificadas, caracterizadas e fotografadas 

áreas e/ou edificações das cidades que receberam investimentos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os dados obtidos no trabalho de campo 

foram registrados por meio de fotografia e de anotações em caderno de campo. 

 Durante a pesquisa de campo e em outras ocasiões, recorreu-se também à 

coleta de discursos e representações por meio de entrevistas semi-estruturadas, ou 

mesmo por meio de declarações informais com alguns dos principais agentes, 

preliminarmente nomeados como técnicos, gestores públicos dos órgãos nacionais, 

funcionários diversos das instituições e alguns personagens-chave da gestão das 

políticas públicas estudadas, no Brasil e no Equador. Para registrá-los, foram utilizados 

gravadores e/ou caderno de campo. Dessa forma, sistematizaram-se as representações 

dos agentes sobre de onde e como se geram as políticas públicas de patrimônio 

cultural, ou seja, o jogo de interesses que permeia cada política. Buscou-se, ainda, 

entender os mecanismos formais e informais em sua operação e articulação numa 

situação política fortemente institucionalizada, quais são esses mecanismos e como os 

mesmos operam; seus agentes e rituais de operação também foram alvos de 

observação. 
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Esta parte empírica da pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem 

qualitativa das políticas públicas de patrimônio cultural, tendo como critério de escolha a 

representatividade e a relevância das ações e dos personagens para o conjunto das 

políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos analisados. Todo o curso do trabalho 

empírico se deu concomitantemente ao levantamento de dados e informações e ao 

aprofundamento no estudo da bibliografia referente ao tema.  

Por fim, a partir da literatura teórico-metodológica em que o projeto se baseou, 

pretendeu-se responder, do ponto de vista substantivo, algumas indagações políticas 

básicas sobre os agentes públicos e privados, nacionais e internacionais que atuam 

sobre as políticas públicas de patrimônio cultural, a fim de responder à hipótese 

previamente formulada.   
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3. Estrutura da dissertação 

 

 O detalhamento dos resultados da pesquisa realizada entre fevereiro de 2009 e 

fevereiro de 2011 está apresentado no corpo do texto que se segue, composto por três 

capítulos e as considerações finais. 

 Na primeira parte do trabalho, no Capítulo 1 “Considerações iniciais sobre a 

concepção de patrimônio cultural” é apresentado o caminho teórico para as 

argumentações. Nele são descritos os conceitos centrais que sustentam as análises 

dos objetos da pesquisa. De forma geral, são citados os autores e os conceitos 

essenciais para a organização da pesquisa, do trabalho empírico e do ordenamento 

teórico e conceitual. 

 Feito isso, procede-se no Capítulo 2 “Políticas de preservação do patrimônio e os 

órgãos internacionais: UNESCO e BID”, o qual faz uma reflexão acerca do papel que o 

patrimônio cultural tem desempenhado nas relações internacionais e, sobretudo, nos 

dois organismos internacionais que mais influenciaram as políticas públicas de 

patrimônio cultural na América Latina nos últimos quarenta anos: a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Para tanto, faz-se uma rápida análise 

histórica das trajetórias dos órgãos e das suas escolhas políticas no que tange ao 

patrimônio cultural.    

 O terceiro capítulo refere-se ao estudo comparado dos órgãos brasileiro e 

equatoriano responsáveis pela gestão das políticas de patrimônio cultural em seus 

respectivos países. Recebeu o título de “Brasil e Equador: estudo comparativo sobre as 

políticas públicas de patrimônio cultural”. O Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Nacional (IPHAN) e o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC) são alvo de uma 

análise histórica desde sua criação, expondo-se resultados da pesquisa bibliográfica,e 

documental sobre os órgãos.  Em seguida, tenta-se, por meio da análise de entrevistas, 

depoimentos, documentos oficiais e da pesquisa de campo, descrever como o órgão 

tem se comportado a partir das décadas de 1980 e 1990, confrontando seu quadro 

técnico e funcional, orçamento, tombamentos, e tipologia das ações adotadas pelo 

entre três diferentes períodos: pré-financiamento do BID, pós-financiamento do BID e 
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pós-financiamento do BID com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 

Rafael Corrêa, no Brasil e no Equador, respectivamente.  

 Por fim, nas considerações finais, são apresentadas as conclusões possíveis que 

foram construídas no decorrer do trabalho e puderam comprovar alguns pontos da 

hipótese inicial e relativizar outros.    
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CAPÍTULO 1 
 

 Considerações iniciais sobre a concepção 

de patrimônio cultural 
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1. Cultura: alteridade e diversidade 

 

Cultura é uma idéia recente, que se confunde com o surgimento da antropologia. 

No texto “Política cultural, cultura política e patrimônio histórico”, Marilena Chauí (1992) 

apresenta a cultura como a invenção coletiva e temporal de práticas, valores, símbolos 

e idéias que marcam a ruptura do humano em face das coisas naturais com a 

instituição das linguagens, do trabalho, da consciência da morte e do tempo, do desejo 

como diverso da necessidade, do poder como diverso da força e da violência, do 

pensamento como diferenciação entre o necessário e o possível, entre o contraditório e 

o idêntico, entre o justo e o injusto, entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, 

entre o bom e o mau; é a determinação ética da existência pela liberdade e pela culpa, 

a determinação política da existência pelo trabalho realizado sobre as diferenças e 

conflitos sociais (CHAUÍ, 1992). Em outras palavras, cultura diz respeito aos objetivos, 

valores e imagens do mundo que se manifestam no discurso, no direito e nas práticas 

rotineiras de grupos que se automonitoram, sendo uma linguagem que se constrói a fim 

de pautar as relações sociais. 

Os acontecimentos deflagrados com o ataque às torres gêmeas de Nova Iorque, 

nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, trouxeram à luz um debate que 

parecia ultrapassado: cultura tem importância? Essa discussão é uma maneira retórica 

de dizer que algumas culturas são pobres ou atrasadas, enquanto outras são ricas e 

evoluídas. A partir dela, traçam-se “mapas morais” do mundo, e se constroem 

indicadores de “qualidade de vida”, manipulados para hierarquizar culturas, civilizações 

e religiões. E, assim, pode-se “iluminar” certos povos, livrando-os dos erros, da 

ignorância, da miséria, e torná-los progressistas, mais democráticos, mais 

empreendedores, mais racionais e mais parecidos “conosco” (SHWEDER, 2002).  

Segundo Paula Montero (1998), o fenômeno da percepção e classificação da 

alteridade pode até ser universal, mas apenas o ocidente construiu, consistentemente, 

ao longo da história de sua expansão, julgamento sobre o outro visando submetê-lo e 

localizá-lo em posição de inferioridade. Há uma apropriação política do jogo das 

diferenças, para propor que as representações não sejam simplesmente expressões 
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simbólicas de realidades materiais, mas, sobretudo, apresentações das realidades que 

se quer ao mesmo tempo conhecer e dominar (MONTERO, 1998). 

A alteridade como diferença cultural é uma novidade moderna difundida, em 

certa medida, pela Antropologia. Ela traz a possibilidade de um conhecimento empírico 

do outro, ao invés de defini-lo como objeto a ser conquistado. Mas a Antropologia 

moderna compara, em uma escala evolutiva, os hábitos e costumes próprios do “outro” 

com os aceitos pelas culturas ocidentais. Nesse processo, o pensamento transforma o 

que era selvagem em primitivo e torna a capacidade de produção de bens materiais, 

bem como a existência de relações sociais cada vez mais complexas em etapas de 

desenvolvimento. 

 As etapas de desenvolvimento estão imbricadas às idéias de progresso e 

declínio. O primeiro é enunciado como a possibilidade de ter mais, e sempre mais, de 

alguma coisa que seja “positiva”. Já o declínio remete ao processo contrário de  ter 

cada vez menos. Determina-se um “bom” qualquer, e será possível fazer um julgamento 

objetivo sobre progresso com relação a esse “bom”. Ou seja, estamos tratando do 

aspecto arbitrário do mapeamento moral e os graus de liberdade que se tem ao decidir 

quais são as idéias que serão escolhidas como a referência da boa vida. 

 Para Chauí (1992), existem valores que criam vínculos universais, mas são 

poucos: justiça, beneficência, autonomia, sacrifício, liberdade, lealdade, santidade e 

dever. Todavia, as finalidades da vida objetivamente preciosas são diversas, 

heterogêneas, irredutíveis a alguns denominadores comuns como “utilidade” ou “prazer” 

e, por natureza, em conflito entre si. As boas coisas da vida não podem ser todas 

maximizadas simultaneamente. Quando se trata de implantar valores verdadeiros 

sempre existem trocas, e é por isso que existem diferentes tradições de culturas e que 

nenhuma tradição cultural jamais foi capaz de honrar tudo o quê é bom.       

Entretanto, se é verdade que sempre houve a preocupação em dominar, apenas 

a dominação científica “desenvolvimentista” exigiu o conhecimento empírico dos povos 

que pretendia colonizar. E isso, parece ser a novidade. Sendo assim, cabe uma 

reflexão sobre um sistema bastante sutil, e que vem promovendo a globalização à 

moda ocidental de maneira bem mais discreta: o patrimônio cultural.  
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2. A “invenção” do patrimônio cultural 

 

 A noção de patrimônio, como pensada hoje, apareceu apenas no século XIX, 

simultaneamente ao processo de consolidação do capitalismo e, conseqüentemente, 

dos Estados Nacionais, municiando ideologicamente a construção das identidades 

nacionais. Com isso, o conceito passou a ser fundamentado pelo seu caráter moral e 

pedagógico, em um contexto de intensas transformações, como indica Fonseca (1997): 

  
Na Inglaterra, o vandalismo da Reforma criou a necessidade da 
proteção de igrejas e imagens. Na França, a Revolução de 1789 
apresentou o problema do destino que teriam os bens confiscados do 
clero e da aristocracia, grupos sociais cujas posses eram alvo principal 
dos vandalismos do período. Lançando mão dos ideais iluministas, 
sábios e eruditos se insurgiram contra essas destruições, justificando 
que aqueles bens eram de interesse para a instrução pública 
(FONSECA, 1997: 17). 

 

A Revolução Industrial engendrou, a partir de meados do século XVIII, intensas 

mudanças econômicas e sociais, primeiramente na Inglaterra e, mais tarde, em 

diferentes regiões do planeta (BENEVOLO, 1983: 551). Entre as suas principais 

características, convém citar a passagem da manufatura para a indústria mecânica, a 

organização das mais diversas atividades humanas pelo capital, a predominância da 

indústria na atividade econômica e a intensificação do processo de urbanização. 

Surgiram também novas formas de energia, como a eletricidade e os combustíveis 

derivados do petróleo. A velha Europa agrária tornou-se uma região com cidades 

populosas e industrializadas. No campo científico, por sua vez, desenvolveu-se todo um 

movimento intelectual objetivando responder aos novos desafios trazidos pela 

Revolução Industrial. Data desse período, por exemplo, a formação do pensamento 

sociológico enquanto um campo de estudos sobre a formação da sociedade moderna.  

Também naquele período, mas sobretudo no século XIX, produziu-se uma 

“ruptura” entre o passado e o presente ao mesmo tempo em que se atribuiu uma nova 

determinação cultural para o que se entendia como “monumento histórico”. Isso quer 

dizer que, por um lado, formou-se um corpo de idéias segundo o qual o passado estaria 

“acabado” e não mais se renovaria. Segundo Choay (2001: 36), é como se a distância 
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entre o presente e o passado se aprofundasse. O passado perdeu a continuidade e a 

homogeneidade que outrora lhe conferira “a permanência do fazer manual dos homens” 

e a ele nada mais poderia ser acrescido, nem pelo presente nem pelo futuro (CHOAY, 

2001: 36). Por outro lado, intensificou-se a preocupação com o “patrimônio cultural”, 

como pensado hoje, municiando ideologicamente a construção das identidades 

nacionais. Para tanto, o conceito passou a ser fundamentado pelo seu caráter moral e 

pedagógico.  

Destaque-se que as cidades industrializadas foram os cenários em que as 

mudanças de paradigmas sociais, culturais e econômicos ganharam forma e ocorreram 

de maneira muito rápida e intensa. Para exemplificar, nada melhor do que a cidade de 

Londres, na Inglaterra, a qual, no ano de 1700, contava com cerca de 700 mil 

habitantes, passando, em 1831, a 1,5 milhão e, cinqüenta anos depois, a 3,8 milhões.  

Desse modo, a preservação do patrimônio despontou como um problema 

exatamente no momento de desaparecimento dos traços urbanos do passado. Os 

países europeus, ao enfrentarem o processo de industrialização acelerada que 

descaracterizava, demolia e alterava as conformações das antigas cidades, foram os 

primeiros a proclamarem a necessidade de "proteger" edificações e regiões do 

desmedido crescimento das cidades. Segundo Choay (2001), a Inglaterra preconizou, 

no início do século XIX, o movimento pela preservação de edifícios, num processo que 

conquistaria mais tarde a participação do grande público.  

Podemos afirmar que após o Renascimento, as antiguidades, fontes de saberes 

e de prazeres, já se afiguravam como pontos de referência para o presente, mas como 

obras que se podiam igualar e superar. A partir da década de 1820, houve uma 

mudança significativa, pois o patrimônio cultural inscreveu-se sob o signo do 

insubstituível; os danos que sofrera seriam irreparáveis e sua perda irremediável 

(CHOAY, 2001: 136). 

 A consagração do patrimônio cultural ocorreu na Inglaterra e na França ligada ao 

evento da era industrial, justamente como testemunha da demolição de áreas inteiras 

das cidades em função do crescimento urbano, fosse para celebrar os novos tempos 

que se descortinavam, com grandes edifícios públicos que atestavam a riqueza, fosse 

para se adequar ao crescimento desordenado proporcionado pela construção de 
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habitações operárias. Tratava-se de um movimento simultâneo de transformação e de 

degradação do meio ambiente (CHOAY, 2001: 127).  

Segundo Choay (2001: 127), esse processo contribuiu para “inverter a hierarquia 

dos valores atribuídos aos monumentos históricos e privilegiar, pela primeira vez, os 

valores da sensibilidade, principalmente estéticos”.  

 
A revolução industrial, como ruptura em relação aos modelos 
tradicionais de produção, abria um fosso intransponível entre dois 
períodos da criação humana. Quaisquer que tenham sido as datas, que 
variam de acordo com cada país, o corte da industrialização continuou 
sendo, durante toda essa fase, uma linha intransponível entre um antes, 
em que se encontra o monumento histórico isolado, e um depois, com o 
qual começa a modernidade (CHOAY, 2001: 127).  

 

Naquele momento, rompia-se o fio que estabelecera um equilíbrio secular entre 

diferentes gerações, quando cada uma desempenha os mesmos papéis das anteriores 

e “repetia o mesmo destino” (BENEVOLO, 1983: 551). Com as intensas transformações 

da sociedade, padrões sociais construídos pelas antigas gerações foram debilitados ou 

até mesmo destruídos, produzindo novos padrões, incompatíveis com as “velhas” 

tradições (HOBSBAWM, 1997: 13). As “novas gerações” se encontravam, pois, em uma 

nova situação e foram desafiadas a resolver problemas inéditos (BENEVOLO, 1983: 

551). 

A “invenção” do patrimônio cultural pode assumir diversas facetas, traduzindo-se 

na forma de monumentos históricos, de ícones urbanos ou até de tradições populares. 

Esta “invenção” busca estabelecer, em certa medida, um vínculo entre o mundo do 

passado e o que está por vir.  Assim, como qualquer prática deliberada, ou mesmo não 

deliberada ou “inconsciente”, a definição do patrimônio cultural, por intermédio das 

ações públicas ou privadas, implica recortes. Em outras palavras, não são todas as 

práticas sociais e suas representações materiais que são preservadas, assim como 

nem tudo o que é “preservado” representa o passado ao qual se quer remeter. Ou seja, 

a própria prática de preservação patrimonial já simboliza um ato cultural, construído 

historicamente e delimitado no tempo e espaço, por determinadas parcelas da 

sociedade: é, de certa forma, “inventado”. 
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Aqui convém retomar a discussão de Eric Hobsbawm (1997) sobre a “invenção 

das tradições”. Para ele, esse é um acontecimento comum em diferentes períodos da 

história: “inventam-se novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente 

amplas e rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta” (HOBSBAWM, 1997: 13). 

Contrariando as concepções difundidas pelo liberalismo do século XIX, Hobsbawm 

afirma que a “invenção das tradições” ocorre também nas sociedades ditas “modernas” 

e não apenas naquelas conhecidas como “tradicionais”. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que há uma referência ao passado histórico, essas tradições “inventadas” criam 

continuidades artificiais (HOBSBAWN, 1997: 10).  

 
Em poucas palavras, elas [as tradições] são reações a situações novas 
que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou 
estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que 
obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do 
mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e 
invariável ao menos alguns aspectos da vida social que torna a 
“invenção da tradição” um assunto tão interessante para os estudiosos 
da história contemporânea (HOBSBAWN, 1997: 10). 

 

Não raro as “tradições” dos séculos XIX e XX, que reivindicavam o status de 

“antigas”, eram “recentes” em sua origem ou até mesmo “inventadas” (GIDDENS, 

1995:115). Isso não quer dizer, contudo, que tais “tradições” fossem deliberadamente 

construídas. Ao contrário das “tradições genuínas”, o contato com o passado 

reivindicado pelas “tradições inventadas” era “muito factício” (GIDDENS, 1995:115). 

Hobsbawm defendeu ainda que tais tradições inventadas difundiram-se com as 

primeiras instituições modernas, quando “materiais antigos” passaram a ser utilizados 

para finalidades “modernas”, com o intuito de legitimar os sistemas de poder nascentes 

(GIDDENS, 1995:115).      

Portanto, considera-se, nesta pesquisa, que o patrimônio seja uma “invenção” da 

modernidade datada de um período de profundas mudanças sociais, políticas, culturais 

e econômicas. Desde então, a definição do que deve ser preservado, de um lado, e do 

que pode ser esquecido, de outro, tem envolvido, não raro, um processo de ruptura 

entre o passado e o presente, assim como critérios que privilegiam determinados bens 

em detrimento de outros. 
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3. Patrimônio material e imaterial, tangível e intangível: divisão metodológica?  

 

 Há uma divisão teórica e prática entre os tipos de patrimônio cultural, 

classificando-os como “material” e “imaterial”, ou como “tangível” e “intangível”. Esta 

divisão, embora questionável, influencia as políticas públicas, na medida em que orienta 

a seleção do que deve ou não ser preservado. 

O patrimônio cultural “tangível” ou “material” é representado por edifícios, 

monumentos e marcos, entre outros. Trata-se da representação mais sólida e visível da 

concepção difundida de patrimônio cultural, e, normalmente, torna-se “emblema” ou 

referência de uma sociedade, recebendo atenção e investimentos público, privados e, 

sobretudo, financiamento internacional.   

É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e 

as manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por monumentos, sítios 

históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de 

um povo. Há muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, 

nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou 

gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. É o que ficou 

conhecido como patrimônio cultural “intangível” ou “imaterial”: o conjunto de expressões 

de vida e de tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do 

mundo herdam de seus ancestrais e transmitem para seus descendentes. Apesar de 

tentar manter um senso de identidade e continuidade, este patrimônio é particularmente 

vulnerável uma vez que está em constante mutação e multiplicação por seus 

“portadores”. 

Apesar desta divisão hoje estar consolidada, até mesmo do ponto de vista legal, 

tal separação entre patrimônio material e imaterial é bastante questionável. A partir da 

verificação de que esta conceituação é produto de uma construção histórica, pode-se 

sugerir que o que distingue o “patrimônio material” do “patrimônio imaterial” não é o fato 

de um possuir matéria e o outro não. Porque o fato de um determinado bem ser 

considerado patrimônio “material” não decorre de nenhuma propriedade inerente a sua 

matéria, por mais importante que esta possa parecer. O exemplo dos monumentos da 

Antiguidade clássica é simbólico: os edifícios estavam lá, mas a forma de se relacionar 
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com eles mudou ao longo do tempo, até chegar à noção de patrimônio cultural que 

conhecemos hoje. A noção de patrimônio cultural é, portanto, um valor construído 

historicamente que é atribuído a estes bens, e que não possui natureza material. Por 

este motivo, apesar da aparente dicotomia, os conceitos de “patrimônio material” e de 

“patrimônio imaterial” estão imbricados e apresentam uma série de relações teóricas e 

práticas em suas construções. 

No âmbito das políticas públicas, a distinção entre o patrimônio chamado 

“material” e aquele conhecido como “imaterial” reflete, mais do que uma substancial 

diferença na natureza física destes bens, a existência de dois momentos distintos nos 

projetos de preservação, carregados de uma série de conotações sociais e políticas. O 

primeiro, que persistiu ao longo de várias décadas, esteve voltado para a preservação 

do denominado “patrimônio material” ou, mais especificamente, do patrimônio material 

predominantemente dos países tidos como “desenvolvidos”. O segundo momento, 

localizado nas últimas duas décadas, passou a registrar, também, o patrimônio 

“imaterial”, com a valorização de novos atores sociais na construção das chamadas 

“identidades” ou “culturas nacionais”. Esta questão será desenvolvida nos próximos 

capítulos. 
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CAPITULO 2 
 

As políticas de patrimônio cultural e  

os órgãos internacionais:  

UNESCO e BID 
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1. Introdução 

 

Neste capítulo, será analisada a participação de duas instituições internacionais 

nas políticas de preservação do patrimônio cultural: a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

A UNESCO é apresentada como um dos principais agentes, em âmbito mundial, 

que define o que é patrimônio cultural e, conseqüentemente, o que deve ser 

preservado. Ver-se-á que embora esteja inscrita em seus princípios a promoção de um 

verdadeiro diálogo entre os povos, baseado no respeito pelos valores compartilhados 

entre as civilizações, culturas e pessoas, a UNESCO privilegiou, ao longo de várias 

décadas, o registro de bens culturais relacionados às sociedades ocidentais 

economicamente “desenvolvidas”.  

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, 

realizada em 1972, orienta, ainda hoje, as ações da UNESCO no campo do patrimônio 

material. Os resultados da pesquisa ora apresentada mostraram que, até 2003, quando 

a UNESCO passou a registrar também o patrimônio imaterial, os países que possuíam 

os maiores índices de desenvolvimento humano (IDH) concentravam 57% dos registros 

de patrimônio cultural, embora somassem apenas um terço dos países signatários. Já 

os países com os mais baixos índices de desenvolvimento humano, os quais 

correspondem também a um terço dos signatários, apresentavam apenas 15% dos 

registros. Além disso, verificou-se que mesmo os registros de patrimônio nos países 

latino-americanos referem-se, prioritariamente, a bens do período colonial e remetem 

diretamente à cultura européia. Com a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, de 2003, a UNESCO também passou a abordar o tema do 

patrimônio cultural imaterial e, desde então, tem sido ampliado e diversificado o registro 

de bens culturais, inclusive nos países com índices de desenvolvimento mais baixos.  

Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), fundado em 1954 para 

promover o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do 

Caribe,  passou a ter papel de destaque nas políticas públicas voltadas para o 

patrimônio cultural na região, desde 1974, quando concedeu US$ 26 milhões para 
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reabilitar diversos edifícios no Peru e para estimular o desenvolvimento turístico. 

Todavia, se, por um lado, a UNESCO passou a registrar o patrimônio imaterial em 

2003, os empréstimos do BID para a área de patrimônio cultural, por outro lado, até os 

dias atuais se direcionam exclusivamente para iniciativas que envolvem o patrimônio 

cultural material e, mais, que causem impactos nas atividades turísticas dos centros 

urbanos.   

A hipótese que norteou esta pesquisa propunha que o enfraquecimento das 

instituições nacionais de patrimônio cultural contribuiu decisivamente para que se 

transferisse, progressivamente, para organismos internacionais, no caso, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, o poder de decidir, executar e avaliar políticas 

públicas de preservação do patrimônio cultural, tornando os órgãos nacionais voltados 

àquele fim meros chanceladores de decisões tomadas fora deles. Embora a hipótese 

não tenha se confirmado, é essencial apresentar o histórico, a estrutura de 

funcionamento e alguns paradigmas que têm norteado as ações o BID, antes de 

analisar a sua influência na elaboração das políticas públicas culturais do Brasil e do 

Equador. 
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2. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e a definição de patrimônio cultural 
 
2.1. Histórico e funcionamento 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada após a Segunda Guerra 

Mundial objetivando manter a paz e a segurança no mundo, fomentar relações cordiais 

entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos 

humanos. Na tentativa de cumprir sua missão, a ONU dividiu-se em uma série de 

órgãos, cada um com uma vocação específica, atuando na área da saúde, da 

educação, da segurança alimentar, dentre tantas outras. A Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida pela sigla UNESCO (United 

Nations Educacional, Scientific and Cultural Organization), tornou-se responsável, 

dentre outros aspectos, por questões relacionadas à preservação o patrimônio cultural. 

É justamente à UNESCO que nos remeteremos para analisar o que tem sido 

considerado patrimônio, antes de abordar o papel do BID enquanto instituição 

multilateral que financia (e define) políticas públicas culturais. 

 Segundo documentos institucionais, a UNESCO trabalha em prol da criação de 

condições para promover um genuíno diálogo entre os povos, fundamentado no 

respeito pelos valores compartilhados entre as civilizações, culturas e pessoas. Para 

este órgão da ONU, o mundo requer urgentemente visões globais de desenvolvimento 

sustentável, com base na observância dos direitos humanos, no respeito mútuo e na 

erradicação da pobreza, temas esses que estão no cerne da missão da UNESCO e de 

suas atividades. 

No que tange ao patrimônio cultural, a UNESCO o define como de fundamental 

contribuição para a memória, a identidade e a criatividade dos povos, bem como para a 

riqueza das culturas. Ela trabalha impulsionada pela Convenção para a Proteção do 

Patrimônio Mundial Cultural e Natural e pela Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial. A primeira, aprovada em Paris em 1972, possui 187 

Estados signatários10 e, ainda hoje, configura-se como o instrumento da UNESCO que 

                                                
10 Ver Anexo 1 com a lista completa de todos os Estados signatários da Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural até dezembro de 2010.  
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orienta a definição e a preservação do patrimônio natural e cultural “material”. Já a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela 

Conferência Geral das Nações Unidades em sua 32ª sessão, em Paris entre os dias 29 

de setembro e 17 de outubro de 2003, conta com 134 países signatários11. 

 

2.2. Concepção de patrimônio cultural 
Desde a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e 

Natural de 1972, a UNESCO passou a atribuir a determinados lugares, bens e 

monumentos o título de “patrimônio mundial”. Até 2003, foram registrados apenas bens 

“materiais” e os critérios para defini-los implicaram a seleção de quais culturas eram 

supostamente importantes de serem preservadas, ou seja, quais possuíam maior 

“relevância” e deveriam ser eleitas “patrimônio cultural da humanidade”. Sendo assim, o 

órgão das Nações Unidas chancelou uma visão que afirmava que certas culturas eram 

mais importantes do que outras, considerando mais relevantes aquelas associadas aos 

países ditos “desenvolvidos”. Veja-se o exemplo dos bens culturais latino-americanos 

considerados patrimônio cultural da humanidade: a maioria está diretamente 

relacionada à cultura européia, ou seja, ao passado colonial.  

Vale ressaltar a observação de Harrison em “Por que a cultura é importante” 

(2002), segundo a qual a contratação de antropólogos por instituições de 

desenvolvimento a partir da década de 1970 objetivava adaptar projetos e realidades 

culturais existentes. Tratava-se, assim, de uma concepção de desenvolvimento fundada 

na hierarquização das diferenças, separando o que era supostamente melhor do que 

era “pior”. Ela surgiu de forma concomitante à concepção do que devia ser “preservado” 

e do que poderia ser “esquecido”, reforçando, quem sabe, o modelo de sociedade 

desenvolvida em voga. Naquele contexto, a economia ocidental era tratada como 

“natural” e não como uma construção cultural e histórica. 

De acordo com levantamento realizado para esta pesquisa, confrontando a 

última atualização dos sítios registrados pela UNESCO e os Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos países, verificou-se que os países com piores IDH 

                                                
11 Ver Anexo 2 com a lista completa de todos os Estados signatários da Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial até janeiro de 2011.  
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de 2007, os quais representam aproximadamente um terço (1/3) dos países signatários 

da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, 

apresentavam somente 15% dos registros de patrimônios, enquanto os sessenta países 

“mais desenvolvidos” (com os maiores IDH), que representam também um terço (1/3) 

aproximadamente dos países signatários, possuíam 57% dos registros (TABELA 1).  

 
TABELA 1. Distribuição dos sítios registrados até 2001, de acordo com a Convenção do 
Patrimônio Mundial de 1972, por posição no Índice de Desenvolvimento Humano IDH (2007) 
 

Posição no IDH 1º ao 60º 61º ao 120º 121º ao 177º Outros(1) Total 
412 195 106 5 718 Patrimônios 

registrados(2) 57% 27% 15% 1% 100% 
 

(1) Países sem medida de IDH em 2007 (Iraque e Iuguslávia). 
(2) Fonte dos dados: UNESCO Brasil (www.unesco.org.br). 
 

Todavia, para muitas comunidades, o patrimônio imaterial é uma fonte de 

identidade, e carrega a sua própria história. A filosofia, os valores e as formas de 

pensar refletidos nas línguas, tradições orais e diversas manifestações culturais 

constituem o fundamento da vida comunitária. Num mundo de crescentes interações 

globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a sobrevivência da 

diversidade de culturas dentro de cada comunidade, contribuindo para o alcance de um 

mundo plural. 

Entretanto, como nem sempre deixam vastos vestígios materiais como 

edificações ou centros urbanos, tais comunidades tiveram e ainda têm suas 

manifestações culturais preteridas e subvalorizadas por órgãos nacionais e 

internacionais. Foi apenas em 2003, após uma série de estudos técnicos e discussões 

internacionais com especialistas, juristas e membros dos governos, que a UNESCO 

adotou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Essa 

convenção regula o tema do patrimônio cultural imaterial e complementa a Convenção 
para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, de 1972, que cuida dos 

bens tangíveis, de modo a contemplar “toda a herança cultural” da humanidade: 

 
Ciente da importância dessa forma de patrimônio e da complexidade 
envolvida na definição dos seus limites e de sua proteção, a UNESCO 
vem, nos últimos vinte anos, se esforçando para criar e consolidar 
instrumentos e mecanismos que conduzam ao seu reconhecimento e 
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defesa. Em 1989, a Organização estabeleceu a Recomendação sobre a 
Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular e vem, desde então, 
estimulando a sua aplicação ao redor do mundo. Esse instrumento legal 
fornece elementos para a identificação, a preservação e a continuidade 
dessa forma de patrimônio, assim como de sua disseminação 
(www.unesco.org.br).   

 

A possibilidade de perpetuar elementos pertencentes a determinado grupo social 

implica a referência institucionalizada à sua memória e pode implicar também o 

reconhecimento de sua presença no cenário social, motivos que mobilizam diversos 

segmentos sociais, principalmente aqueles que, no contexto mundial, estiveram alijados 

de alguma memória histórica. 

Com isso, a partir do momento em que a UNESCO adotou a Convenção para 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, houve um rearranjo do “mapa cultural 

mundial”. No que se refere ao patrimônio imaterial, os países mais pobres, também 

denominados “subdesenvolvidos”, passaram a responder por 28% dos registros, 

enquanto os sessenta países “mais desenvolvidos” registraram 26% das manifestações 

culturais (TABELA 2). 

 
TABELA 2. Distribuição dos sítios registrados até 2005, de acordo com a Convenção para a 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, por posição no Índice de 
Desenvolvimento Humano IDH (2007) 
 

Posição no 
IDH 1º ao 60º 61º ao 120º 121º ao 177º Outros(1) Total 

23 41 25 1 90 Patrimônios 
registrados(2) 26% 46% 28% 1% 100% 
 
(1) Países sem medida de IDH em 2007 (Iraque e Iuguslávia). 
(2) Fonte dos dados: UNESCO Brasil (www.unesco.org.br). 
 

 Em suma, a análise crítica das escolhas sobre o que se deve ou não preservar é 

essencial. Neste ponto, a História tem muito a contribuir, pois é de sua atribuição 

específica o estudo dos registros do passado, no qual a critica das fontes é etapa de 

fundamental importância. Por meio dela, verificam-se as estratégias de produção de 

documentos, possibilitando a leitura do “dito” e do “não dito”. No entanto, a 

historiografia, há décadas, tem criticado uma história denominada “oficial”, narrada sob 

o ponto de vista dos vencedores, buscando uma história que contemple o olhar de 

grupos e classes não presentes nos estudos tradicionais. O mesmo, talvez, devesse ser 
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feito em relação ao que se considera digno de preservação: desvencilhar-se de uma 

noção de patrimônio cuja referência são os países desenvolvidos para contemplar 

diferentes manifestações culturais. 

 A luta pelo reconhecimento da diversidade tornou-se paradigma no final do 

século XX. Nancy Fraser (1997) apresenta o contexto pós-socialista, no qual as 

identidades grupais vêm substituindo a idéia de classes, para justificar o fato de a 

dominação cultural ter suplantado a exploração como a injustiça fundamental. Para ela, 

as desvantagens econômicas estão imbricadas com o desrespeito cultural. A ampliação 

da concepção de patrimônio cultural e, com isso, de cultura pode e deve se refletir na 

redistribuição dos recursos, por auxiliar no rompimento de preconceitos, mas sobretudo 

por valorizar outros tipos de riquezas. 

 No Brasil, de um modo geral, os bens definidos pela UNESCO como patrimônio 

da humanidade são igrejas, prédios públicos e militares, sobrados e casas-grandes. O 

patrimônio consolidado, ao que parece em rápida análise, acaba por referendar uma 

determinada memória histórica tradicional, exaltando as elites dirigentes do país: 
 

A política do Patrimônio ostenta essa marca classista em tudo que lhe 
diz respeito. Basta consultar a lista publicada dos imóveis e 
monumentos tombados pelo SPHAN para nos darmos conta de que se 
encontra ali (sobre) representados os espécimes característicos de 
todas as frações da classe dirigente brasileira em seus ramos público e 
privado, leigo e eclesiástico, rural e urbano, afluente e decadente. O 
reverso desse tesouro tão apreciado é a amnésia da experiência dos 
grupos populares, das populações negras e dos povos indígenas, para 
citar apenas aqueles referidos pelo projeto andradino (MICELI, 1987: 
44). 

 

A situação não é diferente daquela conhecida pela América Latina como um 

todo, cujos registros de patrimônios remetem, prioritariamente, ao passado 

colonial (TABELA 3).  
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TABELA 3. Bens da América Latina registrados pela UNESCO como Patrimônio Mundial, até 
2010, de acordo com a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural (1978-2010) 
 

Lista de patrimônio da humanidade (UNESCO) 
Ano de 
registro  Bem Listado / País Característica 

do bem 
Argentina:  

1981 Los Glaciares  Natural 
1984 Parque Nacional do Iguaçu  Natural 
1999 Caverna de las Manos, Rio Pinturas Pré-Colombiano 
1999 Península de Valdés Natural 
2000 Conjunto e Estâncias Jesuítas de Córdoba Colonial 
2000 Parques Naturais de  Ischigualasto e Talampaya Natural 
2003 Quebrada de Humahuaca   Natural 

  
Argentina e Brasil:  

1984 Missões Jesuíticas dos Guaranis Colonial 
  

Bolívia:  
1987 Cidade de Potosi  Colonial 
1990 Missões Jesuíticas de Chiquitos  Colonial 
1991 Cidade Histórica de Sucre Colonial 
1998 Forte de Samaipata  Pré-Colombiano 
2000 Parque Nacional de Noel Kempff Mercado Natural 
2000 Tiwanaku: Centro Espiritual e Político da Cultura Tiwanaku  Pré-Colombiano 

  
Brasil:  

1980 Cidade Histórica de Ouro Preto  Colonial 
1982 Cidade Histórica de Olinda  Colonial 
1985 Centro Histórico de Salvador, Bahia Colonial 
1985 Santuário de Bom Jesus em Congonhas  Colonial 
1986 Parque Nacional do Iguaçu  Natural 
1987 Brasília  Pós-Colonial 
1991 Parque Nacional da Serra da Capivara Pré-Colombiano 
1997 Centro Histórico de São Luís, Maranhão  Colonial 
1999 Centro Histórico da Cidade de Diamantina Colonial 
1999 Costa do Descobrimento - Reserva da Mata Atlântica Natural 
1999 Mata Atlântica - Reservas do Sudeste Natural 
2000 Área de Conservação do Pantanal Natural 
2000 Parque Nacional do Jaú  Natural 
2001 Centro Histórico da Cidade de Goiás Colonial 

2001 Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das 
Emas Natural 

2001 Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas  Natural 
2010 Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão SE Colonial 
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Lista de patrimônio da humanidade (UNESCO) 
Ano de 

Registro  Bem Listado / País Característica do 
bem 

Chile:  
1995 Parque Nacional de Rapa Nui  Pré-Colombiano 
2000 Igrejas de Chiloé Colonial 
2003 Bairro histórico da cidade portuária de Valparaíso Colonial 
2005 Usinas de salitre de Humberstone e Santa Laura Pós-Colonial 
2006 Cidade mineira de Sewell  Pós-Colonial 

  
Colômbia:  

1984 Porto, Fortalezas e Conjunto Monumental de Cartagena  Colonial 
1994 Parque Nacional Los Katios  Natural 
1995 Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox  Colonial 
1995 Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro Pré-Colombiano 
1995 Parque Arqueológico de San Agustín  Pré-Colombiano 
2006 Santuário de Fauna e Flora de Malpelo  Natural 

  
Costa Rica: 

1997 Parque Nacional da Ilha de Cocos  Natural 
1999 Zona de Conservação de Guanacaste  Natural 

  
Costa Rica e Panamá:  

1983 Parque Nacional La Amistad   Natural 
  

Cuba:  
1982 Cidade Antiga de Havana e seu Sistema de Fortificações   Colonial 
1988 Trinidad e Vale de Los Ingenios  Colonial 
1997 Castelo de São Pedro de la Roca, Santiago de Cuba   Colonial 
1999 Vale dos Vinales Natural 
1999 Parque Nacional Desembarco del Granma Natural 

2000 Paisagem Arqueológica das Primeiras Plantações de Café, 
Sudeste de Cuba Pós-Colonial 

2001 Parque Nacional Alejandro de Homboldt Natural 
2005 Centro Histórico Urbano de  Cienfuegos  Colonial 

  
El Salvador:  

1993 Sítio Arqueológico de Joya de Ceren   Pré-Colombiano 
  

Equador:  
1978 Ilhas Galápagos  Natural 
1978 Cidade de Quito  Colonial 
1983 Parque Nacional de Sangay  Natural 
1999 Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca  Colonial 

  
Guatemala:  

1979 Antigua Guatemala  Colonial 
1979 Parque Nacional de Tikal  Pré-Colombiano 
1981 Parque Arqueológico e Ruínas de Quirigua   Pré-Colombiano 
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Lista de patrimônio da humanidade (UNESCO) 
Ano de 

Registro  Bem Listado / País Característica do 
bem 

Honduras:  
1980 Sítio Maia de Copan Pré-Colombiano 
1982 Reserva da Biosfera do Rio Plátano  Natural 

  
México:  

1987 Centro Histórico da Cidade do México e de Xochimilco  Colonial 
1987 Cidade Pré-hispânica e Parque Nacional de Palenque Pré-Colombiano 
1987 Cidade Pré-hispânica de Teotiuacan   Pré-Colombiano 

1987 
Centro Histórico de Oaxaca e Zona Arqueológica de Monte 
Alban  Pré-Colombiano 

1987 Centro Histórico de Puebla  Colonial 
1987 Sian Ka'an  Pré-Colombiano 
1988 Cidade Histórica de Guanajuato e Minas Adjacentes   Colonial 
1988 Cidade Pré-hispânica de Chichen-Itza  Pré-Colombiano 
1991 Centro Histórico de Morelia  Colonial 
1992 El Tajin, Cidade Pré-hispânica  Pré-Colombiano 
1993 Santuário de Baleias de El Vizcaino   Natural 
1993 Centro Histórico de Zacatecas Colonial 
1993 Pinturas Rupestres da Serra de São Francisco Pré-Colombiano 

1994 Primeiros Mosteiros do Século XVI nas Encostas do  
Popocatepetl Colonial 

1996 Cidade Pré-colombiana de Uxmal Pré-Colombiano 
1996 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro  Colonial 
1997 Hospital Cabañas, Guadalajara  Colonial 
1998 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes  Pré-Colombiano 
1998 Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpan  Colonial 
1999 Cidade Histórica Fortificada de Campeche Colonial 
1999 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco Pré-Colombiano 
2002 Antiga cidade maia de Calakmul, Campeche Pré-Colombiano 
2003 Missões franciscanas da Sierra Gorda de Querétaro Colonial 
2004 Casa-ateliê de Luis Barragán Pós-Colonial 
2005 Ilhas e Áreas Protegidas do Golfo da Califórnia Natural 

2006 
Paisagem de agave e Antigas Instalações Industriais de 
Tequila Natural 

2007 
Campus Central da Universidade Nacional Autônoma do 
México  Pós-Colonial 

  
Nicarágua: 

2000 Ruínas de León Viejo  Colonial 
  

Panamá:  

1980 
Fortificações da Costa Caribenha do Panamá: Portobelo, São 
Lorenzo Colonial 

1981 Parque Nacional do Darien  Natural 
1997 Distrito Histórico do Panamá e o Salão Bolivar  Colonial 
2005 Parque Nacional de Coíba e sua Zona Especial de Proteção Marinha  Natural 
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Lista de patrimônio da humanidade (UNESCO) 
Ano de 

Registro  Bem Listado / País Característica do 
bem 

Paraguai:  

1993 
Missões Jesuíticas da Santíssima Trindade do Paraná e Jesus 
de Tavarangue  Colonial 

 
Peru:  

1983 Cidade de Cuzco   
Pré-Colomb. / 

Colonial 
1983 Santuário Histórico de Machu Picchu   Pré-Colombiano 
1985 Sítio Arqueológico de Chavin   Pré-Colombiano 
1985 Parque Nacional de Huascaran  Natural 
1987 Parque Nacional de Manu  Natural 
1988 Zona Arqueológica de Chan Chan  Pré-Colombiano 
1990 Parque Nacional Rio Abiseo  Natural 
1991 Centro Histórico de Lima  Colonial 
1994 Linhas e Geoglifos de Nasca e dos Pampas de Jumana  Pré-Colombiano 
2000 Centro Histórico da Cidade de Arequipa Colonial 
2009 Cidade Sagrada de Caral-Supe  Pré-Colombiano 

  
República Dominicana:  

1990 Cidade Colonial de Santo Domingo  Colonial 
  

Uruguai:  
1995 Bairro Histórico da Cidade de Colonia do Sacramento   Colonial 

  
Venezuela:  

1993 Coro e seu Porto  Colonial 
1994 Parque Nacional Canaíma   Natural 
2000 Cidade Universitária de Caracas Pós-Colonial 

Fonte dos dados: UNESCO (www.unesco.org). 
 
  

Como se pode verificar na Tabela 3, a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO 

apresenta centro e doze (112) sítios registrados na América Latina. Ao todo, são 

dezenove países representados. O México lidera com vinte e sete (27) sítios 

registrados. O Brasil aparece em segundo lugar, totalizando dezoito (18), um deles em 

conjunto com a Argentina. Depois vem o Peru (11), Cuba (8), Argentina (8, sendo um 

em conjunto com o Brasil), Bolívia (6), Colômbia (6), Chile (5), Panamá (5 sítios, um 

deles em conjunto com a Costa Rica) e Equador (4). Guatemala e Venezuela 

apresentam três sítios cada um, assim como a Costa Rica (um deles em conjunto com 
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o Panamá). Honduras tem dois sítios na lista da UNESCO e El Salvador, Nicarágua, 

Paraguai, República Dominicana e Uruguai apresentam um sítio cada um. 

 No entanto, analisando mais detalhadamente os dados, podemos observar um 

claro perfil dos sítios registrados (TABELA 4). Embora a divisão efetuada seja ainda 

incipiente, separando os bens entre natural, e entre cultural ´”colonial” (manifestações 

culturais pertencentes ao período em que o país era colônia), cultural “pré-colombiano” 

(referente aos períodos anteriores à chegada dos europeus no continente latino-

americano) e cultural “pós-colonial” (pertencente aos períodos posteriores aos processo 

de independência do país), fica evidente a sobrevalorização do patrimônio cultural 

colonial: enquanto a produção cultural “pós-colonial” tem apenas sete registros (6,3% 

do total), a colonial responde por 39,3% dos sítios registrados. 

 
TABELA 4. Distribuição dos bens da América Latina registrados pela UNESCO até 2010 como 
Patrimônio Mundial de acordo com a sua característica  
 

         Fonte dos dados: UNESCO (www.unesco.org). 
 

 A predominância do patrimônio colonial fica ainda mais evidente quando 

retiramos da lista os sítios naturais, deixando apenas os bens culturais (TABELA 5). 

Dessa maneira, 55,7% dos bens culturais são “Coloniais” e apenas 8,9% são “Pós-

Colonial”. O que gera um certo equilíbrio na lista são os bens “Pré-Colombianos”, que 

representam 34,2% dos bens culturais registrados.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica do bem registrado Número de bens 
registrados Total (%) 

Colonial 44 39,3 
Natural 33 29,5 

Pré-Colombiano 27 24,1 
Pós-Colonial 7 6,3 

Pré-Colombiano e Colonial 1 0,9 
Total 112 100 
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TABELA 5. Distribuição dos bens da América Latina registrados pela UNESCO até 2010 como 
Patrimônio Mundial de acordo com a sua característica, excluindo-se os bens Naturais  
 

      Fonte dos dados: UNESCO (www.unesco.org). 
 

 Não se trata, é importante frisar, de simplesmente substituir uma perspectiva 

pela outra, tomando a história unicamente por um viés ou por outro. Trata-se, isso sim, 

de assegurar que um leque, o mais abrangente possível de documentos – em suas 

diferentes formas materiais, orais ou contemplando o maior número possível de atores 

–, seja preservado, contribuindo para o melhor entendimento das dinâmicas sociais e 

para o desenvolvimento pleno da cidadania. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Característica do bem registrado Número de bens 
registrados Total (%) 

Colonial 44 55,7 
Pré-Colombiano 27 34,2 

Pós-Colonial 7 8,9 
Pré-Colombiano e Colonial 1 1,3 

Total 112 100 
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3. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e as políticas públicas de 

patrimônio cultural  
 
3.1. Histórico e funcionamento  

O interesse em se criar uma instituição promotora do desenvolvimento da 

América Latina surgiu em 1890 durante a I Conferência Pan-Americana. A iniciativa foi 

pioneira para a criação de um sistema interamericano. Já as propostas de criação de 

um banco internacional americano datam de, pelo menos, um ano antes.  

No entanto, foi apenas em 1954, na Conferência Econômica Interamericana, 

realizada no Brasil, que se definiram as propostas que formariam a base do futuro 

convênio constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A iniciativa 

recebeu novo impulso em 1958, quando o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek 

escreveu ao presidente estadosunidense Dwight D. Eisenhower sugerindo um esforço 

hemisférico para elevar o padrão de vida na América Latina. Essa iniciativa, que 

posteriormente ficou conhecida como Operação Pan-Americana, lançou a idéia de um 

banco que proporcionaria financiamento à região para desenvolvimento econômico, 

social e institucional, bem como para sua integração. Com esses objetivos o BID foi 

criado em 1959. 

  Brasil e Equador são membros fundadores do BID, o qual, hoje, é o maior e 

mais antigo dos bancos multilaterais regionais de desenvolvimento e a principal fonte 

internacional de financiamento para o desenvolvimento brasileiro, equatoriano e de 

outros vinte e quatro países da América Latina e do Caribe. O Brasil junto com a 

Argentina ocupa a posição de maior acionista do BID entre os países em 

desenvolvimento. Ambos contribuíram com 10.314 quotas do capital constitutivo de um 

total de 150.000. O Equador contribuiu com 552 quotas, a mesma quantia de países 

como Guatemala e República Dominicana.   

Os vinte e seis países da América Latina e do Caribe que são membros 

mutuários do Banco contam com 50,02% do poder de voto. O maior acionista são os 

Estados Unidos da América, com 30,01%. Vinte e dois dos quarenta e oito países 

membros são não mutuários. Ou seja, entram com capital e têm poder de voto na 

Assembléia de Governadores do Banco e Diretoria Executiva segundo suas 
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subscrições de capital, mas não podem recorrer a financiamentos. Os membros não 

mutuários do BID são Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 

Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão, 

Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República da Coréia, Suécia e Suíça.  

Cada país membro nomeia um governador, cujo poder de voto é proporcional ao 

capital subscrito por seu país no Banco. O órgão máximo de decisão do BID é a 

Assembléia de Governadores, que elege o presidente do BID para um mandato de 

cinco anos e delega a supervisão das operações do Banco à Diretoria Executiva em 

Washington.  

Segundo as informações oficiais, o BID colabora com os países para combater a 

pobreza e promover eqüidade social por meio de programas adequados às condições 

locais. Trabalhando com governos e também com o setor privado, o Banco procura 

obter crescimento econômico sustentável, aumentar a competitividade, modernizar as 

instituições públicas e fomentar o livre comércio e a integração regional. 

O BID não empresta dinheiro somente a governos nacionais, mas também a 

governos provinciais, estaduais e municipais, bem como a instituições públicas 

autônomas. Organizações da sociedade civil e empresas privadas também podem 

receber financiamento do Banco. 

O Banco também realiza operações de cooperação técnica não-reembolsáveis e 

oferece propostas de soluções para problemas de desenvolvimento, além de 

pesquisas, assessoria e assistência técnica para apoiar áreas como educação, redução 

da pobreza e agricultura. Assim, como afirmam seus documentos oficiais, o BID 

procura assumir um papel de liderança em questões transnacionais, como comércio, 

infra-estrutura e energia. 

Desde 1999, o BID utiliza uma classificação interna para supervisionar a 

distribuição dos empréstimos. Segundo esta classificação os países estão divididos em 

Grupos I e II, de acordo com seu PIB per capita em 1997.  

O Banco destina 35% de seus empréstimos aos países do Grupo II, detentores 

da menor renda per capita em 1997: Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 

Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, República Dominicana e Suriname. E cerca de 65% dos empréstimos são 
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direcionados ao Grupo I: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad 

e Tobago, Uruguai e Venezuela.  

Além dessa diretriz, há uma orientação para que o BID dedique ao menos 

metade de suas operações e 40% dos recursos a programas que sejam voltados para 

as populações carentes e que promovam a eqüidade social. 

Os países membros não mutuários beneficiam-se dos processos de aquisições e 

contratações, uma vez que apenas empresas dos países membros podem fornecer 

bens e serviços aos projetos financiados pelo Banco. O BID também só pode contratar 

cidadãos oriundos desses países. 

 

3.2.  O BID na arena das políticas públicas de patrimônio cultural 

 Segundo Castro e Rojas (1999), a primeira vez que o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) emprestou recurso para a intervenção no patrimônio cultural foi 

em 1974, quinze anos após a sua criação. Foi cedida a quantia de US$ 26 milhões para 

financiar a conservação e reabilitação de diversos edifícios envoltos em um projeto de 

desenvolvimento turístico no Peru, denominado Plano Copesco. 

O segundo empréstimo nesta área foi para o Governo do Panamá em 1977 

também para um programa de desenvolvimento turístico. Da quantia de US$ 24 milhões 

emprestada, US$ 14 milhões foram destinado à conservação e reabilitação da primeira 

cidade fundada no Panamá, o Casco Viejo, e para o centro histórico da capital 

(CASTRO; ROJAS, 1999).  

Em 1988, após um grande terremoto na cidade de Quito, o Banco iniciou as 

tratativas para financiar, pela primeira vez, a reconstrução e a restauração de prédios 

históricos no Equador. O projeto viria a denominar-se “Programa de Revitalização do 

Centro Histórico de Quito” e rendeu dividendos à imagem pública do agente financiador 

em um momento em que o patrimônio ressurgia na agenda política internacional. Esta 

experiência foi bastante positiva, principalmente porque conseguiu fomentar a 

participação dos agentes locais, sobrepondo-a em alguns momentos aos interesses do 

BID (GASTAL, 2003). 

No Brasil, o primeiro investimento do BID na área de patrimônio cultural data de 

1994 e contemplou o Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste com um 
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aporte de US$ 400 milhões, sendo que US$ 80 milhões foram utilizados na reabilitação 

de centros históricos que se constituíam como atrações turísticas. 

Em consonância com as políticas neoliberais executadas ao longo da década de 

1990 em grande parte da América Latina, o BID iniciou um novo modelo de 

financiamento de projetos de conservação do patrimônio cultural que incluía, além da 

intervenção pública em infra-estrutura, a promoção de associações público-privadas na 

conservação de centros históricos. O marco inicial foi o empréstimo de US$ 42 milhões 

para a Prefeitura de Quito com foco na associação público-privada, conforme aponta 

Castro e Rojas:  

 
Una sociedad de capital mixto opera con recursos proporcionados por la 
municipalidad, inversionistas privados y el préstamo del Banco para 
emprender proyectos que serán comercializados en el mercado. Se 
espera que con el transcurso del tiempo la sociedad se convierta en una 
entidad autosustentable. Sin embargo, la municipalidad está dispuesta a 
sobrellevar perdidas con el objeto de generar las externalidades 
requeridas para la conservación sustentable del centro histórico 
(CASTRO; ROJAS, 1999: 01). 

 

O Simpósio de boas práticas e gestão urbana na América Latina e Caribe, 

organizado pelo BID em 1997 resultou em uma publicação preliminar chamada La 
Ciudad em el siglo XXI. Este documento explicita as aspirações do Banco em utilizar a 

experiência equatoriana como forma de constituir modelos de políticas públicas que 

conciliem a conservação do patrimônio, a dinâmica econômica e os interesses 

imobiliários. Para tanto, os desafios mais importantes a serem superados seriam: 
[...] la resistencia al cambio de la población y la burocracia, para asumir 
responsabilidades y funciones diferentes, y superar la desconfianza y la 
incredulidad de los inversionistas, así como lograr una coordinación 
armónica de los esfuerzos y actividades de los múltiples participantes 
(PEÑA, 1997: 91).    

 

A importância do investimento no setor do patrimônio foi destacada também em 

The Inter-American Development Bank and Cultural Development. A discussion of 
Key Issues. Este estudo, de março de 1998, foi realizado para balizar o investimento 

do Banco no desenvolvimento cultural. A partir dele,  identificou-se a conservação do 

patrimônio urbano como a principal área para se gerar projetos financiáveis pelo Banco.  
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A pesquisa empreendida por Rojas e Castro e que compõe esta publicação 

partiu do estudo de três casos tipo12: o de Cartagena das Índias, na  Colômbia; o do 

Bairro do Recife, no Brasil; e o do centro histórico de Quito, no Equador. Em cada um 

desses casos haveria diferentes tipos de participação da iniciativa privada nas políticas 

de patrimônio, os quais geraram três linhas de ação para o BID na arena do patrimônio 

cultural: (1) programas de conservação de centros históricos patrimoniais com 

participação do setor privado; (2) projetos de conservação do patrimônio que promovam 

processos de reabilitação urbana; e (3) promoção de iniciativas privadas de 

conservação do patrimônio urbano mediante o uso de incentivos e regulações.   

Vale ressaltar, entretanto, que o Banco financia a intervenção em um tipo bem 

determinado de patrimônio: o patrimônio urbano material. 

 
Muchas ciudades de América Latina posuen un rico legado de edifícios y 
espacios públicos (o una combinación de ellos) denominado 
genéricamente patrimonio urbano. Este patrimonio se localiza en su 
mayor parte em centros históricos que son significativos ejemplos del 
urbanismo y la arquitectura de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Varios de 
estos centros históricos han recibido reconocimiento internacional al ser 
declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Estos incluyen 
Olinda, Ouro Preto, Salvador y São Luis em Brasil [...] y Quito en 
Ecuador13 (CASTRO; ROJAS, 1999: 03). 

     

 O investimento no patrimônio material decorre do caráter vislumbrado pelo BID 

para o patrimônio cultural de agente motor do desenvolvimento socioeconômico, 

sobretudo por intermédio do turismo e da valorização imobiliária. Desse modo, são 

focos de financiamento do BID apenas os patrimônios culturais que, de alguma 

maneira, causem impacto nas atividades turísticas e localizadas nos centros urbanos.  

 

 

                                                
12 Os casos foram selecionados por que representam três tipos distintos de vinculação público-privada 
em promover a conservação do patrimônio urbano. Este estudo está publicado no documento El sector 
privado en la  conservación de centros históricos: un análisis de tres casos, Cartagena de Indias, 
Barrio de Recife y San Francisco de Quito (Banco Interamericano de Desarrollho, nov. 1998). 
13 “También se incluyen en esta denominación genérica sítios de interes cultural e históricos ubicados em 
las afueras de las ciudades pero si conectados a los asentamientos humanos. Ejemplos de este tipo 
especifico de patrimonio urbano son las misiones jesuítas em la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay” 
(CASTRO; ROJAS, 1999: 03). 
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                                          Foto: Márcio Pozzer  
 

FIGURA 1. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Salvador – Brasil. Financiamento do 
BID para o governo do estado da Bahia restaurar a igreja (out. 2010). 
 
 

 
                                            Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 2. Casa Neira Carrión. Cuenca – Equador. Financiamento do BID para o governo 
municipal da cidade de Cuenca (jul. 2010). 
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 Vale notar também que os primeiros recursos investidos pelo Banco em 

patrimônio aconteceram por intermédio de financiamentos para o desenvolvimento do 

turismo. O primeiro caso foi o do Plan Copesco (1974) de desenvolvimento turístico do 

Peru e depois o do Panamá (1977), também em um plano de desenvolvimento 

turístico. No entanto, Eduardo Rojas (2001) afirma que tais investimentos mostraram-

se com baixa capacidade de sustentabilidade, logo sendo abandonados. 

 Entretanto, o principal papel desempenhado pelo BID nas políticas públicas de 

patrimônio cultural, assim como nas demais políticas, foi a partir da década de 1990, 

fruto das dificuldades econômicas mundiais, iniciadas com a crise do petróleo, em 1973, 

e com a onda inflacionária que se seguiu na década de 1980 e 1990, levando à crise do 

Estado de Bem-Estar Social e à crescente demanda por recursos externos frente às 

políticas nacionais recessivas.   

 Este processo ocorreu concomitantemente à consolidação do chamado 

pensamento neoliberal, sistematizado no Consenso de Washington, a partir do 

encontro realizado em novembro de 1989, na cidade de Washington, Estados Unidos 

da América. Dele participaram funcionários do governo americano, representantes de 

organismos internacionais como o BID, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial, especialistas em assuntos latino-americanos e alguns economistas 

liberais, com a finalidade de “avaliar” as reformas econômicas efetuadas, nas décadas 

anteriores, nos países latino-americanos. 

 O documento definiu as linhas da política macroeconômica, que inspiraram as 

reformas implementadas em grande número de países “periféricos”, dentre os quais o 

Brasil e o Equador, ao longo da década de 1990. Em linhas gerais, eram propostas que 

consistiam na defesa da desregulamentação dos mercados, no equilíbrio das contas 

públicas, na abertura comercial e financeira, na privatização das empresas estatais, na 

flexibilização da legislação trabalhista e no estabelecimento de taxa cambial realista. 

 Os neoliberais defendiam a tese de que as crises das décadas de 1970 e 1980 

decorreram do mau funcionamento do Estado, evidenciado pela suposta falta de 

efetividade, pelos altos custos operacionais, por um crescimento distorcido, pelo 

excesso de endividamento público e pela incapacidade de se adequar à globalização 
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em curso, ao reduzir sua autonomia e a capacidade para gerir suas próprias políticas 

econômicas e sociais.  

 Portanto, seria necessário que as sociedades aceitassem uma redefinição das 

responsabilidades do Estado, selecionando estrategicamente as ações que o Estado 

desenvolveria e as que deixariam de executar. Com isso, almejava-se reduzir as 

atribuições impostas ao Estado e fazer com que a iniciativa privada se envolvesse 

mais na solução dos problemas sociais.  

 Estas diretrizes foram aplicadas em graus diferentes nas políticas públicas de 

patrimônio cultural por toda a América Latina. Seus impactos nas políticas e nos 

órgãos nacionais de preservação do patrimônio serão apresentados a seguir, a partir 

dos estudos de caso realizados no Brasil e no Equador. 
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CAPÍTULO 3 
 

Brasil e Equador: estudo comparativo sobre as 

políticas públicas de patrimônio cultural 
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1. Introdução 

 

 O Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional (IPHAN) e o Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) são os órgãos responsáveis pelas políticas de 

patrimônio no Brasil e no Equador, respectivamente.  

 No presente capítulo, os resultados da pesquisa em torno destes dois institutos 

são apresentados, abordando desde o histórico do seu processo de institucionalização, 

até o processo de formulação de suas ações, antes e depois dos recursos recebidos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

 
 
2. O Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional (IPHAN) 
 

 Miceli (1987) afirma que a experiência de preservação do chamado “patrimônio 

histórico e artístico nacional” constituiu a política cultural mais bem sucedida na área 

pública do Brasil. Para ele, os conteúdos substantivos dessa política relacionam-se com 

a conjuntura de sua criação, sendo um capítulo da história intelectual e institucional da 

geração modernista, um passo importante para a intervenção governamental no campo 

da cultura e o lance acertado de um regime autoritário empenhado em forjar uma 

“identidade nacional”. 

No Brasil, o órgão responsável, em âmbito nacional, pelos tombamentos e pela 

política nacional de patrimônio como um todo é o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, o IPHAN. 
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                Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 3. Convento e Igreja de Santa Teresa. Rio de Janeiro – Brasil. Bem cultural tombado 
pelo IPHAN (set. 2009). 
 

2.1. O início das políticas públicas de patrimônio cultural do Brasil 

 A identidade nacional despontou como um tema caro aos modernistas14, que 

tinham uma visão crítica do Brasil europeizado e da imagem de atraso associada aos 

traços “primitivos” da cultura brasileira. Segundo Fonseca (1997), foram alguns 

intelectuais modernistas que elaboraram, a partir de suas concepções sobre arte, 

história, tradição e nação, essa idéia na forma do conceito de patrimônio que se tornou 

hegemônica no Brasil e que foi adotada pelo Estado, através do Serviço do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Nacional (SPHAN). Isso porque foram eles que assumiram, a partir 

                                                
14 O modernismo no Brasil teve como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em São 
Paulo, no ano de 1922, considerada um divisor de águas na história da cultura brasileira. O evento – 
organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência – declara 
o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o 
parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. A defesa de um novo ponto de vista estético e o 
compromisso com a independência cultural do país fazem do modernismo sinônimo de "estilo novo", 
diretamente associado à produção realizada sob a influência de 1922. Heitor Villa-Lobos na música; 
Mário de Andrade e Oswald de Andrade, na literatura; Victor Brecheret, na escultura; Anita Malfati e Di 
Cavalcanti, na pintura, são alguns dos participantes da Semana, realçando sua abrangência e 
heterogeneidade (MEIRA, 2010). 
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de 1936, a implantação de um serviço destinado a proteger obras de arte e de história 

no país.  

 O poder público respondeu às demandas de intelectuais modernistas em 

diferentes momentos. As primeiras ações foram por parte de governos de Estados com 

acervos de monumentos históricos e artísticos já consagrados. Assim, em 1926 foi 

criada a Inspetoria de Monumentos Históricos de Minas Gerais, em 1927 na Bahia e em 

1928 no estado de Pernambuco. Apenas em 1934 foi criada a Inspetoria dos 

Monumentos Nacionais, órgão desativado em 1937, com a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Entretanto, 1933 pode ser 

considerado o marco inicial das políticas públicas nacionais brasileiras, ano em que a 

cidade de Ouro Preto foi tombada como “monumento nacional” pelo Decreto 

Presidencial nº 22.928, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas.  

 A criação do SPHAN somou-se a outras tantas ações governamentais que 

tinham por objetivo “valorizar” a “cultura nacional”, tais como a vinculação de educação 

e segurança nacional, a nacionalização do ensino, a produção dos símbolos do Estado 

Novo, a valorização das letras e da arte, a glorificação da memória nacional com a 

mitificação dos grandes vultos históricos e a afirmação do catolicismo tradicional.  

 O debate acerca da concepção de patrimônio cultural permeou o SPHAN num 

primeiro momento. De um lado, as propostas representadas por Mário de Andrade15, 

com foco na cultura popular e com uma noção mais abrangente sobre bens culturais. 

De outro, as idéias pragmáticas defendidas por Rodrigo Mello Franco de Andrade, 

enfatizando o patrimônio histórico e artístico “erudito” e a noção restrita de bens 

culturais. Rodrigo Mello permaneceu por trinta anos à frente do SPHAN (1937 – 1967), 

período importante que acabou por consolidar o papel do órgão com base no projeto do 

Estado Novo e conhecido como a sua fase heróica. 

                                                
15 Mário Raul de Moraes Andrade (1983 – 1945) foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador, crítico 
de arte e fotógrafo. Um dos fundadores do modernismo brasileiro. Em 1935 organizou e foi diretor do 
Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. O âmbito de aplicação daquele órgão recém-criado foi 
bastante amplo: a investigação cultural e demográfica, como construção de parques e recriações, além 
de importantes publicações culturais. Em 1938 Mário de Andrade reuniu uma equipe para catalogar 
músicas do Norte e Nordeste brasileiros, tendo como objetivo mapear e divulgar a cultura brasileira. As 
missões resultaram um vasto acervo registrados em vídeo, áudio, imagens, anotações musicais, dos 
lugares percorridos pela Missão de Pesquisas Folclóricas. Mário de Andrade também se dedicou à 
fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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 Vale ressaltar, no entanto, que Fonseca (1997) aponta no trabalho desenvolvido 

pelo órgão desde sua criação a superação de tal debate, que se caracterizaria como 

um falso problema, pois, se considerados os objetivos mais imediatos do SPHAN e o 

quadro político e ideológico daquele momento, os problemas teriam sido rapidamente 

superados.  

 O marco legal das ações, sobretudo de tombamento, se deu (e se dá até hoje) 

pelo Decreto Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937. Na condução teórica dos 

tombamentos a prioridade foi a arte colonial brasileira, decorrência, segundo Fonseca 

(1997), do processo de urbanização, já que no Brasil esses bens seriam desvalorizados 

por identificarem-se com um passado arcaico, primitivo, bem como com a presença 

portuguesa, cuja influência cultural fora substituída pela francesa, inglesa e norte-

americana. Ou seja, o desmantelamento do passado colonial e a construção de um 

novo imaginário urbano associado à idéia de modernidade era um projeto a ser freado.   

 A fase heróica do IPHAN foi marcada pelo esvaziamento político da instituição, 

com comportamento institucional homogêneo e independente da conjuntura política 

(governos e partidos) e de dotações decrescentes de recursos. Os tombamentos 

seguiam critérios estritamente técnicos, gerando uma espécie de “monólogo dos 

arquitetos”, no qual preservar um bem significava simplesmente restaurá-lo 

arquitetonicamente e fiscalizá-lo. Tal concepção cultural não variou, nem acompanhou 

as transformações sociais até meados dos anos 80. Havia uma indefinição quanto ao 

uso dos bens valorizados pelas ações do IPHAN, além da falta de integração entre os 

poucos órgãos subnacionais e o nacional. Assim, o órgão recebia críticas contundentes 

quanto à ausência de reflexões sobre o contexto urbano, sobre a utilização dos 

espaços restaurados e sobre a falta de políticas de turismo cultural. 

 As primeiras mudanças têm suas raízes ainda nos anos 50 e 60, quando 

surgiram os primeiros questionamentos acerca do conceito de patrimônio histórico e 

artístico assumidos pelo IPHAN, com a criação do complexo turístico e cultural do Pátio 

de São Pedro no Recife, a elaboração do plano de turismo do Recôncavo baiano e o I e 

II encontro de governadores para preservação do patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico e natural do Brasil. Convém citar ainda as Normas de Quito, que são 

uma importante contribuição latino-americana para as questões de preservação, que 
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apontam para o valor econômico do setor e para os problemas urbanos que deviam ser 

enfrentados. 

 Entretanto, estes debates acerca de quais conceitos de bem cultural deveriam 

ser considerados adentraram no IPHAN a partir de estruturas paralelas: o Conselho 

Nacional de Referência Cultural (CNRC) e o Programa de Reconstrução das Cidades 

Históricas do Nordeste (PCH/NE), com sua utilização para fins turísticos. 

Posteriormente, este último programa foi estendido para outras regiões do país sob a 

denominação de Programa de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH).  

 O Conselho Nacional de Referência Cultural (CNRC) era dirigido por Aluízio 

Magalhães e pregava o conhecimento da cultura brasileira, a qual, para Aluízio, era 

desconhecida. Precisava-se catalogar, registrar e inventariar as manifestações 

culturais. O objetivo era transformar a cultura em instrumento de desenvolvimento social 

e econômico. No entanto, a preocupação estava focada nas idéias e não nos 

resultados. Havia uma atmosfera semelhante à universitária, composta por pessoas 

com orientações políticas de esquerda e nacionalistas, que se contrapunham ao 

modelo de desenvolvimento do governo militar. Assim, dizia Magalhães, não eram 

idéias novas, mas apenas da retomada do projeto de Mário de Andrade. Ou seja, um 

conceito abrangente de bens culturais e noção “antropológica” de cultura. Esse grupo 

acabou por conseguir a ascensão à direção do IPHAN em 1979 com o próprio Aluízio 

Magalhães, que se tornou superintendente do órgão.  

 Os projetos mais ambiciosos da gestão do IPHAN, entre 1979 e 1982, eram de 

autoria do próprio Aluízio Magalhães. Naquele período, a UNESCO reconheceu como 

patrimônio mundial as cidades de Ouro Preto (1980) e Olinda (1982), e houve a 

repatriação de patrimônios nacionais “perdidos”, como os Autos da Inconfidência 

Mineira. Entretanto, embora tenha havido um alargamento da noção de bens culturais e 

uma maior visibilidade para a questão patrimonial no Brasil, a maioria dos projetos não 

foi executada (não havendo sequer documentação). Desse modo, quando comparada à 

gestão anterior, a gestão de Aluízio Magalhães à frente do IPHAN representou uma 

simples troca de uma idealização por outra. No mais, o reconhecimento de Ouro Preto e 

de Olinda como patrimônio da humanidade pela UNESCO se deu sobre duas cidades 

com patrimônio colonial, recorte semelhante ao da gestão anterior. 
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 O Programa de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH) destacou a questão 

econômica como uma preocupação para as políticas públicas de patrimônio. Com isso, 

mais importante do que a dimensão artística e/ou histórica, passou a ser a dimensão 

econômica a de maior relevância. Isso porque o turismo tornou-se uma questão 

bastante importante a partir dos anos de 1970, devido à consolidação da aviação de 

massa, difundida na mesma década. Com isso, acelerou-se a preocupação em se 

formar “cenários” para as atividades de turismo. 

 Arantes (1987) apresenta o Compromisso de Salvador, de 1972, como o marco 

desta política pública orientada por interesses economicos, pois recomendava que se 

desenvolvesse a indústria do turismo com especial atenção para planos que visassem à 

preservação e valorização dos monumentos naturais e de valor cultural especialmente 

protegidos por lei.  

 Um ponto fundamental que passou a orientar as políticas públicas voltadas ao 

patrimônio cultural, durante a década de 1970 foi a descentralização. O governo federal 

condicionou a execução de obras do Programa de Reconstrução das Cidades 

Históricas (PCH) nos Estados à existência de organismos subnacionais. Assim, Arantes 

(1987) ainda recorda que o Compromisso de Brasília de 1970 reconhecia a inadiável 

necessidade de ações supletivas dos estados e dos municípios à atuação federal16.  

 O período que se seguiu foi de profundas mudanças demográficas e espaciais 

nas principais cidades brasileiras, visto que o Brasil deixava de ser um país rural e 

tornava-se predominantemente urbano. Dessa forma, os primeiros órgãos estaduais de 

preservação atuaram de maneira bastante distinta do órgão nacional, preocupando-se  

em preservar exemplares arquitetônicos e espaços urbanos que sofriam com ações de 

grandes projetos viários e de transporte de massa, bem como com a elevação dos 

preços da terra urbana promovida pela verticalização acelerada. 

 Marins (2008) afirma que órgãos como o Instituto do Patrimônio Cultural da 

Bahia (IPCA), criado em 1967, e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais (IEPHA), de 1971, seguiram a tendência de privilegiar a arquitetura do 

período colonial. Já o caso fluminense, com a criação da Divisão do Patrimônio 

                                                
16 O Encontro da Organização dos Estados Americanos (OEA) que se desdobrou nas Normas de Quito 
em 1967 já pregava a cooperação interamericana e internacional para o sucesso das políticas de 
patrimônio. 
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Histórico e Artístico do Estado da Guanabara (DPHA), de 1964, em muito se assemelha 

à trajetória paulista e dos demais órgãos, focada na preservação de bens culturais 

“esquecidos” pelo IPHAN.  

 O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), criado em 1967, defrontou-se com as 

novas demandas sociais características das décadas de 1960 e 1970. Marins (2008) 

sustenta que a escala de urbanização e verticalização, que afligiam São Paulo, tornava 

ainda mais aguda a falta de abrangência e eficácia dos critérios federais em face das 

ondas de demolição que assolava a cidade. Mesmo assim, os exemplares 

arquitetônicos do passado colonial permaneceram nos primeiros anos como os bens e 

objetos mais numerosos tombados pelo órgão paulista. Entretanto, já se notava uma 

mudança conceitual relevante quando do tombamento de remanescentes da expansão 

cafeeira e das experiências imigrantes, especificidades que foram consolidadas nas 

décadas seguintes.  

    Assim, ao longo da década de 1970, muitas construções urbanas pertencentes 

às elites do café foram tombadas por todo o estado de São Paulo: Bananal, Lorena, 

Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí, Atibaia, Jundiaí, Capivari, 

Piracicaba, São Carlos etc. Outros conjuntos representativos do período cafeeiro, do 

neoclassicismo, do ecletismo e da arquitetura ferroviária, localizados em municípios 

como São Luiz do Paraitinga (1982) e Paranapiacaba (1987), tiveram seus 

tombamentos referendados a partir dos anos 1980. 

 Vale ressaltar a consolidação, durante da década de 1980, de uma prática que 

Marins (2008) chamou de “política de balcão”, na qual os tombamentos por indicação 

dos membros do conselho foram substituídos por demandas do público. Nesse período, 

a capital paulista foi bastante privilegiada, sobretudo, edifícios erguidos pelo escritório 

técnico de Ramos de Azevedo17. 

                                                
17 Ramos de Azevedo atuou como presidente do Instituto de Engenharia e como diretor da Companhia 
Mogyana de estradas de ferro, da Escola Politécnica, do Liceu de Artes e Ofícios, além de ter fundado o 
escritório F. P. Ramos de Azevedo e Cia. Situado na cidade de São Paulo, o escritório tornou-se famoso 
não apenas pelas obras que realizou, mas, também, pelo numeroso grupo de engenheiros e arquitetos 
que, em conjunto, trabalhou sob sua direção. Algumas de suas obras mais importantes são a finalização 
da Catedral de Campinas (1883); e, na cidade de São Paulo, o prédio do Tesouro (1886-91), o Quartel da 
Polícia (1888), na Luz; a Escola Normal (1890-94) e do Jardim da Infância (1896), na Praça da 
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                                                   Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 4. Pinacoteca do estado de São Paulo. São Paulo Brasil. Edifício de Ramos de 
Azevedo, projetado inicialmente para ser o Liceu de Artes e Ofícios.  (set. 2010). 
 

Os tombamentos realizados pelo Condephaat no estado de São Paulo, ao longo 

das décadas de 1990 e 2000 foram numericamente inferiores aos realizados nos 

períodos anteriores. Todavia, foram inquestionáveis os avanços no que tange à criação 

de órgãos de preservação nos municípios paulistas, tais como o Condephiso, em 

Sorocaba, o Condephac, em Campinas, o Condephasa, em Santos, o Condephat, em 

Franca, o Comphac, em São José dos Campos, o Conppac, em Ribeirão Preto, e o 

Conpresp, em São Paulo. 

A consolidação de instrumentos locais de preservação patrimonial é fundamental 

para o sucesso das políticas públicas, mas vai muito além da criação de órgãos 

públicos, sendo necessária a elaboração de leis que instituam o tombamento no âmbito 

municipal, e de conselhos que definam a inclusão dos bens a serem preservados. Foi 

apenas em novembro de 2007 que a construção e implementação de fato de um 

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC) foram definidas como prioridades do 

IPHAN18. 

                                                                                                                                                        
República; a Secretaria de Agricultura (1896), no Pátio do Colégio; a Escola Prudente de Moraes (1893-
95); a Escola Politécnica (1895); o Liceu de Artes e Ofícios (1897-1900); e o Teatro Municipal (1903-11). 
18Ainda em dezembro de 2007, o IPHAN apresentou sua proposta de construção do Sistema Nacional ao 
Fórum Nacional de Secretários e Dirigente Estaduais de Cultura e pactuou com o Fórum a estratégia 
para sua construção. Em março de 2008 foi promovida a primeira reunião entre o IPHAN e os órgãos 
estaduais de gestão do patrimônio cultural desde 1971. Deste encontro foi determinado o empenho de 
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                                        Foto: Clayton de Souza 
 

FIGURA 5. Igreja Nossa Senhora da Glória. São Paulo – Brasil. Tombada pelo Conpresp por 
ser palco de uma das revoltas dos tenentes em 5 de julho de 1924, que mais tarde se 
desdobraria na Coluna Prestes (jan. 2009). 
  

 O reconhecimento oficial da história brasileira não acolheu toda a diversidade 

cultural, sobretudo no que se refere à esfera federal. Os critérios de seleção excluíram 

inúmeros bens culturais e privilegiaram os Estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco e Rio de Janeiro, certamente, porque são os territórios mais ricos da 

                                                                                                                                                        
todos para o reconhecimento das estruturas estaduais para que, após este reconhecimento, pudessem 
ser pensadas as diretrizes e políticas necessárias. 
Em 08 de agosto de 2008, foi promovido o I Encontro de Órgão de Patrimônio em Brasília com a 
participação de 24 órgãos estaduais e todas as superintendências do IPHAN em que se discutiu cinco 
temas para a constituição do Sistema Nacional: compartilhamento e concertação de papéis dos atores do 
SNPC; transversalidade temática do patrimônio cultural; financiamento e fomento; estratégias para a 
difusão e valorização do patrimônio cultural pela sociedade; e, instrumentos e formas de funcionamento 
do Sistema. 
Em outubro do mesmo ano foram promovidas pelo IPHAN cinco oficinas regionais, uma em cada região 
do país, para apresentar os resultados e promover um aprofundamento da discussão realizada em 
agosto a partir dos mesmos grupos descritos acima. 
Por fim, o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural realizado pelo IPHAN em Ouro Preto em dezembro de 
2009 debateu amplamente os desafios, estratégias e experiências para se criar o SNPC 
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América portuguesa, o que favoreceu a difusão de sua arquitetura. Com isso, acabou-

se por gerar um capital simbólico desigualmente distribuído pelo país. São Paulo foi um 

dos locais com menor número de tombamentos do IPHAN, totalizando 6,0 % do total do 

país entre 1938 e 1967. No entanto, essa característica não foi exclusiva de São Paulo. 

Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Amazonas e Pará são alguns exemplos de 

estados sub-representados no que tange ao patrimônio histórico e artístico nacional 

tombado. 

 

 
                       Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 6. Igreja de São Pedro dos Clérigos. Salvador – Brasil. Tombada pelo IPHAN e 
sofrendo intervenção de restauro (out. 2010). 
 

Segundo Marins (2008), o IPHAN chegou em 2003 sem registrar em seus livros 

de tombo qualquer bem do já referido escritório técnico de Ramos de Azevedo no 

Estado de São Paulo. O conjunto de construções públicas erguidas na capital paulista 

pelo engenheiro/arquiteto e sua equipe só é comparável em escala ao da própria capital 
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federal, destacando-se pelo porte amplo os edifícios do Palácio da Justiça, Palácio das 

Indústrias, edifício sede dos Correios e Telégrafos, Escola Normal, Mercado Municipal e 

o Teatro Municipal. Este último, além de ter sido local da Semana de Arte Moderna, é o 

único dos grandes teatros de ópera das capitais brasileiras não tombado pelo IPHAN ao 

menos até janeiro de 2011.   

 

2.2. O período neoliberal e o patrimônio cultural brasileiro 

A implementação das políticas neoliberais no Brasil, sobretudo durante a década 

de 1990, repercutiu nas ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Naquele período, este órgão nacional passou por diversos percalços, 

sobretudo com a aceleração de seu desmonte, decorrente da mudança de paradigma 

do Estado positivo para o Estado regulador.  

Em 1985 criou-se o Ministério da Cultura e, com isso, o IPHAN foi transferido de 

uma secretaria estruturada e com recursos para ingressar em um Ministério novo e sem 

recursos financeiros, uma vez que não se institui uma estrutura adequada de trabalho 

para a cultura como um todo.  

Durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), 

aprofundou-se a implementação das políticas neoliberais. A desregulamentação e 

recessão econômica, a abertura do mercado e as seguidas tratativas com instituições 

internacionais, sobretudo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), marcaram o 

governo do primeiro presidente eleito democraticamente após décadas de ditadura, 

mas que, depois de dois anos, envolvido em graves denúncias de corrupção política, 

renunciou ao cargo para evitar a impugnação do seu mandato. Foi nesse período que o 

IPHAN, assim como outros órgãos da área cultural, sofreu grandes cortes. O 

SPHAN/Pró-Memória (IPHAN) passou a ser denominado Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC), deixando de existir. O IBPC voltou a ser IPHAN apenas em 

1994.  

Com a renúncia de Collor, o seu vice Itamar Franco (1992 – 1994) assumiu a 

presidência e deu continuidade às políticas de desregulamentação econômica, de 

abertura do mercado interno e de privatização de empresas estatais. Este processo 
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acentuou-se ao longo dos oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 

2002), ex-ministro do governo Itamar Franco. 

As reformas do Estado implicaram na adoção de ajustes estruturais, como a 

reforma administrativa e previdenciária, que demandaram uma rigorosa austeridade 

fiscal e a redefinição do papel do Estado não só na economia, mas em diferentes 

setores da sociedade. Diferentemente dos resultados alardeados pelos defensores de 

tais políticas, o Brasil foi consumido por recessão econômica, ingresso de capital 

externo, desemprego, aumento do trabalho informal, agravamento da pobreza, 

flexibilização dos direitos trabalhistas, e desmonte do sistema de seguridade social, de 

saúde, de educação e, por que não, de preservação do patrimônio cultural. 

Segundo Romeu Duarte Júnior (2010), o modelo institucional das políticas 

públicas de patrimônio cultural, incluindo o IPHAN, era considerado pelo governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso uma herança anacrônica do período varguista e 

precisava passar por profunda transformação frente à conjuntura nacional e 

internacional dos anos de 1990. O discurso do governo, segundo o autor, era de que: 

 
[...] as ações do governo federal no tocante à preservação urbana 
fracassaram por uma série de outros motivos: os recursos limitados dos 
proprietários de imóveis antigos, habitantes de cidades pobres e 
desassistidas; a redução da rotina de manutenção desses imóveis; a 
decorrente deterioração do parque imobiliário histórico; a requisição de 
custosos serviços de restauro e conservação, onerando os cofres 
públicos e aumentando a carga orçamentária; e a limitação da 
elaboração de inventários e a diminuição do número de bens protegidos, 
face às restrições no orçamento experimentado pelo governo federal 
desde a década de 1970. Para Taddei Neto19 (2001, p. 45), com a 
adoção de novas políticas culturais da década de 1990, o panorama do 
patrimônio cultural brasileiro estaria mudando: “o ponto de inflexão 
ocorreu quando os parceiros do setor privado envolveram-se nesse 
domínio, atraídos por uma lei federal que recompensa programas de 
incentivo baseado em taxas” (DUARTE JR., 2010: 57).  

 
Entretanto, Romeu Duarte Júnior aponta alguns questionamentos acerca dessas 

afirmações: 

 

                                                
19 Pedro Taddei Neto foi Coordenador Nacional do Programa Monumenta no governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
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Como fazer a iniciativa privada de cidades pobres, como a maioria das 
históricas, colocadas à margem do desenvolvimento, investir em sua 
recuperação? Como transferir à iniciativa privada uma atribuição que é 
própria e intrasferível do governo federal, qual seja, a de organizar a 
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional? Diminuir a pressão 
sobre os recursos do governo federal e distender o marco regulatório e 
legal ligado à proteção do patrimônio cultural foram meras figuras 
retóricas ou, na verdade, significaram, quando proferidas, a redução do 
orçamento governamental relacionado à preservação do patrimônio 
cultural e a abolição do Decreto 25/37 e do próprio IPHAN? (DUARTE 
JR., 2010: 57). 

  

Na prática, as medidas adotadas ao longo da gestão de Fernando Henrique 

Cardoso diminuíram a capacidade de ação das áreas vinculadas ao Ministério da 

Cultura e a concentração da aplicação dos recursos públicos, via renúncia fiscal, em 

algumas regiões do país. Transferiu-se, com isso, para o “mercado” parte importante da 

definição da política cultural nacional. Além disso, assistiu-se ao processo de “parceria” 

institucional com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que culminou com o 

Programa Monumenta, analisado mais adiante. 

 No que tange os tombamentos efetuados pelo IPHAN, a década de 1990 

também foi de estagnação, representando a menor fatia dos períodos históricos 

analisados com apenas 3% do total. De 2000 até 2010, o IPHAN protegeu 146 bens, 

sendo que 102 destes (70% do período) foram tombados entre 2007 e 2010. 
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GRÁFICO 1. Tombamentos por período realizados pelo IPHAN  
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  Fonte: Arquivo Noronha Santos - IPHAN 
 
 Contudo, vale ressaltar a importância do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso para a reorganização da estrutura do Ministério da Cultura, 

transformada em lei em 1998, a qual, de alguma forma, recuperou e preservou a 

existência do ministério após período crítico vivido durante o governo Collor. Ressalte-

se, ainda, que a promulgação, em 2000, de importante decreto sobre o patrimônio 

cultural imaterial, instituindo o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Tal 

ferramenta viabilizou o reconhecimento, já garantido pela Constituição Federal de 1988, 

da produção cultural de amplos setores da sociedade brasileira, até então excluídos da 

proteção e promoção legal.  

Entretanto, é interessante apontar as críticas a esse processo de suposta 

“modernização” do Estado brasileiro feitas, inclusive, por figuras centrais das reformas 

implementadas. Um bom exemplo é a entrevista de Bresser Pereira20, ministro do 

                                                
20 Luiz Carlos Gonçalves Bresser-Pereira é economista e cientista político. Foi ministro da fazenda 
durante o governo de José Sarney em 1987. Também foi ministro da Administração Federal e Reforma 
do Estado em todo o primeiro mandato  de Fernando Henrique Cardoso e Ministro da Ciência e 
Tecnologia nos primeiros seis meses do segundo mandato, permanecendo nesse cargo até 1999. 
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governo de Fernando Henrique Cardoso, ao jornal Folha de São Paulo: "cumprimos 

uma parte do programa, mas, em vez de reconstruir financeiramente o Estado, 

endividamo-lo ainda mais". Sobre as privatizações: "em vez de privatizarmos apenas 

setores competitivos, privatizamos também monopólios naturais". Quanto à 

"flexibilização" do mercado e a multiplicação da dívida, Bresser Pereira afirmou que "em 

vez de controlar a entrada de capitais e reduzir a dívida externa, ampliamo-la; ao invés 

de mantermos um câmbio relativamente desvalorizado, como fizeram todos os países 

que iniciavam seu desenvolvimento, deixamos que a entrada de capitais valorizasse 

nossa moeda e aumentasse artificialmente salários e consumo". Por fim: "e tudo, nos 

anos 90, com o apoio do FMI, do Banco Mundial e dos mercados financeiros 

internacionais" (FOLHA DE SÃO PAULO, 07 ago. 2002). 

Assim, não se pode fazer uma reflexão importante sobre as políticas públicas a 

partir dos anos 1990 sem passar pela relação com os organismos internacionais como 

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Esse é o caso das políticas públicas de patrimônio que se verá 

adiante com o Programa Monumenta.  

 

2.3. As políticas públicas de patrimônio cultural contemporâneas no Brasil 

A partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 

2010), nota-se uma inflexão nas políticas públicas de cultura no país. A destinação de 

recursos para a área cultural subiu de 0,36% da arrecadação federal em 2002, no 

último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, para cerca de 1,00% em 2010. 

 Em outubro de 2005, vinte anos após a última seleção pública para contratar 

profissionais para atuar no IPHAN, realizou-se concurso público para provimento de 

148 cargos de nível técnico, com acréscimo de mais 74 cargos, configurando-se o início 

do processo de fortalecimento e reposição dos quadros técnicos do órgão. Tal medida, 

somada ao novo concurso autorizado em 2009 para provimento de outros 187 cargos e 

à prorrogação do Programa de Especialização em Patrimônio Cultural, criado em 

parceria com a UNESCO (PEP IPHAN / UNESCO), foi um passo importante para o 

revigoramento da capacidade institucional e intelectual do órgão. Merece destaque 

ainda, a ampliação significativa do orçamento destinado ao setor e a reestruturação do 
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Instituto, com conseqüente aumento de sua capilaridade, por meio da criação de seis 

novas Superintendências Regionais. 

O orçamento executado pelo Ministério da Cultura no segmento do patrimônio 

cultural teve um crescimento de 487% em termos absolutos entre 1995 e 2007, 

saltando da ordem de 25 milhões de reais para mais de 123 milhões de reais 

(GRÁFICO 2. TABELA 6):  

 

GRÁFICO 2. Orçamento executado pelo Ministério da Cultura no segmento do patrimônio 
cultural, de 1995 a 2007, em R$ mil. 
 

 
Fonte dos dados: Siafi / Banco de Dados GPS/DGE 

 

TABELA 6. Orçamento executado pelo Ministério da Cultura no segmento do patrimônio 
cultural, de 1995 a 2007, em R$ mil. 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

25.342 36.751 36.018 21.201 31.693 33.867 56.401 40.376 54.431 63.833 78.089 114.643 123.460 
 

Fonte dos dados:Siafi/Banco de Dados GPS/DGE 
 

Assim, buscou-se recompor o papel que o IPHAN já não conseguia mais 

protagonizar na ação patrimonial. No entanto, o déficit de servidores técnicos e 

administrativos qualificados está longe de ser superado com a entrada dos novos 

profissionais, pois após vinte anos sem a realização de concurso público o número ideal 

a ser contratado seria de 450 pessoas, segundo diagnósticos encomendados pelo 
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próprio Ministério da Cultura. Aos poucos o órgão deixa de cumprir o mero papel de 

atestar a qualidade técnica do que vinha sendo feito. 

O IPHAN contava, em 2009, com um quadro de 1.354 funcionários efetivos e 

cerca de 120 terceirizados com o papel de proteger, preservar e gerir o patrimônio 

cultural em todo o país. Sua estrutura organizacional encontra-se descentralizada e 

presente em todos os estados brasileiros e em diversos municípios, contando com vinte 

e uma Superintendências Regionais, seis sub-regionais, vinte e sete escritórios 

técnicos, três unidades especiais (Paço Imperial – RJ; Sítio Burle Marx – RJ; e o Centro 

Nacional de Cultura Popular) e o Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro.  

 Atualmente (2010) o IPHAN está estruturado segundo o seguinte organograma: 

 

 
Fonte: IPHAN 
  

Com tudo isso, a gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva representou um 

marco para as políticas públicas de cultura, não apenas no aspecto orçamentário ou da 

recomposição do quadro de funcionários públicos como já citados, mas, principalmente, 

pela inserção da cultura na agenda política nacional. O governo federal desenvolveu o 
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Plano Nacional de Cultura, regulamentou o Fundo Nacional de Cultura, ativou o 

Conselho Nacional de Cultura e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico, os 

quais, apesar de regulamentados desde 1995, ainda não tinham entrado em 

funcionamento. Propôs, ainda, a revisão da legislação de incentivos fiscais, cujo 

desempenho, por meio da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, acumulavam distorções 

gritantes; e a criação do Vale Cultura, que prevê a introdução de 7 bilhões de reais 

anualmente na economia da cultura por intermédio do consumo dos trabalhadores 

beneficiados. 

 No que tange à política de patrimônio cultural, além do supra citado, o governo 

do presidente Lula trabalhou na criação e implementação do Sistema Nacional de 

Patrimônio Cultural, que é um marco para as políticas públicas do setor. Por fim, é 

necessário destacar a grande contribuição na crescente valorização do patrimônio 

cultural imaterial. Se a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso foi importante 

por ter lançado o decreto que criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, o 

governo Lula deu um impulso considerável para esta tipologia de manifestação. Do ano 

2000, quando foi criado o instrumento até o final do governo Fernando Henrique 

Cardoso foram registradas duas manifestações culturais. Ao longo do mandato de Lula, 

foram registrados outros vinte bens imateriais, como se pode verificar na Tabela 7. 
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QUADRO 1. Patrimônio Imaterial registrado pelo IPHAN 
 

 Nome do bem Categoria Data de 
registro 

1 Arte Kusiwa Formas de expressão 20/12/2002 
2 Ofício das Paneleiras de Goiabeiras Saberes 20/12/2002 
3 Samba de Roda do Recôncavo Baiano Formas de expressão 5/10/2004 
4 Círio de Nossa Senhora de Nazaré Celebrações 5/10/2004 
5 Modo de Fazer Viola-de-Cocho Saberes 14/1/2005 
6 Ofício das Baianas de Acarajé Saberes 14/1/2005 
7 Jongo no Sudeste Formas de expressão 15/12/2005 
8 Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado indígena Lugares 10/8/2006 
9 Feira de Caruaru Lugares 20/1/2006 

10 Frevo Formas de expressão 28/2/2007 
11 Matrizes do Samba no Rio de Janeiro Formas de expressão 20/11/2007 
12 Tambor de Crioula Formas de expressão 20/11/2007 
13 Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas  Saberes 13/6/2008 
14 Ofício dos Mestres de Capoeira Saberes 21/10/2008 
15 Roda de Capoeira Formas de expressão 21/10/2008 
16 Modo de Fazer Renda Irlandesa Saberes 28/1/2009 
17 Toque dos Sinos em Minas Gerais Formas de expressão 30/12/2009 
18 Ofício de SineiroSaberes Saberes 30/12/2009 
19 Festa do Divino Espirito Santo em Pirenópolis Celebrações 13/5/2010 
20 O Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro Saberes 8/11/2010 
21 Ritual Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe Celebrações 8/11/2010 
22 Festa de Sant´Ana de Caicó Celebrações 13/12/2010 

 Fonte: IPHAN  

 

Assim, até meados de 2010, o IPHAN “protegeu”, através do Decreto Lei Nº 25 

de 1937, aproximadamente 1.150 bens em todo o Brasil, excetuando-se o estado de 

Roraima que não possuía tombamentos federais. Aproximadamente 70% dos bens 

considerados patrimônio nacional foram tombados nas primeiras três décadas (1938 a 

1969), sendo que cerca de 20% apenas no ano de 1938. Do total de bens tombados, 

são 81 conjuntos urbanos e 1 conjunto rural. 

 O levantamento ainda estimou em cerca de 40 mil o número de bens culturais 

indiretamente protegidos pelo IPHAN em todo o Brasil. Eram 44 objetos e bens 

integrados tombados individualmente, 15 coleções e acervos de bens móveis, 7 

coleções e acervos arqueológicos, 6 sítios arqueológicos, 89 sítios em contexto urbano, 

1 sítio em contexto rural, mais de 870 edificações isoladas, 5 terreiros, 38 equipamentos 

urbanos e de infra-estrutura, 10 jardins e parques históricos, 20 paisagens naturais e 17 
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ruínas. No entanto, esta rede ainda é muito restrita e sofre com constantes críticas por 

não ser um retrato mais fidedigno do que seria o patrimônio cultural brasileiro. 
 

 
                                     Foto: Roberta Neuhold 

 

FIGURA 7. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras. Vitória – Brasil. Primeiro bem imaterial 
registrado pelo IPHAN em dezembro de 2002 (jul. 2009). 
 
 

 
           Foto: Roberta Neuhold 
 

FIGURA 8. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras. Vitória – Brasil. Galpão onde são 
comercializadas as panelas (jul. 2009). 
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2.4. Programa Monumenta 

 A situação das políticas públicas de patrimônio cultural brasileira passa a ter 

novo status a partir do início dos anos 2000 com maior fluxo de recursos financeiros e 

mobilização política. Nesse sentido, o Programa Monumenta merece destaque. 

Discutido entre o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

desde 1995 sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, criado formalmente em 

1997, assinado em 4 de dezembro de 1999 o contrato de empréstimo e executado a 

partir de 2000, sofre revisão em 2003 já sob o governo Lula e tem sua coordenação 

incorporada à estrutura do IPHAN em 2006. No discurso oficial, o Monumenta tem o 

propósito de conduzir uma política voltada para a articulação intersetorial entre 

economia da cultura, desenvolvimento urbano, educação patrimônial etc e o 

fortalecimento institucional dos entes subnacionais com a exigência de contrapartidas.   

 O Programa é oriundo de um momento político e social em que o governo 

brasileiro encontrava-se no auge da implementação do projeto neoliberal. Ou seja, 

imperava a crítica ao modelo de Estado positivo e interventor e o mercado surgia então 

“naturalmente” como solução para os problemas de todas as ordens. Caberia ao Estado 

o papel de regular as iniciativas do mercado. Com o patrimônio cultural era a mesma 

proposta, segundo Arthur Darling economista do BID e um dos responsáveis pela 

formulação do Programa: 

 
Desenvolver uma estratégia de conservação sustentável dirigida aos 
bens imóveis tombados pelo IPHAN através do estabelecimento de 
prioridades, do incentivo ao fortalecimento institucional das 
municipalidades e do estimulo ao setor privado para a preservação do 
patrimônio, mediante a conscientização do público quanto à sua 
importância e manutenção (DARLING, 2001: 195 apud DUARTE JR, 
2010: 58). 

  

Como já citado anteriormente, o IPHAN era considerado uma herança 

anacrônica e a justificativa das premissas do Programa por vezes passavam pela 

desqualificação do órgão federal: 

 
no Brasil, não existem tais regras nem tampouco diretrizes para manter 
tipos diferentes de edifícios históricos e conservar suas características. 
Em vez disso, os técnicos do patrimônio – os quais enxergam o seu 
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papel apenas em termos de proteção, numa abordagem conservadora 
do patrimônio – consideram cada caso como um caso isolado. O 
resultado é um lento e imprevisível processo freqüentemente 
considerado arbitrário, que desencoraja investidores potenciais 
(DARLING, 2001: 199 apud DUARTE JR, 2010: 59-60). 

  

Entretanto, Romeu Duarte Junior, afirma ser equivocado dizer que o Programa 

Monumenta foi pensado “como instância autônoma e externa ao IPHAN”, embora 

coubesse ao órgão “apenas a resolução dos problemas técnicos da preservação e o 

duro cotidiano da fiscalização, com sua ação restringida aos parcos recursos 

disponibilizados pelo MinC” (DUARTE JR, 2010: 58). 

 Para Arthur Darling (apud DUARTE JR, 2010: 61), os países latino-americanos 

não têm condições de arcar financeiramente com o fardo da preservação urbana, tendo 

que priorizar, sob sua ótica, os sítios urbanos mais importantes, definindo normas 

menos rigorosas de uso e adaptação dos imóveis, estabelecendo parcerias com o setor 

privado, criando linhas de incentivo e reduzindo a margem de riscos dos parceiros 

potenciais.   

 Para a definição dos “sítios históricos urbanos nacionais” e “conjuntos urbanos 

de monumentos nacionais” mais importantes foi elaborada uma lista de áreas de 

projetos prioritárias. Para tanto, foi confiada a uma equipe coordenada pelo Prof. Dr. 

Istvan Jancsó do departamento de História da Universidade de São Paulo tal analise, 

que fossem “representativos ou de vinculação ao processo histórico de formação da 

nacionalidade. Em outras palavras, o que é a história do Brasil” (JANCSÓ, 2000: 01). 

 
Numa palavra: naquele momento, entendia-se necessário avançar na 
consideração do patrimônio urbano para além dos marcos até então 
estabelecidos pelo IPHAN. Lugares e expressões que ainda não haviam 
sido devidamente incorporados ao chamado patrimônio histórico e 
artístico nacional, talvez por não terem sido produzidos no período 
colonial e por refletirem a rica diversidade da cultura nacional, eram 
agora objeto de análise e valorização. Destacando os múltiplos 
segmentos sócio-culturais pertencentes à sociedade brasileira, todos 
lutando pela preservação de suas legitimas manifestações (DUARTE 
JR, 2010: 64). 
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QUADRO 2. Relação de Municípios Elegíveis detentores de Sítios Históricos Urbanos 
Nacionais e Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais 
 

Nº UF MUNICÍPIO NOME 

1 AL Marechal Deodoro Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Marechal Deodoro 

2 AL Penedo Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo 
3 AL Piranhas Sitio Histórico e Paisagístico da Cidade de Piranhas 
4 AM Manaus Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Porto de Manaus 
5 BA Andaraí Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico no Distrito de Igatu 
6 BA Cachoeira Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de Cachoeira 
7 BA Itaparica Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Itaparica 
8 BA Jaguaripe Jaguaripe (Igreja Matriz N. S. Ajuda/Casa Câmara Cadeia/Casa do Ouvidor) 
9 BA Lençóis Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de lençóis 

10 BA Maragogipe Maragogipe (Igreja Matriz São Bartolomeu/Casa Câmara e Cadeia) 
11 BA Monte Santo Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da serra do Monte Santo 
12 BA Mucugê Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Mucugê 
13 BA Nazaré Nazaré (Igreja Matriz N.S. Nazaré/Igreja N.S. Conceição/Igreja N.S. Camamu) 
14 BA Porto Seguro Município de Porto Seguro 
15 BA Rio de Contas Conjunto Arquitetônico da Cidade de Rio de Contas 

Barra (Forte S. Antônio da Barra/Forte Santa Maria/Igreja S. Antônio da Barra) 
Bonfim (Igreja S. Bonfim/casario) 
Centro Histórico da Cidade de Salvador 
Pilar (Igreja Pilar) 
Praça Cairú (Forte São Marcelo/Alfândega à Praça Cairú) 
Mont Serrat (Forte Mont Serrat/Igreja e Mosteiro Mont Serrat) 
Penha (Igreja N.S. Penha/Antigo Palácio Verão) 

16 BA Salvador 

São Joaquim (Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim/casa à Av. F. 
Pontes) 

17 BA Santa Cruz 
Cabrália Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade Alta de S. Cruz de Cabrália 

18 BA Santo Amaro Santo Amaro (Igreja Matriz N. S. Purificação/C. Câmara Cadeia/Santa Casa) 
19 CE Aracati Aracati (Casa de Câmara e Cadeia/Igreja Matriz) 
20 CE Fortaleza Fortaleza (Passeio Público/Teatro José de Alencar) 
21 CE Icó Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Icó 
22 CE Viçosa Conjunto Histórico e Arquitetônico da Cidade de Viçosa do Ceará 
23 CE Sobral Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Sobral 
24 DF Brasília Conjunto Urbanístico de Brasília 
25 ES Vitória Cidade Alta de Vitória (igrejas/casas) 
26 GO Goiânia Acervo Arquitetônico e Urbanístico Art Déco de Goiânia 
27 GO Goiás Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Goiás 
28 GO Pilar de Goiás Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Pilar de Goiás 
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Nº UF MUNICÍPIO NOME 
29 GO Pirenópolis Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Pirenópolis 
30 MA Alcântara Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Alcântara 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís 
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Gonçalves Dias 31 MA São Luís 

Fábrica Santa Amélia (antiga fábrica Santa Amélia/Fonte de Pedras) 
32 MG Belo Horizonte Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Orla da Lagoa da Pampulha 
33 MG Caeté Caeté (Igreja Mat. N.S. Bonsucesso/Igreja N.S. Rosário/Museu Regional) 
34 MG Cataguases Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Cataguazes 

35 MG Conceição do Mato 
Dentro 

Conceição do Mato Dentro (Ig. Matriz N. S. Conceição/ Ig. N. S. Rosário/ 
Chafariz) 

36 MG Congonhas Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Congonhas do Campo 
37 MG Diamantina Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Diamantina 
38 MG Itaverava Itaverava (Igreja Matriz N.S. Bonsucesso/Igreja N.S. Rosário/Museu Regional) 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Mariana 
39 MG Mariana 

Santa Rita Durão (Igreja Matriz N.S. Nazaré/Igreja N.S. Rosário) 

40 MG Minas Novas Minas Novas (Igreja Mat. S. Francisco Assis/Igrejas S. José e S. 
Gonçalo/Sobradão) 

41 MG Nova Era Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Matriz de Nova Era 
42 MG Ouro Preto Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto 
43 MG Piranga Conjunto Arq. e Paisagístico Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Rua D. Pedro II 
44 MG Sabará 

Sabará (igrejas/passos/chafarizes) 
45 MG Santa Bárbara Santa Bárbara (igrejas/capelas/Centro de Cultura) 

46 MG Santa Luzia Santa Luzia (Igreja Mat. S. Luzia/Recolhimento de Macaúbas/Casa Praça 
Matriz) 

47 MG São João del Rei Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de São João de Rei 
48 MG Serro Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade do Serro 
49 MG Tiradentes Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Tiradentes 

50 MS Corumbá Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico de Corumbá 

51 MT Cuiabá Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá 

52 MT 
Vila Bela da 
Santíssima 
Trindade 

Vila Bela S. Trindade (ruínas da Igreja Matriz/Palácio dos Capitães Generais) 

Conjunto Arquitetônico da Avenida Governador José Malcher 
Conjunto Arquitetônico da Avenida Nazareth 
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Ver-o-peso 53 PA Belém 

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Praça Frei Caetano 
Brandão 

54 PB Areia Conjunto Histórico, Urbanístico e Paisagístico da cidade de Areia 
55 PB João Pessoa João Pessoa (Convento e Igreja de Santo Antônio/igrejas/sobrados) 
56 PE Igarassu Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Igarassu 
57 PE Goiana Área do Rosário (igrejas/convento) 
58 PE Olinda Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Olinda 
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Nº UF MUNICÍPIO NOME 
Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Antigo Bairro do Recife 

59 PE Recife 
Pátio de São Pedro (Igreja de São Pedro dos Clérigos/pátio) 

60 PI Oeiras Oeiras (Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória/sobrado João Nepomuceno) 
61 PR Curitiba Curitiba (conjunto no entorno do Antigo Paço Municipal) 
62 PR Lapa Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade da Lapa 
63 PR Paranaguá Paranaguá (igrejas/Colégio dos Jesuítas) 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Localidade de Mambucaba 
64 RJ Angra dos Reis 

Mambucaba (igrejas/sobrados) 
65 RJ Itaboraí Praça Central (Igreja Matriz São João Batista/casa do Visconde de Itaboraí) 
66 RJ Nova Friburgo Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Getúlio Vargas 
67 RJ Parati Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Parati 

Conjunto Urbano Paisagístico da Avenida Koeller 
68 RJ Petrópolis Conjunto Urbano Paisagístico da Companhia Petropolitana de Tecidos - 

Cascatinha 
Área Central da Praça XV de Novembro 
Cinelândia (Biblioteca Nacional/Passeio Público/chafariz Praça Mahatma 
Gandhi) 
Catete (Palácio do Catete com respectivo Parque/conjunto arquitetônico) 
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Morro do Valongo 

69 RJ Rio de Janeiro 

Praça Tiradentes (Ig. do S. Sacramento/Solar V. Rio Seco/Monumento D. Pedro 
I) 

70 RJ Vassouras Conjunto Urbano Paisagístico da Cidade de Vassouras 
71 RN Natal Corredor Cultural (Palácio Potengi/Museu Café Filho) 
72 RS Antônio Prado Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Antônio Prado 
73 RS General Câmara Conjunto Histórico da Vila de Santo Amaro 
74 RS Pelotas Pelotas (Prédios na Praça Coronel Pedro Osório) 
75 RS Piratini Piratini (Palácio Farroupilha/Casa de Garibaldi) 
76 RS Porto Alegre Porto Alegre (Cais do Porto/Correios e Telégrafos) 
77 RS Rio Grande Rio Grande (Igreja Matriz São Pedro/Casas da Alfândega) 
78 SC Florianópolis Florianópolis (Casa Natal V. Meirelles/antiga Alfândega/Forte) 
79 SC Laguna Conjunto Histórico da Cidade de Laguna 

80 SC São Francisco do 
Sul Conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de São Francisco do Sul 

81 SE Laranjeiras Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Laranjeiras 
82 SE São Cristóvão Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de São Cristóvão 
83 SP Carapicuíba Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Aldeia de Carapicuíba 
84 SP Itú Itu (Convento N. S. Carmo/Igreja Matriz N.S. Candelária/Museu República) 
85 SP Santos Santos (Casa de Câmara e Cadeia/igrejas/casas) 
86 SP São Paulo Área da Luz (Estação da Luz) 
87 TO Natividade Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Natividade 

 

Fonte: Monumenta/IPHAN 
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Embora o discurso fosse do alargamento da concepção dos bens culturais, nota-

se ainda na listagem elaborada a predominância dos bens arquitetônicos coloniais com 

as cidades mineiras, baianas, em especial Salvador, e do Rio de Janeiro. Apesar disso, 

segundo Romeu Duarte Junior (2010), surgiram expressões do ecletismo, do patrimônio 

industrial, dos imigrantes, dos indígenas, dos negros e do Modernismo.  

 No entanto, atualmente apenas 26 das 87 cidades listadas participam do 

Programa Monumenta. São elas: Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira (BA), 

Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó (CE), Laranjeiras 

(SE), Lençóis (BA), Manaus (AM), Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda 

(PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio 

de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São Francisco do Sul (SC), São 

Paulo (SP), Serro (MG). 

 Contudo, a principal característica do Programa Monumenta foi alcançada 

apenas a partir de 2003 com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  Criado 

com o propósito de auxiliar no processo de desregulamentação e retração da atuação 

do Estado nas políticas públicas de patrimônio cultural, o Monumenta acaba por buscar 

associação com os demais programas sociais do governo federal tentando, com isso, 

estimular a contrapartida de estados e municípios. São firmados convênios com o 

banco Caixa Econômica Federal para financiar imóveis para população de baixa renda 

e criados programas de capacitação e geração de trabalho e renda na área do 

patrimônio cultural. 

 Por fim, 2006 representa o marco final da política neoliberal ditada pelo BID para 

as políticas públicas de patrimônio cultural. Neste ano o coordenador nacional do 

Programa Monumenta é nomeado presidente do IPHAN e toda sua estrutura é 

incorporada ao órgão nacional. Assim, Duarte Jr. Afirma que dissolveu-se todo um 

histórico de disputas e constrangimentos entre as duas instituições, com a 

transformação do programa em uma efetiva ação do Estado. 

 Vale observar na tabela abaixo que o recurso utilizado no período de seis anos 

entre 2000 e 2005, quando o programa estava fora do IPHAN, foi de R$ 

104.984.083,00, enquanto que nos cinco anos entre 2006 e 2010 foi de R$ 

219.665.985,00.    
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TABELA 7. Orçamento anual executado pelo Programa Monumenta  

ANO VALOR (R$) 
2000 3.432.857,00 
2001 14.404.880,00 
2002 12.098.160,00 
2003 14.517.456,00 
2004 22.650.288,00 
2005 37.880.442,00 
2006 56.282.555,00 
2007 69.415.665,00 
2008 43.015.676,00 
2009 35.586.844,00 
2010 15.365.245,00 

TOTAL 324.650.068,00 
Fonte: IPHAN 
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3. Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC) 

 No Equador, o órgão nacional responsável pelos tombamentos e pelos registros 

de patrimônio cultural, bem como por parte importante da política nacional do setor é o 

Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, o INPC.  As políticas públicas de patrimônio 

cultural equatorianas foram descentralizadas de maneira interessante alguns anos após 

sua fundação, possuindo, talvez, uma das políticas públicas setoriais mais bem 

sucedidas de toda América Latina: o Fundo de Salvamento do Patrimônio Cultural, o 

FONSAL. Entretanto, a recente criação de um Ministério Coordenador do Patrimônio 

deu novo protagonismo e impulso ao INPC.    

 

 
Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 9. Plaza Independência ou Plaza Grande. Quito – Equador (jul. 2010). 
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3.1. O início das políticas públicas de patrimônio cultural do Equador 

 As políticas públicas de patrimônio cultural no Equador remontam ao ano de 

1945, quando foi aprovada a Lei de Patrimônio Artístico pela Assembléia Nacional 

Constituinte. Tal legislação encarregava a Direção de Patrimônio Artístico da Casa de 

Cultura Equatoriana de zelar por seus artigos. Entretanto, não destinou recursos para 

tanto.    

 O patrimônio cultural, chamado pelo texto da lei simplesmente de “artístico”, 

encontrava-se, segundo Rodrigo Pallares Zaldumbide (2008), em “estado deplorável de 

conservação” e, desde o princípio do século XX, vinha sendo destruído em nome de um 

suposto progresso que acreditava poder ser erguido em detrimento das memórias do 

passado.  

 Em 1973, ou seja, vinte e oito anos depois de criada a Lei de Patrimônio Artístico, 

a Casa de Cultura recebeu recurso financeiro para conformar, dentro de suas 

dependências, a Direção Nacional de Patrimônio Artístico, cujo primeiro diretor foi 

Rodrigo Pallares Zaldumbide. Foram destinados 600 mil sucres (S/.) para suas 

atividades, o equivalente a 24.155 dólares estadunidenses. Entretanto, a Instituição 

ainda padecia de insuficiência de fundos, carência de recursos humanos especializados, 

inexistência de mecanismos de controle e da impossibilidade de dar continuidade aos 

seus projetos.  

 Foi apenas com a entrada da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) no cenário das políticas públicas para o patrimônio 

cultural equatoriano, no mesmo ano de 1973, que as perspectivas de fato se ampliaram. 

O órgão das Nações Unidas propôs aos governos do Equador, da Colômbia, do Peru e 

da Bolívia o chamado Projeto de Preservação do Patrimônio Cultural Andino – 
PNUD – UNESCO. No caso equatoriano, o projeto teria início com a criação de um 

grande escritório de restauração de obras de arte e de um programa de inventário do 

patrimônio cultural. 

 Assim, a UNESCO aportou ao projeto assessoria técnica de alto nível e 

capacitação dos recursos humanos equatorianos, a qual incluía um programa de bolsas 

no exterior, equipamentos para um laboratório de química e outro de fotografia, além de 

materiais. Ao governo equatoriano coube, como contrapartida, o compromisso de 
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incrementar o orçamento das instituições de patrimônio a fim de cumprir com os 

programas estabelecidos dentro do projeto regional (Equador, Colômbia, Peru e Bolívia), 

embora tal incremento não tenha sido espetacular. Na prática, a estruturação do órgão 

nacional foi a contrapartida.   

 Esse processo fez com que, finalmente, em 1974, se definisse dotação 

orçamentária para a Direção de Patrimônio Artístico da Casa de Cultura Equatoriana. Os 

mesmos 600.000 sucres do ano anterior foram destinados para pagar os salários de três 

profissionais que realizavam inventários, três restauradores, uma secretária, um 

encarregado pela limpeza e dois carpinteiros. Os equipamentos e materiais foram 

fornecidos pela UNESCO e o local da oficina de restauração, sede do futuro 

Departamento de Restauração Arquitetônica, o Convento de San Agustín, foi 

conquistado junto à Igreja católica.    

 O crescimento institucional foi bastante rápido e, já em 1976, a Direção de 

Patrimônio dispunha de Departamento de Restauro de Bens Móveis, Departamento de 

Inventário de Patrimônio Cultural, Departamento de Restauração Arquitetônica e 

Pesquisas Arqueológicas além de presença, em nível nacional, com a criação de 

regionais nas cidades de Cuenca e Guayaquil.  

 O sucesso de suas obras, a presença na arena nacional e internacional, a 

realização de seminário internacional junto à UNESCO, a realização da primeira 

Reunião Interamericana de Arqueologia em parceira com a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e a existência de setenta funcionários trabalhando para a 

organização contribuíram, em 1978, aproximadamente cinco anos depois de seu início, 

para a sua transformação em uma instituição autônoma, com diretoria e dotação 

orçamentária próprias, sob a denominação de Instituto Nacional de Patrimônio Cultural 

(INPC).  O Instituto foi organizado por meio do Decreto Supremo 2.600, publicado no 

Registro Oficial 618: 
 
[…] el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene entre sus funciones 
y atribuciones las de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir, 
promocionar, difundir e inventariar el Patrimonio Cultural del Ecuador, 
así como regular de acuerdo a la ley todas las actividades de esta 
naturaleza que se realicen en el país. 
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 Com isso, o orçamento do órgão equatoriano responsável pelo patrimônio saltou 

em termos nominais de 600 mil sucres (24.155 dólares) no seu primeiro ano de 

funcionamento, em 1973, ainda como Direção de Patrimônio Artístico da Casa de 

Cultura Equatoriana para 12 milhões de sucres (240.771 dólares), em 1982, S/. 17,5 

milhões (208.557 dólares), em 1983, e para 30.433.800 sucres (313.678 dólares)21 em 

1984, último ano da gestão de Rodrigo Pallares Zaldumbide à frente do órgão, já como 

Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC). O acréscimo de recursos humanos 

também foi importante, passando da presença do diretor e de uma única secretária, em 

1973, para mais de oitenta funcionários em 1984, bem como para vários outros 

contratados por intermédio de parcerias constituídas com a UNESCO, a OEA, o Banco 

Central equatoriano, e os governos da Polônia, da Bélgica, da Alemanha, dos Estados 

Unidos e, sobretudo, da Espanha.    

Não se pode deixar de citar o Banco Central equatoriano como importante ator 

institucional no campo das políticas de patrimônio cultural. Concomitantemente e com 

orçamentos muito superiores aos da Direção de Patrimônio Artístico e posteriormente ao 

do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, o Banco Central, por intermédio de sua 

Direção de Museus, empreendeu importante política de preservação do patrimônio 

cultural em escala nacional, assim como de educação patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Cotação média anual do dólar estadunidense em sucres de acordo com informações do Banco Central 
equatoriano: 1973: US$1,00 = S/.24,84; 1982: US$ 1,00 = S/.49,94; 1983: US$ 1,00 = S/.83,91; 1984: US$ 
1,00 = S/.97,02. 
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                                                      Foto: Márcio Pozzer 
 
FIGURA 10. Casas de Benalcázar. Quito – Equador. Edifício restaurado no centro histórico de 
Quito (jul. 2010).  
 

 
                     Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 11. Casas de Benalcázar. Quito – Equador. O edifício foi restaurado com recursos do 
governo da Espanha (jul. 2010). 
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Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 12. Museu Nacional del Banco Central del Ecuador. Quito – Equador (jul. 2010). 
 

  

 
                                              Foto: Márcio Pozzer 
 
FIGURA 13. Ruínas de Pumapungo. Cuenca – Equador. Sítio arqueológico mantido pelo Museu 
Nacional del Banco Central del Ecuador (jul. 2010). 
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Entretanto, merece destaque o papel desempenhado pelos órgãos internacionais 

na consolidação das políticas públicas de patrimônio equatorianas. O Equador há muitos 

anos chama atenção por seu rico patrimônio cultural. Sua capital, Quito, foi, junto com a 

Cracóvia, na Polônia, a primeira cidade declarada patrimônio cultural da humanidade 

pela UNESCO em 8 de setembro de 1978. 
 

 
                            Foto: Márcio Pozzer 

FIGURA 14. Plaza San Francisco. Quito – Equador (jul. 2010). 
 

 

 Há, ainda, alguns marcos importantes para a política de patrimônio cultural 

internacional que envolvem o Equador. Foi em Quito que a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) realizou, entre novembro e dezembro de 1967, um encontro para 

discutir a conservação e a utilização do patrimônio como eixo de desenvolvimento para a 

América. Esta atividade como já citado resultou em um documento importante que é 

referência até os dias atuais: as Normas de Quito. Foi também em Quito que o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) investiu, pela primeira vez, recursos 

diretamente no patrimônio cultural22, em 1994, como se verá a seguir. 

 
                                                
22 E, 1974, o BID emprestou US$ 72,4 milhões ao Peru para estimular o desenvolvimento turístico, o que 
envolveu a reabilitação de construções “históricas”. Entretanto, o investimento em Quito foi o primeiro 
direcionado exclusivamente para o patrimônio cultural.  
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3.2. O período neoliberal e o patrimônio cultural equatoriano 

 Segundo o economista equatoriano Alberto Acosta (2006), ao Equador abandonar 

uma potencial opção nacional, no final da década de 1980 e início de 1990, se integrou 

no funcionamento da economia internacional dentro de um modelo que consolidava a 

transnacionalização e buscava reorganizar o mundo política e economicamente. Assim, 

para conseguir se inserir aceitou na economia internacional o paradigma de tornar a 

mão-de-obra nacional competitiva por meio da depreciação do poder aquisitivo dos 

salários e da flexibilização da legislação trabalhista. Ou seja, aceitou a “reprimarização” 

da economia, voltando-a para a exploração das supostas “vantagens comparativas 

naturais, aproveitando sua renda elevada, excluindo a possibilidade de instaurar pelo 

menos um esquema de médio e longo prazo para consolidar aqueles setores produtivos 

nos quais o país poderia tornar-se competitivo no futuro” (ACOSTA, 2006: 154). 

Consolidaram-se atividades de “baixo perfil tecnológico, em caráter definitivo, com muito 

pouca ou nenhuma incidência internacional” (ACOSTA, 2006: 154).     

 Em 1982, o calote da dívida externa pelo México fez com que o fluxo de capitais 

externos para a América Latina caísse de cerca de 38 bilhões de dólares, em 1981, para 

aproximadamente 4,4 bilhões no ano seguinte23. Esse e outros fatores, como a crise do 

petróleo24, fizeram com que os países latinoamericanos ingressassem em negociações 

permanentes da dívida externa com os credores internacionais, momento em que as 

recomendações e condicionalidades formuladas e cobradas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial ganharam centralidade. 

 Vale ressaltar a observação de Alberto Acosta de que o poder do Fundo 

Monetário Internacional não está no montante de seus empréstimos, mas sim outros 

elementos, a saber: 
 
1) na posição de “credor preferencial”, na medida em que os seus 
créditos devem ser pagos prioritariamente; 2) nas suas condições 
creditícias determinantes na administração econômica dos países 
devedores; e 3) na sua capacidade de mobilizar recursos de outras 
fontes para os bons discípulos das suas políticas. Sem o acordo do FMI, 

                                                
23 Dados adquiridos junto ao Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal de Pernambuco. 
24 A crise do petróleo atingiu de maneira bastante diferenciada os países latino-americanos. Os países 
que dependiam do petróleo internacional, como o caso do Brasil, tiveram seu pior momento entre os anos 
de 1979 e 1981, período de alta do preço do barril. Já os países produtores, como o Equador, tiveram 
seus problemas agravados com a queda do preço do petróleo a partir de 1981.  



 94 

por exemplo, não é possível negociar com o Clube de Paris, e também 
não é possível avançar nas conversações com os credores privados ou 
conseguir um empréstimo do Banco Mundial ou do BID (ACOSTA, 2006: 
158). 

 
 Em outras palavras, a disponibilidade de investimentos do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) em políticas de patrimônio cultural e demais financiamentos 

no Equador passou necessariamente pelo ajuste do país às normas impostas pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Assim, se por um lado a submissão à cartilha 

neoliberal garantiu o acesso aos cerca de 41 milhões de dólares do BID para o 

patrimônio cultural de Quito, por outro, teve-se que “modernizar” o Estado minimizando 

de forma sistemática a estrutura estatal equatoriana. 

 
[Foi proposta a] privatização das telecomunicações, do petróleo e do setor 
elétrico, assim como a reforma do sistema de seguridade social, do 
mercado de trabalho e das leis trabalhistas, comprometendo-se ainda a 
modificar alguns aspectos da lei que regulamentava o regime monetário, 
pondo em vigor a lei que liberalizava a ação das entidades financeiras 
(ACOSTA, 2006: 173). 

 

 Empenhado em prosseguir com a redução do tamanho do Estado, o presidente 

Jamil Mahuad Witt (1998 – 2001) deu continuidade à extinção de entidades do setor 

público e à privatização de outras empresas. Foi durante sua gestão que o Equador 

viveu sua pior crise até o presente momento. 

 
O resultado desse desmantelamento foi piorar o funcionamento do 
governo. A eficiência dos serviços sociais, assim como o padrão de 
honestidade são cada vez mais deploráveis, o que representou uma 
forma sui generis de reduzir a presença do Estado como fator de 
desenvolvimento: objetivo do ajuste neoliberal e dos interesses 
transnacionais (ACOSTA: 2006, 205).  

 

 A queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Equador entre 1998 e 2000 foi de 

aproximadamente 31%, passando de 19.710 milhões de dólares para 13.649 milhões. O 

PIB per capita caiu cerca de 33% no mesmo período passando de 1.619 dólares para 

1.079. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o 

número de pobres passou de 3,9 milhões para 9,1 milhões entre 1995 e 2000. A 

pobreza extrema mais que dobrou, subindo de 2,1 milhões para 4,5 milhões de pessoas.  
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 Para piorar ainda mais a situação, em janeiro de 2000 o governo equatoriano 

surpreendeu a todos com a dolarização plena de sua economia, abrindo mão 

oficialmente do Sucre, sua moeda nacional. Com isso, segundo Alberto Acosta (2006), 

pretendia-se chegar a uma etapa superior do modelo neoliberal, acelerando o ritmo das 

mudanças e servindo de âncora que garantiria a continuidade do processo neoliberal 

independente de quem governasse o país. 

 O cenário de crise econômica e social e a adesão ao Consenso de Washington 

impactaram também no órgão de patrimônio cultural, que teve seu orçamento estagnado 

assim como o seu número de funcionários públicos. Segundo Dora Arízaga Guzmán25, 

do Ministério Coordenador do Patrimônio, havia carência de políticas e mecanismos 

para a conservação do patrimônio cultural, assim como escassez de recursos 

econômicos e técnicos.   

 Entretanto, foi durante este período, estimulado pelo trágico terremoto que afetou 

o Equador em março de 1987, em especial a cidade de Quito, que surgiu uma das 

políticas públicas mais relevantes para o campo do patrimônio cultural de toda a América 

Latina: o Fundo de Salvamento do Patrimônio Cultural (FONSAL). Sob o Registro Oficial 

nº 838 de 23 de dezembro de 1987 foi promulgada a lei de criação do Fundo para a 

cidade de Quito. Mais tarde esse mecanismo foi replicado nas demais capitais das 

províncias equatorianas como veremos a seguir. 

 Segundo Dora Arízaga, “o ano de 1988 foi um marco para Quito, pois o grande 

terremoto de 1987 mobilizou muito a sociedade. Assim, foi declarado estado de 

emergência e a partir disso foram destinados e entregues 6 milhões de dólares do 

Fundo Nacional de Emergência para a recuperação de Quito” 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
25 Entrevista concedida para esta pesquisa em julho de 2010 em Quito, Equador. 
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                           Foto: Roberta Neuhold 
 

FIGURA 15. Calle La Ronda. Quito – Equador. Edifícios restaurados pelo FONSAL (jul. 2010). 
 
 

 
                                                   Foto: Márcio Pozzer 
 
FIGURA 16. Escritório do FONSAL. Quito – Equador. Este escritório do FONSAL está localizado 
na calle La Ronda (jul. 2010). 
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O FONSAL de Quito recebeu recurso do Fundo Nacional de Emergência e, 

embora tivesse duração prevista de três anos, a prefeitura de Quito apresentou, ainda 

em 1988, uma proposta ao Congresso Nacional de se criar um imposto específico de 8% 

sobre o imposto de renda arrecadado da população local. Tal proposta não somente foi 

aprovada, como estendida a todas as demais capitais das províncias equatorianas.  

Contudo, em 1989, houve uma diminuição no percentual do recurso destinado aos 

Fundos, caindo de 8% para 6%.  

 Evidentemente essas dotações não foram suficientes, mas representaram um 

marco para o setor, não somente por destinarem recursos financeiros para as ações de 

preservação e restauro, mas por possibilitarem o planejamento das atividades de médio 

e longo prazo, e, sobretudo, por serem geridas no âmbito local e coordenadas pelas 

prefeituras municipais em parceria com os órgãos de patrimônio.  

 Destaque-se que este período foi marcado pela entrada em cena de um órgão 

internacional nas políticas públicas de patrimônio cultural na América Latina: o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Como já mencionado, foi no Equador que o 

BID investiu, pela primeira vez, recursos financeiros em ações diretas para o patrimônio 

cultural.  

 A negociações entre o Município de Quito e o Banco tiveram início em 1989, mas, 

apenas em 1994, com o nome de Programa de Revitalização do Centro Histórico de 
Quito, o BID liberou a utilização dos recursos financeiros. Grosso modo, o Programa 

financiou parcialmente a restauração de edifícios, a modernização da infra-estrutura de 

transportes públicos, a racionalização do tráfego automotivo, a melhora das condições 

ambientais, a manutenção da população residente nas áreas reabilitadas, o ajuste da 

oferta de espaço existente à demanda e o fomento de empreendimentos privados para a 

reabilitação de imóveis comerciais e residenciais.   
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                         Foto: Márcio Pozzer 
  

FIGURA 17. Hotel Majestic. Quito – Equador. Este edifício foi restaurado com recursos do 
Programa de Revitalização do Centro Histórico de Quito (jul. 2010). 
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                                                      Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 18. Placa com informações turísticas. Quito – Equador. A programação visual das 
informações turísticas de Quito foram efetuadas com recursos do Programa de Revitalização do 
Centro Histórico de Quito (jul. 2010). 
 

 
                                                          Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 19. Transporte público. Quito – Equador. A implementação dos trolley-buses foi 
efetuada com recursos do Programa de Revitalização do Centro Histórico de Quito (jul. 2010). 
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Dentro da perspectiva neoliberal, o BID buscou assegurar a eficiência do 

Programa exigindo a criação da Empresa do Centro Histórico de Quito (ECH), 

organização autônoma de desenvolvimento sem fins lucrativos e que operaria com 

mecanismos de empresa privada. Sua finalidade seria atrair investimentos privados, 

assegurando a viabilidade de investimentos pioneiros em projetos comerciais, turísticos 

e habitacionais, colocando-se como parceiro nesses empreendimentos. Para tanto, 

foram aportados cerca de 53,2 milhões de dólares em duas fases. A primeira, em 1994, 

contou com o montante de 43,2 milhões de dólares, incluindo a contrapartida local. A 

segunda fase foi aprovada em 2005 e recebeu 8 milhões de dólares de financiamento do 

BID e  cerca de 2 milhões de dólares como contrapartida por parte da Municipalidade de 

Quito e do Governo equatoriano.    

 A Fase 1 investiu no desenvolvimento urbano e em espaços públicos, reabilitação 

de edifícios históricos, moradias, desenvolvimento social e fortalecimento institucional: 

 
En la primera fase era necesario frenar y revertir el deterioso físico del 
centro (urbano y patrimonial), fomentar el desarrollo de actividades 
económicas, generar oferta de vivienda, a la vez que se debía diseñar e 
implementar un arreglo institucional que pudiera ejecutar eficientemente 
el proceso de revitalización del centro. Durante en esta etapa, gran parte 
de las inversiones se concentró en obras de desarrollho urbano y 
espacio público (31%) y, principalmente, rehabilitación y usufructo 
económico de edificios con valor histórico (44%). También se destinó 
una cantidad importante de recursos a la creación y fortalecimiento de la 
Empresa del Centro Histórico (ECH), encargada de liderar y coordinar el 
proceso de revitalización. Si bien no se previó en el diseño original, a 
medida que se avanzaba con el proyecto resultó evidente la necesidad 
de incorporar acciones que apoyaran la sostenibilidad social de las 
intervenciones, principalmente destinadas a racionalizar el comercio 
informal que ocupaba gran parte del espacio público del sector de 
intervención (Nota Técnica/BID, 2009: 17). 

  

 A distribuição percentual dos recursos da Fase 1 é descrita no Gráfico 3: 
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GRÁFICO 3. Distribuição percentual dos 43,2 milhões de dólares da Fase 1 do Programa de 
Revitalização do Centro Histórico de Quito (Quito, Equador, 1994) 

Distribuição Percentual dos Investimentos   
(FASE 1)

31

44

9

7
9

Desenvolvimento urbano
e espaço público
Reabilitação de edifícios
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Desenvolvimento Social

Fortalecimento
Institucional

 
 

Fonte: Nota Técnica do BID – Patrimonio cultural y desarrollo socioeconômico: la recuperación de áreas centrales 
históricas (2009) 

 

 Já a Fase 2 aportou recursos no desenvolvimento econômico e também no 

desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e dos espaços públicos, e no 

fortalecimento institucional da Empresa do Centro Histórico: 

 
[...] gran parte de la inversión de esta etapa estuvo destinada a financiar 
proyectos de alto impacto social presentados por la comunidad (17%) y 
desarrollo productivo (apoyo al comercio informal, asistencia técnica a 
pequeños empresarios, conformación de redes empresariales, y 
cofinanciación de proyectos con privados) (23%). En materia 
institucional se realizaron ajustes a la estructura de ejecución existente; 
entre otras cosas, se fortaleció a la ECH en la evaluación y priorización 
de proyectos, un aspecto relativamente débil de la primera etapa que 
llegó a escoger algunas inversiones de baja rentabilidad. El resto de los 
recursos se concentró en obras de desarrollo urbano y espacio público 
que complementaran la inversión privada y tuvieran fuertes 
externalidades positivas (Nota Técnica/BID, 2009: 17). 

   
Com isso, os 10 milhões de dólares investidos na Fase 2 do Programa foram 

divididos conforme representado no Gráfico 4. 
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GRÁFICO 4. Distribuição percentual dos 10 milhões de dólares da Fase 2 do Programa de 
Revitalização do Centro Histórico de Quito (Equador, 2005) 

Distribuição Percentual dos Investimentos   
(FASE 2)
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Fonte: Nota Técnica do BID – Patrimonio cultural y desarrollo socioeconômico: la recuperación de áreas centrales 
históricas (2009) 

 
 Vale ressaltar que o Programa de Revitalização do Centro Histórico de Quito foi 

implementado totalmente à margem do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC). 

Segundo Teodoro Pena (1997), que foi gerente da Empresa do Centro Histórico, o INPC 

delegou, através da promulgação da Lei do Distrito Metropolitano de Quito, as funções 

referentes à conservação do patrimônio edificado da cidade e se integrou à Comissão de 

Áreas Históricas apenas como parte do Conselho Metropolitano.  

 O que o BID chama em seus documentos oficiais de “fortalecimento institucional”, 

na verdade trata-se de uma flexibilização institucional, pois, segundo a Nota Técnica 

(BID, 2009), para levar adiante o processo de revitalização do centro histórico de Quito, 

seria necessário contar com uma entidade ágil e inovadora que pudesse trabalhar em 

sociedade com o setor privado. Dessa maneira poderia (a) associar-se com o setor 

privado no desenvolvimento de projetos; (b) realizar contratações mais ágeis do que os 

órgãos públicos; (c) dispor de instrumentos e funções exclusivas do poder público, como 

por exemplo processos de expropriações; (d) remeter-se diretamente ao prefeito de 

Quito.  
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 A Empresa do Centro Histórico foi criada em 1994 com a associação do Município 

de Quito e da Fundação Caspicara. Embora constituída como uma empresa de capital 

misto, 90% do capital total foi aportado pelo Município de Quito e seu orçamento inicial 

foi constituído com base no empréstimo efetuado pelo BID. Na prática, tal empresa 

serviu como garantia para que o setor privado investisse na região central. Todavia, os 

investimentos se concentraram em atividades rentáveis como estacionamentos, 

moradias para classe média, hotéis e restaurantes, empreendimentos nos quais a 

participação do setor público é bastante questionável. A empresa chegou a organizar, no 

ano de 2004, o concurso Miss Mundo. Com isso, se fez necessário a constituição de 

uma nova empresa, com um escopo mais amplo e com maior abrangência territorial.    

 No ano de 2005, constitui-se a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Quito 

(EMDUQ), com a fusão da Empresa do Centro Histórico e da Empresa Quito-Vivienda. 

Essa nova empresa foi criada com a finalidade de gerir o desenvolvimento urbano em 

todo o Distrito Metropolitano de Quito. Porém, as intervenções da ECH e depois da 

EMDQU geraram conflitos de competência com diversos órgãos da prefeitura de Quito 

e, posteriormente, do Distrito Metropolitano, sobretudo no que tangia às contratações 

dos serviços prestados.   

 Para solucionar o imbróglio que estava sendo criado, foi assinado um convênio de 

cooperação entre a EMDUQ e a prefeitura de Quito no qual a empresa ficou responsável 

por administrar os recursos para a revitalização do centro e os trabalhos técnicos de 

preparação, contratação e supervisão das intervenções ficaram a cargo dos setores 

competentes da prefeitura. Ora, com isso, um dos principais marcos da flexibilização 

institucional proposta pelo BID ruiu e abriu espaço para o fortalecimento de instituições 

públicas que seguiu no próximo período.    
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                               Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 20. Placa de uma obra de estacionamento efetuada pela Empresa de Desenvolvimento 
Urbano de Quito. Quito – Equador (jul. 2010). 
 

 
                    Foto: Márcio Pozzer 
 

FIGURA 21. Plaza 24 de Mayo. Quito – Equador. Local onde está sendo construído 
estacionamento subterrâneo pela EMDUQ (jul. 2010). 
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 Outro ponto que merece destaque foi o encarecimento do solo urbano atribuído 

às políticas públicas implementadas. Na primeira fase foram destinados 

aproximadamente 9% do recurso aplicado em construções de moradias para população 

de baixa renda, enquanto que, na segunda fase, de acordo com a segunda nota técnica 

do BID, devido à valorização dos preços vigentes do solo não permitiram adquirir 

terrenos para esse tipo de investimento. 

  

3.3. As políticas públicas de patrimônio cultural contemporâneas no Equador  

 As análises das políticas públicas de patrimônio cultural contemporâneas passam 

necessariamente pelo histórico das instituições e de sua governança impactada pelas 

conjunturas políticas. Assim, não podemos deixar de observar com muita atenção o 

processo político e eleitoral que conduziu Rafael Vicente Correa Delgado à presidência 

do Equador.  

 O país passou nas últimas décadas por processos políticos delicados, com 

sucessivas trocas de presidentes e tentativas de golpes. Mais recentemente, em 1996, 

Abdalá Bucaram foi eleito presidente com uma plataforma de reformas econômicas e 

sociais, e com a proposta de rompimento com as oligarquias nacionais. Mas foi deposto 

em 1997 pelo Congresso sob alegação de incompetência mental, sendo nomeado em 

seu lugar o presidente interino Fabián Alarcón, então Presidente do Congresso.  

 Em maio de 1997, a presidência interina de Alarcón foi endossada por um 

referendo popular. Durante a presidência de Alarcón, foi escrita uma nova Constituição 

para o país que só entrou em vigor depois das eleições de 31 de maio de 1998 para a 

presidência da república e para a renovação dos parlamentares do Congresso. 

 A eleição foi definida no segundo turno entre os dois candidatos mais votados, o 

prefeito de Quito Jamil Mahuad e Álvaro Noboa Pontón. Mahuad foi eleito por uma 

estreita margem de votos assumindo o cargo no dia 10 de agosto de 1998, mesmo dia 

em que a nova Constituição do Equador entrou em vigor. 

 Mahuad concluiu um acordo de paz com o Peru em 26 de outubro de 1998, mas 

com as crescentes dificuldades econômicas, fiscais e financeiras do país, a sua 

popularidade foi diminuindo até quando dolarizou a economia, substituindo a moeda 
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corrente, o sucre, pelo dólar norte-americano, gerando grave desassossego nas classes 

de baixo poder aquisitivo. 

 Nas manifestações populares de grupos indígenas de 21 de janeiro de 2000, em 

Quito, o exército e a polícia se recusaram a reprimir os manifestantes e, em seguida, a 

Assembleia Nacional Constituinte, num golpe de Estado, instituiu uma junta tripartite 

para intervir na administração do país. 

 Oficiais militares graduados declararam seu apoio à intervenção e forçaram 

Mahuad a fugir do palácio presidencial em 2001, encarregando, por decreto, o seu Vice-

presidente Gustavo Noboa como responsável pela administração. 

 Em 15 de janeiro de 2003, o coronel aposentado Lúcio Gutiérrez, membro da 

junta militar que derrubou o presidente Jamil Mahuad em 2001, assumiu a presidência 

do Equador com uma plataforma de combate à corrupção. Mas deixou o poder em 2005 

diante da falta de apoio das Forças Armadas e no meio de fortes protestos, que 

conduziram o vice-presidente, Alfredo Palacio, a assumir a presidência.  

 Nas eleições seguintes, Rafael Corrêa foi eleito e assumiu o cargo em 15 de 

janeiro de 2007. Corrêa havia sido assessor do ex-presidente Alfredo Palacio durante 

suas funções como vice-presidente e ministro da Economia e Finanças. No início da 

gestão de Palacio frente à presidência, entre abril e agosto de 2005, após a destituição 

de Lucio Gutiérrez, renunciou ao cargo por discordar da política presidencial.  

 Candidato à Presidência da República pelo movimento Alianza PAIS (Patria Altiva 

y Soberana), com uma plataforma de esquerda e contando com amplo apoio dos setores 

progressistas equatorianos, obteve 22% dos votos nas eleições de 15 de outubro de 

2006, ficando atrás de Álvaro Noboa (27%). No segundo turno disputado em novembro, 

obteve 56,67% dos votos válidos, contra 43,33% de Noboa.  

 A eleição de Rafael Correa como presidente do Equador em 2006 inseriu de 

maneira diferenciada alguns temas na agenda política do país, dentre eles o do 

patrimônio cultural. Desde então o Estado Nacional equatoriano tem passado por 

profundas mudanças institucionais com a confecção, inclusive, de uma nova 

Constituição aprovada em julho de 2008.  
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 Esta nova Constituição versa sobre um novo Estado: unitário, intercultural e 

plurinacional, que reconheça e valorize os diversos povos que ocupam o território 

nacional, sobretudo os que historicamente foram preteridos das ações públicas. 

 Com isso, as políticas públicas de patrimônio cultural ganharam nova 

centralidade. Com o seu reforço, legitima-se a importância de determinadas culturas e 

histórias e, conseqüentemente, de todo um povo. Ou seja, o reconhecimento oficial do 

Estado deixa de ser exclusivamente sobre o patrimônio cultural colonial e pré-

colombiano edificado, alargando-se e incluindo várias outras culturas. 

 Para tanto, o governo de Rafael Corrêa inovou e criou o Ministério de 

Coordenação do Patrimônio e instrumentalizou o Instituto Nacional do Patrimônio 

Cultural (INPC) com um orçamento maior, com novas sedes regionais, contratação de 

recursos humanos e execução de grandes projetos como o vasto inventário que vem 

sendo realizado por todo o território equatoriano pelo INPC em parceria com 

Universidades. 

 A criação do Ministério Coordenador do Patrimônio se deu em janeiro de 2007 e 

buscou sustentar o reconhecimento da importância das culturas e das heranças culturais 

no novo projeto político em marcha. Tal Ministério foi concebido com papel transversal, 

dialogando e congregando suas ações por intermédio do Conselho Setorial de Política 

de Patrimônio composto por: Ministérios da Cultura, Ministério do Ambiente, Ministério 

dos Esportes e Ministério do Turismo, além do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural 

(INPC), do Instituto Nacional Galápagos (INGALA), do Instituto para o 

Ecodesenvolvimento Regional Amazônico (ECORAE), da Empresa de Ferrovias do 

Estado, da Corporação Cidade Alfaro e das Subsecretarias de Educação e Saúde 

Interculturais e da Secretaria Nacional de Água.  

 Segundo os documentos oficiais do Ministério Coordenador do Patrimônio, suas 

competências e trabalhos são a busca da construção de objetivos, metas e indicadores 

que tornem possível orientar, aprofundar e medir as mudanças impulsionadas pelo 

processo democrático de “revolução cidadã”, estabelecendo planos e programas para as 

instituições públicas que gerem o patrimônio no Equador. 

 Alguns meses antes de ser promulgada a nova Constituição equatoriana, foi 

emitido o Decreto de Emergência do Patrimônio Cultural em 21 de dezembro de 2007 
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(Nº. 816) pelo presidente da República Rafael Correa. Em uma decisão inédita, o 

Governo “da Revolução Cidadã” destinou uma dotação orçamentária de mais de 33 

milhões de dólares para as ações de preservação do patrimônio cultural nacional.  

 O projeto governamental visou combater a inoperância do marco jurídico, a 

ausência de mecanismos e a capacidade técnica, financeira e administrativa a fim de 

cumprir os princípios assegurados na Constituição equatoriana, e de garantir a 

conservação, proteção e enriquecimento permanente dos bens que constituem o 

patrimônio cultural do país. 

 Para tanto, foi criada a Unidade de Gestão do Patrimônio Cultural, sob a direção 

do Ministério Coordenador do Patrimônio, com a participação do Ministério da Cultura e 

do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC), que iniciou, em maio de 2008, um 

programa com os seguintes componentes: (1) dotar de segurança os bens culturais que 

se encontravam em risco; (2) criar um Sistema Nacional de Gestão de Bens Culturais; e 

(3) conscientizar os cidadãos sobre o valor do patrimônio cultural. 

 Segundo os dados do governo equatoriano, um ano e meio depois do início da 

implementação do programa, mais de 5 mil empregos diretos e 3 mil indiretos foram 

gerados na área, tendo sido recuperados cerca de cem imóveis que são patrimônio 

cultural por todo o país, instalados sistemas de segurança em 300 edifícios, como 

alarmes, detectores de incêndio, chips etc, além de terem sido pulverizados mais de 360 

bibliotecas e arquivos com documentos históricos para controle de pragas. 

 A importância dada às políticas de patrimônio cultural a partir da gestão de Rafael 

Correa pode ser sintetizada também com os dados orçamentário do INPC. Em seu 

primeiro ano como presidente (2007), o orçamento de 1,98 milhões de dólares havia 

sido programado por seu antecessor. Mas já em 2008 e, posteriormente, em 2009 

verifica-se um salto indiscutível.      
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GRÁFICO 5. Orçamento do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC) em milhões de 
dólares (Equador, 2004 a 2009) 
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  Fonte: Ministério das Finanças do Equador/ ESIGEF 
  

A dotação orçamentária do INPC para investimento no ano de 2009, segundo seu 

Informe de Gestão de julho de 2008 a dezembro de 2009, foi de 5 milhões de dólares, 

sendo  926.458,50 oriundos do Decreto Emergencial do Patrimônio Cultural, 89 mil do 

Ministério Coordenador do Patrimônio e os demais US$ 3.984.541,50 do próprio INPC. 

Embora, o valor executado tenha sido de 87% do montante, contabilizando US$ 

4.371.250,40, o mais importante é frisar que a quantia  destinada a investimento 

representa mais de duas vezes o orçamento total destinado ao órgão em 2007.   

 Mas, uma das ações mais significativas e inovadoras foi o investimento na criação 

do Sistema Nacional de Gestão de Bens Culturais (ABACO). Este sistema tem a 

pretensão de informar onde, em que quantidade e em qual estado de conservação se 

encontra o patrimônio cultural equatoriano. Assim, tem-se feito o grande esforço em 

parceria com Universidades para registrar e inventariar o patrimônio móvel, imóvel, 

arqueológico, documental e também o patrimônio imaterial, tendo sido registrados cerca 

de 80 mil bens até o fim de 2009 tendo como meta os 2 milhões de bens culturais que se 

estimam ter por todo o Equador,  passando essa tarefa a ser de responsabilidade do 

Instituto Nacional de Patrimônio Cultural (INPC).   

 A magnitude com que se realizaram os registros dos bens artísticos, 

arqueológicos, arquitetônicos e documentais podem ser considerados um feito inédito. 

Entretanto, a transformação maior a ser apontada é a incorporação ao projeto dos 
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inventários dos costumes, dos patrimônios imateriais. Seguindo os critérios da 

Convenção da UNESCO de 2003 para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, à qual o 

Equador aderiu em 2008, foram registrados 4586 manifestações culturais (Tabela 8). 

 
TABELA 8. Quantidade de Patrimônio Imaterial registrado pelo INPC por Província do Equador 
até dezembro de 2009 
 

Provincia Quantidade de Manifestações 
Culturais Registradas  

Provincia del Azuay 1145 
Provincia de Bolívar 54 
Provincia del Chimborazo 312 
Provincia de Pastaza 83 
Provincia del Tungurahua 176 
Provincia de Cañar 109 
Provincia de Loja 132 
Provincia de Morona Santiago 221 
Provincia de Zamora Chinchipe 41 
Provincia del Carchi 77 
Provincia de Cotopaxi 121 
Provincia de Imbabura 90 
Provincia de Napo 39 
Provincia de Pichincha 198 
Provincia de Sucumbíos 90 
Provincia de Orellana 77 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 28 
Provincia de El Oro 218 
Provincia de Esmeraldas 408 
Provincia del Guayas 235 
Provincia de Los Ríos 241 
Provincia de Manabí 307 
Provincia de Galápagos 54 
Provincia de Santa Elena 130 
TOTAL 4586 

 

Fonte: Informe Decreto de Emergência de Patrimonio Cultural 2008-2009 
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          Foto: Roberta Neuhold 
 
FIGURA 22. Técnica Ikat de tear. San Pedro de los Olivos – Equador. Saber fazer registrado 
como patrimônio imaterial pelo INPC (jul. 2010). 
  

Assim, segundo Dora Arízaga, em depoimento para esta pesquisa, o governo de 

Corrêa e a nova conjuntura possibilitaram um processo de inflexão nas políticas públicas 

de patrimônio cultural, dando ao Estado um papel positivo, que vinha sendo 

desconstruído a partir das políticas adotadas em conjunto com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento.    

 
Hoje estamos vivendo um momento completamente diferente. Então 
vale a pena definir esta nova conjuntura, porque o relacionamento com o 
BID se dá de maneira bastante diversa. Esta relação segue as 
premissas do Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi a definição de 
uma agenda própria, construída desta vez dentro do país, “com os 
amigos”, e de acordo com uma nova conjuntura internacional, e que é 
bastante positiva para os países latino-americanos. Com isso, se 
recuperou o protagonismo internacional do país e o Estado retomou uma 
postura positiva, ao contrário do que vinha acontecendo em outros 
momentos, seguindo uma tendência ou uma agenda que é internacional. 
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 Por fim, o INPC está atualmente (2010) estruturado segundo o seguinte 

organograma apresentado a seguir:  

 

 
Fonte: INPC 
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Considerações finais 
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Se o patrimônio, noção que anteriormente só definia o direito de herança, 

adquiriu seu caráter público a partir do Renascimento, valorizando a herança artística 

legada pela Antigüidade, conquistou o seu caráter de direito à memória quando o 

Estado, a partir do século XIX, registrou a materialidade do passado e construiu a 

identidade nacional, em um contexto de intensas mudanças desencadeadas pelas 

revoluções burguesas. 
Ora, as estratégias de preservação do patrimônio e de tombamento de edifícios 

ou regiões afetam não apenas o traçado urbano das cidades, mas os usos dos mesmos 

locais. Além disso, cabe questionar para quem se preservam áreas e imóveis, por que e 

em nome de qual “passado”, indagação esta que diz respeito não apenas às cidades 

pré-colombianas, coloniais ou industriais dos séculos XVIII e XIX, mas ao próprio 

momento atual. Já foi dito que a determinação de valores como “nação”, “história”, 

“arte”, “arquitetura”, “paisagem”, “afeição”, dentre tantos outros, definem, por um lado, o 

que se considera como “patrimônio” digno de preservação e, por outro, o que será 

relegado ao esquecimento. Desse modo, os patrimônios culturais, artísticos ou 

históricos devem ser entendidos como representação social por serem alvo de escolhas 

e por estabelecerem relações entre o visível e o invisível.  

Convém retomar as reflexões de Arantes (1984), segundo as quais embora a 

preservação do patrimônio cultural tenha sido realizada em nome da manutenção de 

uma linha de continuidade com o passado, tal política deve ser pensada como trabalho 

transformador e seletivo de reconstrução e destruição do passado, que é realizado no 

presente e nos termos do presente. Portanto, é possível sugerir que a apropriação da 

história deve vir não apenas como "citação material" do passado, mas, sobretudo, 

como portadora da possibilidade de transformação. 

Assim, as políticas públicas de patrimônio cultural podem carregar em seu bojo 

as dimensões da cidadania e da democracia, desempenhando um papel civilizatório. 

No entanto, esta perspectiva tem rivalizado de maneira bastante desfavorável com os 

processos que transformam a cultura e o patrimônio cultural em mercadoria. 

O caráter econômico do patrimônio cultural é inegável e deve ser mais bem 

aproveitado como forma de gerar trabalho, renda e desenvolvimento para as 

localidades envolvidas, uma vez que essas dimensões também são faces da cidadania. 
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Contudo, em geral, notam-se alguns processos danosos para as comunidades que 

protagonizam as políticas.  Sobretudo nos procedimentos que almejam potencializar o 

turismo por intermédio do patrimônio cultural material. 

 Na perspectiva de se criar cenários para serem consumidos por turistas, as 

intervenções são amparadas por políticas que encarecem o preço do solo e do custo de 

vida, acarretando no processo de gentrification26, que acabam por privilegiar a 

apropriação (reapropriação, no caso) dos bens culturais apenas por parcela restrita da 

comunidade local e por turistas.  

 
Antigas áreas “marginais” das grandes cidades vão se transmudando 
em complexos centros de lazer, com sofisticados bares, restaurantes e 
galerias de arte. Numa apropriação quase privada do espaço urbano, 
essas práticas segmentam áreas centrais das cidades históricas e as 
transformam em cenário de disputas por um fragmentado espaço de 
visibilidade pública (LEITE, 2007:20). 

 

Ao realizar o estudo de caso brasileiro, equatoriano e das políticas financiadas 

pelo BID em geral, nota-se que o grande motriz das políticas públicas de patrimônio 

cultural foi e ainda é o interesse no desenvolvimento do turismo. As Normas de Quito 

definidas em encontro da OEA no Equador em 1967 já preconizavam a finalidade que 

os bens culturais viriam cada vez mais a assumir: 

 
VII - Os monumentos em Função do Turismo  
Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem se 
comprometem ao vincular-se com os interesses turísticos e, longe disso, 
a maior atração exercida pelos monumentos e a fluência crescente de 
visitantes contribuem para afirmar a consciência de sua importância e 
significação nacionais. Um monumento restaurado adequadamente, um 
conjunto urbano valorizado, constituem não só uma lição viva de história 
como uma legítima razão de dignidade nacional. No mais amplo marco 
das relações internacionais, esses testemunhos do passado estimulam 
os sentimentos de compreensão, harmonia e comunhão espiritual 
mesmo entre povos que mantêm rivalidade política. Tudo quanto 
contribuir para exaltar os valores do espírito, mesmo que a intenção 

                                                
26 Gentrification é o termo utilizado para o processo de “enobrecimento urbano” que acontece 
com a intervenção urbana em determinada localidade com ou sem participação do poder 
público.  Tal intervenção provoca a valorização imobiliária, culminado com a retirada de 
moradores tradicionais, que geralmente pertencem a classes sociais menos favorecidas, dos 
espaços modificados. 
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original nada tenha a ver com a cultura, há de derivar em seu beneficio. 
A Europa deve ao turismo, direta ou indiretamente, a salvaguarda de 
uma grande parte de seu patrimônio cultural, condenado à completa e 
irremediável destruição, e a sensibilidade contemporânea, mais visual 
que literária, tem oportunidade de se enriquecer com a contemplação de 
novos exemplos da civilização ocidental, resgatados tecnicamente 
graças ao poderoso estímulo turístico (Normas de Quito, 1967) 

 

Para tanto, tem–se elegido a iniciativa privada, e em especial o setor imobiliário 

como parceiro estratégico para o sucesso das políticas públicas implementadas.  

Contudo, vale apontar o que Duarte Jr (2010) afirma acerca da salvaguarda dos 

bens culturais edificados brasileiros, e que tem validade para toda América Latina. Para 

ele, a pobreza e a baixa vitalidade econômica foram e ainda são os principais 

responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. Nas localidades em que os 

interesses econômicos migraram, como foi o caso de Ouro Preto, que deixou de ter 

importância para a mineração e também deixou de ser capital do estado de Minas 

Gerais, ou ainda do recôncavo baiano, com a perda de vitalidade do negócio do cacau, 

seus bens arquitetônicos sobreviveram, diferentemente de outras localidades que 

sofreram forte pressão imobiliária como é o caso da cidade de São Paulo, que perdeu 

praticamente todo seu patrimônio colonial pelo ímpeto construtivo instigado pela 

“pujança econômica”.       

 Com isso, se parte considerável dos principais sítios urbanos estão conservados 

justamente por não despertam interesse do setor privado, parece bastante problemática 

a estratégia propagada pelo BID de esperar receber desses mesmos atores aporte 

financeiro nessas regiões que não possuem vitalidade econômica. Parece incoerente 

também apoiar o discurso político na suposta falta de recursos próprios dos países da 

América Latina e orientar adoção de medidas que reduzam a margem de riscos dos 

parceiros privados, ou seja, subsídios. Bem como a definição de normas mais 

generosas de uso e adaptação dos imóveis.  

 
Essas premissas são, com efeito, determinações que guardam estreita 
relação com a ideologia política, econômico-financeira e administrativa 
estrutural do governo federal de então. A negação do papel central do 
Estado na preservação, na verdade, a desregulamentação desta, 
associada à entrada em cena das municipalidades e do setor privado, 
nada mais é do que uma clara referência ao primado da redução da 
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ação da máquina estatal, mantra neoliberal entoado à exaustão no 
período como panacéia para a gestão (ou melhor, o gerenciamento) do 
país. (DUARTE JR, 2010: 69).   
 

Assim, esta investigação confirma parcela da hipótese levantada no projeto, que 

aponta o enfraquecimento dos órgãos nacionais de patrimônio cultural como forma de 

desobrigar progressivamente os Estados Nacionais de atuarem nesta arena política. O 

papel desempenhado pelo BID no Equador, fazendo com o que o INPC delegasse suas 

atribuições a uma empresa mista (ECH) e o discurso recorrente de deslegitimação do 

IPHAN no caso brasileiro, dão fortes indícios do caminho que as políticas públicas de 

patrimônio cultural seguiam ao longo dos anos 1990. Corroboram com esta perspectiva 

os dados apontados ao longo do capitulo três, que apresentam um cenário de baixos 

investimentos, escassos recursos humanos e capacidade técnica declinante dos 

órgãos.  

Vale ressaltar que Brasil e Equador definitivamente inseriram o patrimônio 

cultural em suas agendas políticas ao longo dos anos 1990 e 2000, assim como muitos 

outros países latino-americanos. E, embora tivessem o propósito de cumprido um papel 

de desmonte dos organismos nacionais de patrimônio cultural no Brasil e no Equador, 

os contratos com o BID remediaram uma situação declinante dos órgãos nacionais e 

trouxeram alguns avanços significativos para as políticas públicas de patrimônio 

cultural material desses países.  

No caso brasileiro, o Monumenta tentou, em um primeiro momento, trabalhar com 

sítios e conjuntos que até então não detinham destaque nacional, como por exemplo 

Porto Alegre, Iço, Corumbá e Carapicuíba. Além disso, representou, ainda que de 

maneira precária, a reposição de quadros técnicos e da capacidade de investimentos. 

Já no caso equatoriano, encontrou uma variável diferente, que era uma sociedade 

extremamente mobilizada em torno das questões patrimoniais devido ao terremoto que 

assolará a cidade de Quito alguns anos antes. E, sobretudo, um poder público que 

necessitava apresentar respostas à sociedade. Assim, o BID se deparou com um 

mecanismo extremamente eficiente e descentralizado que eram os Fundos de 

Salvamento (FONSAL), bastando potencializar muitas das ações já em curso.   

Porém, a parcela da hipótese que apontava a transferência do poder de decisão, 

formulação e avaliação das políticas públicas de patrimônio cultural para o Banco 
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interamericano de Desenvolvimento não se confirmaram. O interesse do órgão 

internacional era delegar à iniciativa privada elementos significativos das atribuições 

dos órgãos nacionais. Entretanto, como exposto nos parágrafos acima, tal iniciativa não 

tinha consistência e não dialogava com a realidade econômica das comunidades 

envolvidas. Assim, o processo desencadeado com as políticas neoliberais e 

aprofundadas com os financiamentos do BID de deixar os órgão nacionais à margem 

das políticas públicas, certamente foi revertido nos casos brasileiro e equatoriano com 

os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Rafael Corrêa. No Brasil a estrutura do 

Monumenta acabou sendo incorporada pelo IPHAN. E, no Equador, o financiamento se 

encerrou e não foi renovado, embora a política de descentralização tenha sido muito 

bem sucedida e segue em implementação, mas não com a Empresa do Centro 

Histórico (ECH) ou Empresa de Desenvolvimento Urbano de Quito (EMDUQ), mas com 

os FONSAL e com as novas regionais implementadas do INPC. 

 

*** 

 

Na América Latina, com países caracterizados pela diversidade de 

manifestações e dispersão geográfica de suas culturas, o aumento da importância do 

assunto patrimônio cultural nas políticas públicas é urgente e indispensável. Entretanto, 

como adverte Arantes, as intervenções podem e devem ir muito além dos 

empreendimentos imobiliários e turísticos e buscar um caráter civilizatório.   
 
Pensar o patrimônio enquanto recurso não é necessariamente vinculá-lo 
ao mundo de especulação e dos grandes negócios. É certo que mega-
empreendimentos imobiliários urbanísticos e turísticos valem-se dessa 
tendência e a estimulam; mas é também verdade que programas de 
geração de renda, de consolidação da cultura pública e de valorização 
da cidadania nutrem-se e buscam eficácia no fortalecimento do que a 
população pode fazer, com os recursos de que dispõe e que 
tradicionalmente acumulou, nos lugares onde vive e em seu próprio 
modo de vida (...). Nesse sentido, o patrimônio urbano mostra-se bom 
para o desenvolvimento sustentável e para a civilidade (p. 61 Duarte 
apud Arantes). 
 

Apesar disso, a maior relevância do tema nas arenas políticas nacionais surge 

apenas com as eleições de Luiz Inácio Lula da Silva e Rafael Corrêa para a 
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presidência de seus países. Momento em que se inicia a crescente reversão dos 

processos neoliberais, dando maior robustez aos órgãos de patrimônio (a criação de 

um Ministério no caso equatoriano), a criação de fundos públicos, a idéia de pactuar 

com estados e municípios planos de trabalho e de gestão que têm como objetivo a 

criação de redes de proteção do patrimônio em cada Estado. Nos dois países se notam 

avanços consideráveis na capacidade operacional de seus órgãos de patrimônio, com 

orçamentos maiores, contratação de pessoal técnico e maior capilaridade regional.  

Destaca-se também a maior valorização do patrimônio imaterial, que se insere 

em uma dinâmica de disputa por um projeto de sociedade e, principalmente, de poder 

como apontado por Nancy Fraser (1997). Assim, os governos supracitados de Brasil e 

Equador, composto por lideranças e partidos de esquerda, desenvolvem políticas 

setoriais que dialogam com sua base social. Setores tradicionalmente excluídos das 

estruturas formais de poder e, consequentemente, com suas culturas e histórias 

também excluídas dos registros oficiais.   

A ênfase dada nos últimos anos, tanto dos governos brasileiro, quanto 

equatoriano, de inserir as políticas públicas de patrimônio em um arcabouço mais 

amplo. Seja criando o Ministério Coordenador do Patrimônio, com participação dos 

demais ministérios, como fez o Equador, seja através de termos de cooperação técnica 

com outros Ministérios como fez o Brasil, parece um caminho sólido a se seguir, pois é 

fundamental compreender que uma abordagem mais ampla, de mão dupla, mediante a 

qual a preservação do patrimônio cultural induza o desenvolvimento e as alternativas 

geradas para o desenvolvimento contribuam, por sua vez, com a preservação cultural. 

Assim, é necessário ter políticas especificas de reabilitação urbana, de longo prazo, 

que envolva um conjunto de estratégias e ações, capazes de garantir a recuperação e, 

sobretudo, a sustentabilidade das áreas. É fundamental, também, a percepção de que 

intervenções dessa natureza exigem gestão articulada e continuada, das instancias 

governamentais e das comunidades envolvidas, além de vinculação às demais políticas 

públicas.    

No entanto, assim como nas demais áreas políticas e sociais, como economia, 

educação, saúde etc, o caráter central das políticas de patrimônio, segue um lento 

processo de mudança, sem rupturas com o modelo anteriormente conduzido. Ou seja, 
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as políticas de patrimônio cultural permanecem privilegiando os bens materiais e com 

uma abordagem voltada para o mercado. Por isso, talvez seja emblemático que as 

principais autoridades dos órgãos nacionais de patrimônio cultural brasileiro, Luiz 

Fernando de Almeida, e equatoriano, Inéz Pazmiño, ainda sejam arquitetos.  

Assim, embora o BID tenha mudado muito suas percepções acerca das políticas 

públicas de patrimônio cultural, e não há como se desvincular este processo da 

ascendência de governos de esquerda na América Latina como no Brasil com Lula e 

no Equador com Corrêa, a visão da cultura como um todo ainda é instrumental. Ou 

seja, a cultura permanece sem ser vista como um direito social e, portanto, a memória, 

os bens materiais e as manifestações culturais em geral não se realizam com toda a 

sua capacidade de emancipação. Em Nota técnica do BID de 2009 o documento 

reforça a visão difundida com as políticas apoiadas ao longo da década de 1990: 
 
Esta visión de la cultura como “médio para” y no como un bien de 
consumo de cierta suntuosidad, há ortogado al sector un mayor 
protagonismo en el campo de lãs políticas públicas, especialmente a 
partir de los 90 (BID Nota Técnica, 2009: 28). 
 

Enfim, por tudo isso, o papel desempenhado pelo BID ainda merece ser 

acompanhado e avaliado.  
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1.  Anexo 1 – Países signatários da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio 

Mundial Cultural e Natural. Paris, 16 de novembro de 1972(1) 
 

 Estados Data do depósito do 
instrumento Tipo de instrumento 

1 Estados Unidos da América  07/12/1973 Ratificação 
2 Egito  07/02/1974 Ratificação 
3 Iraque  05/03/1974 Aceitação 
4 Bulgária  07/03/1974 Aceitação 
5 Sudão  06/06/1974 Ratificação 
6 Argélia  24/06/1974 Ratificação 
7 Austrália  22/08/1974 Ratificação 
8 República Democrática do Congo  23/09/1974 Ratificação 
9 Nigéria  23/10/1974 Ratificação 
10 Níger  23/12/1974 Aceitação 
11 Irão (República Islâmica do)  26/02/1975 Aceitação 
12 Tunísia  10/03/1975 Ratificação 
13 Jordan  05/05/1975 Ratificação 
14 Equador  16/06/1975 Aceitação 
15 França  27/06/1975 Aceitação 
16 Gana  04/07/1975 Ratificação 
17 República Árabe da Síria  13/08/1975 Aceitação 
18 Chipre  14/08/1975 Aceitação 
19 Suíça  17/09/1975 Ratificação 
20 Marrocos  28/10/1975 Ratificação 
21 Senegal  13/02/1976 Ratificação 
22 Polónia  29/06/1976 Ratificação 
23 Paquistão  23/07/1976 Ratificação 
24 Canadá  23/07/1976 Aceitação 
25 Alemanha  23/08/1976 Ratificação 
26 Bolívia (Estado Plurinacional da)  04/10/1976 Ratificação 
27 Mali  05/04/1977 Aceitação 
28 Noruega  12/05/1977 Ratificação 
29 Guiana  20/06/1977 Aceitação 
30 Etiópia  06/07/1977 Ratificação 
31 República Unida da Tanzânia  02/08/1977 Ratificação 
32 Costa Rica  23/08/1977 Ratificação 
33 Brasil  01/09/1977 Aceitação 
34 Índia  14/11/1977 Ratificação 
35 Panamá  03/03/1978 Ratificação 
36 Nepal  20/06/1978 Aceitação 
37 Itália  23/06/1978 Ratificação 
38 Arábia Saudita  07/08/1978 Aceitação 
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39 Argentina  23/08/1978 Aceitação 
40 Jamahiriya Árabe Líbia  13/10/1978 Ratificação 
41 Monaco  07/11/1978 Ratificação 
42 Malta  14/11/1978 Aceitação 
43 Guatemala  16/01/1979 Aceitação 
44 Guiné  18/03/1979 Ratificação 
45 Afeganistão  20/03/1979 Ratificação 
46 Honduras  08/06/1979 Ratificação 
47 Dinamarca  25/07/1979 Ratificação 
48 Nicarágua  17/12/1979 Aceitação 
49 Haiti  18/01/1980 Ratificação 
50 Chile  20/02/1980 Ratificação 
51 Seychelles  09/04/1980 Aceitação 
52 Sri Lanka  06/06/1980 Aceitação 
53 Portugal  30/09/1980 Ratificação 
54 Iémen  07/10/1980 Ratificação 
55 Central Africano República  22/12/1980 Ratificação 
56 Côte d'Ivoire  09/01/1981 Ratificação 
57 Mauritânia  02/03/1981 Ratificação 
58 Cuba  24/03/1981 Ratificação 
59 Grécia  17/07/1981 Ratificação 
60 Omã  06/10/1981 Aceitação 
61 Malawi  05/01/1982 Ratificação 
62 Peru  24/02/1982 Ratificação 
63 Espanha  04/05/1982 Aceitação 
64 Burundi  19/05/1982 Ratificação 
65 Benin  14/06/1982 Ratificação 
66 Zimbabué  16/08/1982 Ratificação 
67 Santa Sé  07/10/1982 Adesão 
68 Moçambique  27/11/1982 Ratificação 
69 Camarões  07/12/1982 Ratificação 
70 Líbano  03/02/1983 Ratificação 
71 Turquia  16/03/1983 Ratificação 
72 Colômbia  24/05/1983 Aceitação 
73 Jamaica  14/06/1983 Adesão 
74 Madagascar  19/07/1983 Ratificação 
75 Bangladesh  03/08/1983 Aceitação 
76 Luxemburgo  28/09/1983 Ratificação 
77 Antígua e Barbuda  01/11/1983 Aceitação 
78 México  23/02/1984 Aceitação 

79 Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte  29/05/1984 Ratificação 

80 Zâmbia  04/06/1984 Ratificação 
81 Qatar  12/09/1984 Aceitação 
82 Nova Zelândia  22/11/1984 Ratificação 
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83 Suécia  22/01/1985 Ratificação 
84 República Dominicana  12/02/1985 Ratificação 
85 Hungria  15/07/1985 Aceitação 
86 Filipinas  19/09/1985 Ratificação 
87 China  12/12/1985 Ratificação 
88 Maldivas  22/05/1986 Aceitação 
89 São Cristóvão e Nevis  10/07/1986 Aceitação 
90 Gabão  30/12/1986 Ratificação 
91 Finlândia  04/03/1987 Ratificação 
92 República Democrática Popular do Laos  20/03/1987 Ratificação 
93 Burkina Faso  02/04/1987 Ratificação 
94 Gâmbia  01/07/1987 Ratificação 
95 Tailândia  17/09/1987 Aceitação 
96 Viet Nam  19/10/1987 Aceitação 
97 Uganda  20/11/1987 Aceitação 
98 Congo  10/12/1987 Ratificação 
99 Paraguai  27/04/1988 Ratificação 

100 Cabo Verde  28/04/1988 Aceitação 
101 República da Coreia  14/09/1988 Aceitação 
102 Federação Russa  12/10/1988 Ratificação 
103 Bielorrússia  12/10/1988 Ratificação 
104 Ucrânia  12/10/1988 Ratificação 
105 Malásia  07/12/1988 Ratificação 
106 Uruguai  09/03/1989 Aceitação 
107 Indonésia  06/07/1989 Aceitação 
108 Albânia  10/07/1989 Ratificação 
109 Mongólia  02/02/1990 Aceitação 
110 Roménia  16/05/1990 Aceitação 
111 Venezuela (República Bolivariana da)  30/10/1990 Aceitação 
112 Belize  06/11/1990 Ratificação 
113 Fiji  21/11/1990 Ratificação 
114 Bahrein  28/05/1991 Ratificação 
115 Quénia  05/06/1991 Aceitação 
116 Irlanda  16/09/1991 Ratificação 
117 El Salvador  08/10/1991 Aceitação 
118 Santa Lúcia  14/10/1991 Ratificação 
119 São Marino  18/10/1991 Ratificação 
120 Angola  07/11/1991 Ratificação 
121 Camboja  28/11/1991 Aceitação 
122 Lituânia  31/03/1992 Aceitação 
123 Ilhas Salomão  10/06/1992 Adesão 
124 Japão  30/06/1992 Adesão 

125 Croácia  06/07/1992 Notificação de 
sucessão 

126 Holanda  26/08/1992 Adesão 
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127 Tajiquistão  28/08/1992 Notificação de 
sucessão 

128 Geórgia  04/11/1992 Notificação de 
sucessão 

129 Eslovénia  05/11/1992 Notificação de 
sucessão 

130 Áustria  18/12/1992 Ratificação 

131 Uzbequistão  13/01/1993 Notificação de 
sucessão 

132 República Checa  26/03/1993 Notificação de 
sucessão 

133 Eslováquia  31/03/1993 Notificação de 
sucessão 

134 Bósnia e Herzegovina  12/07/1993 Notificação de 
sucessão 

135 Armênia  05/09/1993 Notificação de 
sucessão 

136 Azerbaijão  16/12/1993 Ratificação 
137 Mianmar  29/04/1994 Aceitação 
138 Cazaquistão  29/04/1994 Aceitação 

139 Turquemenistão  30/09/1994 Notificação de 
sucessão 

140 Letónia  10/01/1995 Aceitação 
141 Dominica  04/04/1995 Ratificação 
142 Quirguistão  03/07/1995 Aceitação 
143 Maurícias  19/09/1995 Ratificação 
144 Estónia  27/10/1995 Ratificação 
145 Islândia  19/12/1995 Ratificação 
146 Bélgica  24/07/1996 Ratificação 
147 Andorra  03/01/1997 Aceitação 

148 A Antiga República Jugoslava da 
Macedónia  30/04/1997 Notificação de 

sucessão 
149 África do Sul  10/07/1997 Ratificação 
150 Papua Nova Guiné  28/07/1997 Aceitação 
151 Suriname  23/10/1997 Aceitação 
152 Togo  15/04/1998 Aceitação 
153 República Popular Democrática da Coreia  21/07/1998 Aceitação 
154 Grenada  13/08/1998 Adesão 
155 Botswana  23/11/1998 Aceitação 
156 Chade  23/06/1999 Ratificação 
157 Israel  06/10/1999 Aceitação 
158 Namíbia  06/04/2000 Aceitação 
159 Kiribati  12/05/2000 Aceitação 
160 Comores  27/09/2000 Ratificação 
161 Ruanda  28/12/2000 Aceitação 
162 Niue  23/01/2001 Aceitação 
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163 Emirados Árabes Unidos  11/05/2001 Adesão 
164 Samoa  28/08/2001 Adesão 

165 Sérvia  11/09/2001 Notificação de 
sucessão 

166 Butão  17/10/2001 Ratificação 
167 Eritreia  24/10/2001 Aceitação 
168 Libéria  23/03/2002 Aceitação 
169 Barbados  09/04/2002 Aceitação 
170 Ilhas Marshall  24/04/2002 Aceitação 
171 Kuwait  06/06/2002 Ratificação 
172 Palau  11/06/2002 Aceitação 
173 Vanuatu  13/06/2002 Ratificação 
174 Micronésia (Estados Federados da)  22/07/2002 Aceitação 
175 República da Moldávia  23/09/2002 Ratificação 
176 São Vicente e Granadinas  03/02/2003 Ratificação 
177 Lesoto  25/11/2003 Aceitação 
178 Tonga  03/06/2004 Aceitação 
179 Serra Leoa  07/01/2005 Ratificação 
180 Trinidad e Tobago  16/02/2005 Ratificação 
181 Suazilândia  30/11/2005 Ratificação 
182 Guiné-Bissau  28/01/2006 Ratificação 
183 São Tomé e Príncipe  25/07/2006 Ratificação 

184 Montenegro  26/04/2007 Notificação de 
sucessão 

185 Djibouti  30/08/2007 Ratificação 
186 Ilhas Cook  16/01/2009 Aceitação 
187 Guiné Equatorial  10/03/2010 Ratificação 
 
Fonte: UNESCO. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: 16 
nov. 1972. Disponível em: http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13055&language=E 
http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13055&language=E. Acesso em: 25 jan. 2011. 
 
 
 
(1) Esta Convenção entrou em vigor em 17 de dezembro de 1975. Posteriormente, entrou em vigor para 
cada Estado três meses após a data do depósito do instrumento de Estado que, exceto em casos de 
notificações de sucessão, onde a entrada em vigor ocorreu na data em que o Estado assumiu a 
responsabilidade de conduzir as suas relações internacionais. 
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2. Anexo 2 – Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 

Paris, 17 de outubro de 2003(1) 
 
 

 Estados Data do depósito do 
instrumento 

Tipo de 
instrumento 

1 Argélia 15/03/2004 Aprovação 
2 Maurícias 04/06/2004 Ratificação 
3 Japão 15/06/2004 Aceitação 
4 Gabão 18/06/2004 Aceitação 
5 Panamá 20/08/2004 Ratificação 
6 China 02/12/2004 Ratificação 
7 Central Africano República 07/12/2004 Ratificação 
8 Letónia 14/01/2005 Aceitação 
9 Lituânia 21/01/2005 Ratificação 
10 Bielorrússia 03/02/2005 Aprovação 
11 República da Coreia 09/02/2005 Aceitação 
12 Seychelles 15/02/2005 Ratificação 
13 República Árabe da Síria 11/03/2005 Ratificação 
14 Emirados Árabes Unidos 02/05/2005 Ratificação 
15 Mali 03/06/2005 Ratificação 
16 Mongólia 29/06/2005 Ratificação 
17 Croácia 28/07/2005 Ratificação 
18 Egito 03/08/2005 Ratificação 
19 Omã 04/08/2005 Ratificação 
20 Dominica 05/09/2005 Ratificação 
21 Índia 09/09/2005 Ratificação 
22 Viet Nam 20/09/2005 Ratificação 
23 Peru 23/09/2005 Ratificação 
24 Paquistão 07/10/2005 Ratificação 
25 Butão 12/10/2005 Ratificação 
26 Nigéria 21/10/2005 Ratificação 
27 Islândia 23/11/2005 Ratificação 
28 México 14/12/2005 Ratificação 
29 Senegal 05/01/2006 Ratificação 
30 Roménia 20/01/2006 Aceitação 
31 Estónia 27/01/2006 Aprovação 
32 Luxemburgo 31/01/2006 Aprovação 
33 Nicarágua 14/02/2006 Ratificação 
34 Etiópia 24/02/2006 Ratificação 
35 Chipre 24/02/2006 Ratificação 
36 Bolívia (Estado Plurinacional da) 28/02/2006 Ratificação 
37 Brasil 01/03/2006 Ratificação 
38 Bulgária 10/03/2006 Ratificação 
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39 Hungria 17/03/2006 Ratificação 
40 Irão (República Islâmica do) 23/03/2006 Ratificação 
41 Jordan 24/03/2006 Ratificação 
42 Bélgica 24/03/2006 Aceitação 
43 Eslováquia 24/03/2006 Ratificação 
44 República da Moldávia 24/03/2006 Ratificação 
45 Turquia 27/03/2006 Ratificação 
46 Madagascar 31/03/2006 Ratificação 
47 Albânia 04/04/2006 Ratificação 
48 Zâmbia 10/05/2006 Aprovação 
49 Arménia 18/05/2006 Aceitação 
50 Zimbabué 30/05/2006 Aceitação 
51 A Antiga República Jugoslava da 

Macedónia 13/06/2006 Ratificação 

52 Camboja 13/06/2006 Ratificação 
53 Marrocos 06/07/2006 Ratificação 
54 França 11/07/2006 Aprovação 
55 Côte d'Ivoire 13/07/2006 Ratificação 
56 Burkina Faso 21/07/2006 Ratificação 
57 Honduras 24/07/2006 Ratificação 
58 Tunísia 24/07/2006 Ratificação 
59 São Tomé e Príncipe 25/07/2006 Ratificação 
60 Argentina 09/08/2006 Ratificação 
61 Filipinas 18/08/2006 Ratificação 
62 Burundi 25/08/2006 Ratificação 
63 Paraguai 14/09/2006 Ratificação 
64 República Dominicana 02/10/2006 Ratificação 
65 Guatemala 25/10/2006 Ratificação 
66 Espanha 25/10/2006 Ratificação 
67 Quirguistão 06/11/2006 Ratificação 
68 Mauritânia 15/11/2006 Ratificação 
69 Grécia 03/01/2007 Ratificação 
70 Líbano 08/01/2007 Aceitação 
71 Noruega 17/01/2007 Ratificação 
72 Uruguai 18/01/2007 Ratificação 
73 Azerbaijão 18/01/2007 Ratificação 
74 Santa Lúcia 01/02/2007 Ratificação 
75 Costa Rica 23/02/2007 Ratificação 
76 Venezuela (República Bolivariana da) 12/04/2007 Aceitação 
77 Níger 27/04/2007 Ratificação 
78 Cuba 29/05/2007 Ratificação 
79 Monaco 04/06/2007 Aceitação 
80 Djibouti 30/08/2007 Ratificação 
81 Namíbia 19/09/2007 Ratificação 
82 Iémen 08/10/2007 Ratificação 
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83 Indonésia 15/10/2007 Aceitação 
84 Moçambique 18/10/2007 Ratificação 
85 Quénia 24/10/2007 Ratificação 
86 Itália 30/10/2007 Ratificação 
87 Belize 04/12/2007 Ratificação 
88 Arábia Saudita 10/01/2008 Aceitação 
89 Uzbequistão 29/01/2008 Ratificação 
90 Equador 13/02/2008 Ratificação 
91 Guiné 20/02/2008 Ratificação 
92 Geórgia 18/03/2008 Ratificação 
93 Colômbia 19/03/2008 Ratificação 
94 Sri Lanka 21/04/2008 Aceitação 
95 Portugal 21/05/2008 Ratificação 
96 Ucrânia 27/05/2008 Ratificação 
97 Chade 17/06/2008 Ratificação 
98 Sudão 19/06/2008 Ratificação 
99 Suíça 16/07/2008 Ratificação 

100 Lesoto 29/07/2008 Ratificação 
101 Qatar 01/09/2008 Ratificação 
102 Papua Nova Guiné 12/09/2008 Ratificação 
103 Eslovénia 18/09/2008 Ratificação 
104 Barbados 02/10/2008 Aceitação 
105 República Popular Democrática da Coreia 21/11/2008 Ratificação 
106 Chile 10/12/2008 Ratificação 
107 Grenada 15/01/2009 Ratificação 
108 Togo 05/02/2009 Ratificação 
109 República Checa 18/02/2009 Aceitação 
110 Bósnia e Herzegovina 23/02/2009 Ratificação 
111 Afeganistão 30/03/2009 Aceitação 
112 Áustria 09/04/2009 Ratificação 
113 Uganda 13/05/2009 Ratificação 
114 Bangladesh 11/06/2009 Ratificação 
115 Montenegro 14/09/2009 Ratificação 
116 Haiti 17/09/2009 Ratificação 
117 São Vicente e Granadinas 25/09/2009 Ratificação 
118 Dinamarca 30/10/2009 Aprovação 
119 República Democrática Popular do Laos 26/11/2009 Ratificação 
120 Iraque 06/01/2010 Ratificação 
121 Fiji 19/01/2010 Ratificação 
122 Tonga 26/01/2010 Aceitação 
123 Malawi 16/03/2010 Ratificação 
124 Botswana 01/04/2010 Aceitação 
125 Nepal 15/06/2010 Ratificação 
126 Guiné Equatorial 17/06/2010 Ratificação 
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127 Sérvia 30/06/2010 Ratificação 
128 Trinidad e Tobago 22/07/2010 Ratificação 
129 Tajiquistão 17/08/2010 Ratificação 
130 Vanuatu 22/09/2010 Ratificação 
131 Jamaica 27/09/2010 Ratificação 
132 República Democrática do Congo 28/09/2010 Ratificação 
133 Eritreia 07/10/2010 Ratificação 
134 Suécia 26/01/2011 Ratificação 
 

Fonte: UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: 17 out. 2003. Disponível 
em: http://portal.unesco.org/la/convention.asp?language=E&KO=17116. Acesso em: 02 fev. 2011. 
 
 
(1) Em conformidade com o artigo 34, desta Convenção entrou em vigor em 20 de abril de 2006 para os 
Estados que tenham depositado os respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão, ou antes de 20 de janeiro de 2006. Ela entra em vigor com relação a qualquer outro Estado, três 
meses após o depósito por esse Estado do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão. 
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3. Anexo 3 – Normas de Quito. Quito, novembro / dezembro de 1967 
 
 
Novembro / Dezembro de 1967 
Reunião sobre conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse 
Histórico e Artístico 
Organização dos Estados Americanos (OEA) 

Informe Final  

 

I - Introdução 

A inclusão do problema representado pela necessária conservação e utilização do 
patrimônio monumental na relação de esforços multinacionais que se comprometem a 
realizar os governos da América resulta alentador num duplo sentido. Primeiramente, 
porque com isso os chefes de Estado deixam reconhecida, de maneira expressa, a 
existência de uma situação de urgência que reclama a cooperação interamericana, e 
em segundo, porque, sendo a razão fundamental da Reunião de Punta Del Leste o 
propósito comum de dar um novo impulso ao desenvolvimento do continente, está se 
aceitando implicitamente que esses bens do patrimônio cultural representam um valor 
econômico e são suscetíveis de constituir-se em instrumentos do progresso. 

O acelerado processo de empobrecimento que vem sofrendo a maioria dos países 
americanos como conseqüência do estado de abandono e da falta de defesa em que 
se encontra sua riqueza monumental e artística demanda a adoção de medidas de 
emergência, tanto em nível nacional quanto internacional, mas sua eficácia prática 
dependerá, em último caso, de sua adequada formulação dentro de um plano 
sistemático de revalorização dos bens patrimoniais em função do desenvolvimento 
econômico-social. 

As recomendações do presente informe são dirigidas nesse sentido e se limitam, 
especificamente, à adequada conservação e utilização dos monumentos e sítios de 
interesse arqueológico, histórico e artístico, de conformidade com o que dispõe o 
Capítulo V, Esforços Multinacionais, letra d), da Declaração dos Presidentes da 
América. 

É preciso reconhecer, entretanto, que, dada a íntima relação entre o continente 
arquitetônico e o conteúdo artístico, torna-se imprescindível estender a devida proteção 
a outros bens móveis e a objetos valiosos do patrimônio cultural para evitar sua 
contínua deterioração e subtração impune e para conseguir que contribuam à obtenção 
dos fins pretendidos mediante sua adequada exibição, de acordo com a moderna 
técnica museográfica. 

 



 141 

II - Considerações Gerais  

A idéia do espaço é inseparável do conceito do monumento e, portanto, a tutela do 
Estado pode e deve se estender ao contexto urbano, ao ambiente natural que o 
emoldura e aos bens culturais que encerra. Mas pode existir uma zona, recinto ou sítio 
de caráter monumental, sem que nenhum dos elementos que o constitui, isoladamente 
considerados, mereça essa designação. 

Os lugares pitorescos e outras belezas naturais, objeto de defesa e proteção por parte 
do Estado, não são propriamente monumentos nacionais. A marca histórica ou artística 
do homem é essencial para imprimir a uma paisagem ou a um recinto determinado 
essa categoria específica. 

Qualquer que seja o valor intrínseco de um bem ou as circunstâncias que concorram 
para constituir a sua importância e significação histórica ou artística, ele não se 
constituirá em um monumento a não ser que haja uma expressa declaração do Estado 
nesse sentido. A declaração de monumento nacional implica a sua identificação e 
registro oficiais. A partir desse momento o bem em questão estará submetido ao 
regime de exceção assinalado pela lei. 

Todo monumento nacional está implicitamente destinado a cumprir uma função social. 
Cabe ao Estado fazer com que ela prevaleça e determinar, nos diferentes casos, a 
medida em que a referida função social é compatível com a propriedade privada e com 
o interesse dos particulares. 

 

III - O Patrimônio Monumental e o Momento Americano  

É uma realidade evidente que a América, e em especial a América Ibérica, constitui 
umaregião extraordinariamente rica em recursos monumentais. Aos grandiosos 
testemunhos dasculturas pré-colombianas se agregam as expressões monumentais, 
arquitetônicas, artísticas e históricas do extenso período colonial, numa exuberante 
variedade de formas. Um acento próprio, produto do fenômeno da aculturação, 
contribui para imprimir aos estilos importados um sentido genuinamente americano de 
múltiplas manifestações locais que os caracteriza e distingue. Ruínas arqueológicas de 
capital importância, nem sempre acessíveis ou de todo exploradas, se alternam com 
surpreendentes sobrevivências do passado; complexos urbanos e povoados inteiros 
são suscetíveis de se tomar centros de maior interesse e atração. 

É certo também que grande parte desse patrimônio se arruinou irremediavelmente no 
curso das últimas décadas ou se acha hoje em perigo iminente de perder-se. Múltiplos 
fatores têm contribuído e continuam contribuindo para diminuir as reservas de bens 
culturais da maioria dos países da América Ibérica, mas é necessário reconhecer que a 
razão fundamental da destruição progressivamente acelerada desse potencial de 
riqueza reside na falta de uma política oficial capaz de imprimir eficácia prática às 
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medidas protecionistas vigentes e de promover a revalorização do patrimônio 
monumental em função do interesse público e para beneficio econômico da nação. 

Nos momentos críticos em que a América se encontra comprometida em um grande 
empenho progressista, que implica a exploração exaustiva de seus recursos naturais e 
a transformação progressiva das suas estruturas econômico-sociais, os problemas que 
se relacionam com a defesa, conservação e utilização dos monumentos, sítios e 
conjuntos monumentais adquirem excepcional importância e atualidade. 

Todo processo de acelerado desenvolvimento traz consigo a multiplicação de obras de 
infra-estrutura e a ocupação de extensas áreas por instalações industriais e 
construções imobiliárias que não apenas alteram, mas deformam por completo a 
paisagem, apagando as marcas e expressões do passado, testemunhos de uma 
tradição histórica de inestimável valor. 

Grande número de cidades ibero-americanas que entesouravam, num passado ainda 
próximo, um rico patrimônio monumental, evidência de sua grandeza passada – 
templos, praças, fontes e vielas, que, em conjunto, acentuavam sua personalidade e 
atração –, têm sofrido tais mutilação e degradações no seu perfil arquitetônico que se 
tomam irreconhecíveis. Tudo isso em nome de um mal entendido e pior administrado 
progresso urbano. 

Não é exagerado afirmar que o potencial de riqueza destruída com esses atos 
irresponsáveis de vandalismo urbanístico em numerosas cidades do continente excede 
em muito os benefícios advindos para a economia nacional através das instalações e 
melhorias de infra-estrutura com que se pretendem justificar. 

 

IV - A Solução Conciliatória  

A necessidade de conciliar as exigências do progresso urbano com a salvaguarda dos 
valores ambientais já é hoje em dia uma norma inviolável na formulação dos planos 
reguladores, em nível tanto local como nacional. Nesse sentido, todo plano de 
ordenação deverá realizar-se de forma que permita integrar ao conjunto urbanístico os 
centros ou complexos históricos de interesse ambiental. 

A defesa e valorização do patrimônio monumental e artístico não se contradiz, teórica 
nem praticamente, com uma política de ordenação urbanística cientificamente 
desenvolvida. Longe disso, deve constituir o seu complemento. Em confirmação a este 
critério se transcreve o seguinte parágrafo do Informe Weiss, apresentado à Comissão 
Cultural e Científica do Conselho da Europa (1963): "É possível equipar um país sem 
desfigurá-lo; preparar e servir ao futuro sem destruir o passado. A elevação do nível de 
vida não deve se limitar à realização de um bem-estar material progressivo; deve ser 
associado à criação de um quadro de vida digno do homem". 
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A continuidade do horizonte histórico e cultural da América, gravemente comprometido 
pela entronização de um processo anárquico de modernização, exige a adoção de 
medidas de defesa, recuperação e revalorização do patrimônio monumental da região 
e a formulação de planos nacionais e multinacionais a curto e a longo prazo. 

É preciso admitir que os organismos internacionais especializados têm reconhecido a 
dimensão do problema e vêm trabalhando com afinco, nos últimos anos, para 
conseguir soluções satisfatórias. Está à disposição da América a experiência 
acumulada.  

A partir da Carta de Atenas, de 1932, muitos foram os congressos internacionais que 
se sucederam até consolidar-se o atual critério dominante. Entre os que mais se 
aprofundaram no problema, contribuindo com recomendações concretas, figuram o da 
União Internacional de Arquitetos (Moscou, 1958); o Congresso da Federação 
Internacional da Habitação e Urbanismo (Santiago de Compostela, 1961), que teve 
como tema o problema dos conjuntos históricos; o Congresso de Veneza (1964) e o 
mais recente, o do ICOMOS, em Cáceres (1967), que trazem a esse tema de tanto 
interesse americano um ponto de vista eminentemente prático. 

 

V - Valorização Econômica dos Monumentos  

Partimos do pressuposto de que os monumentos de interesse arqueológico, histórico e 
artístico constituem também recursos econômicos da mesma forma que as riquezas 
naturais do país. Conseqüentemente, as medidas que levam a sua preservação e 
adequada utilização não só guardam relação com os planos de desenvolvimento, mas 
fazem ou devem fazer parte deles. 

Na mais ampla esfera das relações interamericanas, reiteradas recomendações e 
resoluçõesde diferentes organismos do sistema levaram progressivamente o problema 
ao mais alto nível de consideração: a Reunião dos Chefes de Estado (Punta del Este, 
1967). 

É evidente que a inclusão do problema relativo à adequada preservação e utilização do 
patrimônio monumental na citada reunião corresponde às mesmas razões 
fundamentais que levaram os presidentes da América a convocá-la: a necessidade de 
dar à Aliança para o Progresso um novo e mais vigoroso impulso e de oferecer, através 
da cooperação continental, a ajuda necessária ao desenvolvimento econômico dos 
países membros da OEA. 

Isso explica o emprego do termo "utilização", que figura no ponto 2, A. capítulo V, da 
Declaração dos Presidentes: 

"Esforços Multinacionais..."  



 144 

2. Encomendar aos organismos competentes da OEA que:... 

d) Estendam a cooperação interamericana à conservação e utilização dos monumentos 
arqueológicos, históricos e artísticos." 

Mais concretamente, na resolução 2 da Segunda Reunião Extraordinária do Conselho 
Interamericano Cultural, convocada com a finalidade única de dar cumprimento ao 
disposto na Declaração dos Presidentes, dentro da área de competência do conselho, 
diz-se: 

"...A extensão da assistência técnica e a ajuda financeira ao patrimônio cultural dos 
Estados 

Membros será cumprida em função de seu desenvolvimento econômico e turístico." 

Em suma, trata-se de mobilizar os esforços nacionais no sentido de procurar o melhor 
aproveitamento dos recursos monumentais de que se disponha, como meio indireto de 
favorecer o desenvolvimento econômico do país. 

Isso implica uma tarefa prévia de planejamento em nível nacional, ou seja, a avaliação 
dos recursos disponíveis e a formulação de projetos específicos dentro de um plano de 
ordenação geral. 

A extensão da cooperação interamericana para esse aspecto do desenvolvimento 
implica o reconhecimento de que o esforço nacional não é por si só suficiente para 
empreender uma ação que, na maioria dos casos, excede suas atuais possibilidades. É 
unicamente através da ação multinacional que muitos Estados-Membros em processo 
de desenvolvimento podem prover-se dos serviços técnicos e dos recursos financeiros 
indispensáveis. 

 

VI - A valorização do Patrimônio do Cultural 

O termo "valorização", que tende a tomar-se cada dia mais freqüente entre os 
especialistas, adquire no momento americano uma especial aplicação. Se algo 
caracteriza este momento é, precisamente, a urgente necessidade de utilizar ao 
máximo o cabedal de seus recursos e é evidente que entre eles figura o patrimônio 
monumental das nações. 

Valorizar um bem histórico ou artístico equivale a habilitá-lo com as condições objetivas 
e ambientais que, sem desvirtuar sua natureza ressaltem suas características e 
permitam seu ótimo aproveitamento. Deve-se entender que a valorização se realiza em 
função de um fim transcendente, que, no caso da América Ibérica, seria o de contribuir 
para o desenvolvimento econômico da região. 
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Em outras palavras, trata-se de incorporar a um potencial econômico um valor atual; de 
pôr em produtividade uma riqueza inexplorada, mediante um processo de revalorização 
que, longe de diminuir sua significação puramente histórica ou artística, a enriquece, 
passando-a do domínio exclusivo de minorias eruditas ao conhecimento e fruição de 
maiorias populares. 

Em síntese, a valorização do patrimônio monumental e artístico implica uma ação 
sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos e cada um desses bens 
conforme a sua natureza, destacando e exaltando suas características e méritos até 
colocá-los em condições de cumprir plenamente a nova função a que estão destinados. 

É preciso destacar que, em alguma medida, a área de implantação de uma construção 
de especial interesse toma-se comprometida por causa da vizinhança imediata ao 
monumento, o que equivale a dizer que, de certa maneira, passará a ser parte dele 
quando for valorizado. As normas protecionistas e os planos de revalorização têm que 
estender-se, portanto, a todo o âmbito do monumento. 

De outra parte, a valorização de um monumento exerce uma benéfica ação reflexa 
sobre o perímetro urbano em que se encontra implantado e ainda transborda dessa 
área imediata, estendendo seus efeitos a zonas mais distantes. Esse incremento de 
valor real de um bem por ação reflexa constitui uma forma de mais valia que há de se 
levar em consideração. 

É evidente que, na medida em que um monumento atrai a atenção do visitante, 
aumentará a demanda de comerciantes interessados em instalar estabelecimentos 
apropriadas a sua sombra protetora. Essa é outra conseqüência previsível da 
valorização e implica a prévia adoção de medidas reguladoras que, ao mesmo tempo 
em que facilitem e estimulem a iniciativa privada, impeçam a desnaturalização do lugar 
e a perda das finalidades primordiais que se perseguem. 

Do exposto se depreende que a diversidade de monumentos e edificações de marcado 
interesse histórico e artístico situadas dentro do núcleo de valor ambiental se 
relacionam entre si e exercem um efeito multiplicador sobre o resto da área, que ficaria 
revalorizada em conjunto como conseqüência de um plano de valorização e de 
saneamento de suas principais construções. 

 

VII - Os monumentos em Função do Turismo  

Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem se comprometem ao 
vincular-se com os interesses turísticos e, longe disso, a maior atração exercida pelos 
monumentos e a fluência crescente de visitantes contribuem para afirmar a consciência 
de sua importância e significação nacionais. Um monumento restaurado 
adequadamente, um conjunto urbano valorizado, constituem não só uma lição viva de 
história como uma legítima razão de dignidade nacional. No mais amplo marco das 
relações internacionais, esses testemunhos do passado estimulam os sentimentos de 
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compreensão, harmonia e comunhão espiritual mesmo entre povos que mantêm 
rivalidade política. Tudo quanto contribuir para exaltar os valores do espírito, mesmo 
que a intenção original nada tenha a ver com a cultura, há de derivar em seu beneficio. 
A Europa deve ao turismo, direta ou indiretamente, a salvaguarda de uma grande parte 
de seu patrimônio cultural, condenado à completa e irremediável destruição, e a 
sensibilidade contemporânea, mais visual que literária, tem oportunidade de se 
enriquecer com a contemplação de novos exemplos da civilização ocidental, 
resgatados tecnicamente graças ao poderoso estímulo turístico. 

Se os bens do patrimônio cultural desempenham papel tão importante na promoção do 
turismo, é lógico que os investimentos que se requerem para sua devida restauração e 
habilitação específica devem se fazer simultaneamente aos que reclama o 
equipamento turístico 

e, mais propriamente, integrar-se num só plano econômico de desenvolvimento 
regional. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Viagens Internacionais e Turismo (Roma, 
1963) não somente recomendou que se desse uma alta prioridade aos investimentos 
em turismo dentro dos planos nacionais, como fez ressaltar que, "do ponto de vista 
turístico, o patrimônio cultural, histórico e natural das nações, constitui um valor 
substancialmente importante" e que, em conseqüência, seria urgente "a adoção de 
medidas adequadas dirigidas a assegurar a conservação e proteção desse patrimônio" 
(Informe Final, Doc. 4). Por sua vez, a Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento 
das Nações Unidas (1964) recomendou às agências e organismos de financiamento, 
tanto governamentais como privados, "oferecer assistência, na forma mais apropriada, 
para obras de conservação, restauração e utilização vantajosa de sítios arqueológicos, 
históricos e de beleza natural" (Resolução, Anexo A, IV.24). Ultimamente, o Conselho 
Econômico e Social do citado organismo mundial, depois de recomendar à Assembléia 
Geral designar o ano de 1967 como "Ano do Turismo Internacional", resolveu solicitar 
aos organismos das Nações Unidas e às agencias especializadas que dessem 
"parecer favorável às solicitações de assistência técnica e financeira dos países em 
desenvolvimento, a fim de acelerar a melhoria dos seus recursos turísticos" (Resolução 
1109 XL). 

Em relação a esse tema, que vem sendo objeto de especial atenção por parte da 
Secretaria Geral da UNESCO, empreendeu-se um exaustivo estudo, com a 
colaboração de um organismo não-governamental de grande prestígio, a União 
Internacional de Organizações Oficiais de Turismo. Esse estudo confirma os critérios 
expostos e, depois de analisar as razões culturais, educativas e sociais que justificam o 
uso da riqueza monumental em função do turismo, insiste nos benefícios econômicos 
que derivam dessa política para as áreas territoriais correspondentes. 

Dois pontos de particular interesse merecem ser destacados: a) a afluência turística 
determinada pela revalorização adequada de um monumento assegura a rápida 
recuperação do capital investido nesse fim; b) a atividade turística que se origina da 
adequada apresentação de um monumento e que, abandonada, determinaria sua 
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extinção, traz consigo uma profunda transformação econômica da região em que esse 
monumento se acha inserido.  

Dentro do sistema interamericano, além das numerosas recomendações e acordos que 
enfatizam a importância a ser concedida, tanto em nível nacional como regional, ao 
problema do abandono em que se encontra boa parte do patrimônio cultural dos países 
do continente, recentes reuniões especializadas têm abordado o tema específico da 
função que os monumentos de interesse artístico e histórico representam no 
desenvolvimento da indústria turística. A Comissão Técnica de Fomento do Turismo, 
na sua quarta reunião (julho-agosto de 1967), resolveu solidarizar-se com as 
conclusões adotadas pela correspondente Comissão de Equipamento Turístico, entre 
as quais figuram as seguintes: 

"Que os monumentos e outros bens de natureza arqueológica, histórica e artística 
podem e devem ser devidamente preservados e utilizados em função do 
desenvolvimento, como principais incentivos à afluência turística". 

"Que nos países de grande riqueza patrimonial de bens de interesse arqueológico, 
histórico e artístico, esse patrimônio constitui um fator decisivo em seu equipamento 
turístico e, em conseqüência, deve ser levado em conta na formalização dos planos 
correspondentes." 

"Que os interesses propriamente culturais e os de índole turística se conjugam no que 
diz respeito à devida preservação e utilização do patrimônio monumental e artístico dos 
povos da América, pelo que se faz aconselhável que os organismos e unidades 
técnicas de uma e outra área da atividade interamericana trabalhem nesse sentido de 
forma coordenada." 

Do ponto de vista exclusivamente turístico, os monumentos são parte do equipamento 
de que se dispõe para operar essa indústria numa região determinada, mas à medida 
em que o monumento possa servir ao uso a que se lhe destina já não dependerá 
apenas de seu valor intrínseco, quer dizer, da sua significação ou interesse 
arqueológico, histórico ou artístico, mas também das circunstâncias adjetivas que 
concorram para ele e facilitem sua adequada utilização. Daí que as obras de 
restauração nem sempre sejam suficientes, por si só, para que um monumento possa 
ser explorado e passe a fazer parte do equipamento turístico de uma região. Podem 
ser necessárias outras obras de infra-estrutura, tais como um caminho que facilite o 
acesso ao monumento ou um albergue que aloje os visitantes ao término de uma 
jornada de viagem. Tudo isso, mantido o caráter ambiental da região. 

As vantagens econômicas e sociais do turismo monumental figuram nas mais 
modernas estatísticas, especialmente nas dos países europeus, que devem sua 
presente prosperidade ao turismo internacional e que contam, entre suas principais 
fontes de riqueza, com a reserva de bens culturais. 
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VIII - O interesse social e a ação cívica  

É presumível que os primeiros esforços dirigidos a revalorizar o patrimônio monumental 
encontrem uma ampla zona de resistência na órbita dos interesses privados. Anos de 
incúria oficial e um impulsivo afã de renovação que caracteriza as nações em processo 
de desenvolvimento contribuem para difundir o menosprezo por todas as 
manifestações do passado que não se ajustam ao molde ideal de um moderno estilo de 
vida. Carentes da suficiente formação cívica para julgar o interesse social como uma 
expressão decantada do próprio interesse individual, incapazes de apreciar o que mais 
convém à comunidade a partir do remoto ponto de vista do bem público, os habitantes 
de uma população contagiada pela febre do progresso não podem medir as 
conseqüências dos atos de vandalismo urbanístico que realizam alegremente, com a 
indiferença ou a cumplicidade das autoridades locais. 

Do seio de cada comunidade pode e deve surgir a voz de alarme e a ação vigilante e 
preventiva. O estímulo a agrupamentos cívicos de defesa do patrimônio, qualquer que 
seja sua denominação e composição, tem dado excelentes resultados, especialmente 
em localidades que não dispõem ainda de diretrizes urbanísticas e onde a ação 
protetora em nível nacional é débil ou nem sempre eficaz. 

Nada pode contribuir melhor para a tomada de consciência desejada do que a 
contemplação do próprio exemplo. Uma vez que se apreciam os resultados de certas 
obras de restauração e de revitalização de edifícios, praças e lugares, costuma ocorrer 
uma reação favorável de cidadania que paralisa a ação destrutiva e permite a 
consecução de objetivos mais ambiciosos. 

Em qualquer caso, a colaboração espontânea e múltipla dos particulares nos planos de 
valorização do patrimônio histórico e artístico é absolutamente imprescindível, muito 
especialmente nas pequenas comunidades. Daí que, na preparação desses planos, 
deve se levar em conta a conveniência de um programa anexo de educação cívica, 
desenvolvido sistemática e simultaneamente à execução do projeto. 

 

IX - Os instrumentos da valorização  

A adequada utilização dos monumentos de principal interesse histórico e artístico 
implica primeiramente a coordenação de iniciativas e esforços de caráter cultural e 
econômico-turísticos. Na medida em que esses interesses coincidentes se unam e 
identifiquem, os resultados perseguidos serão mais satisfatórios. 

Não pode haver essa necessária coordenação se não existem no país em questão as 
condições legais e os instrumentos técnicos que a tomem possível.  



 149 

Do ponto de vista cultural, são requisitos prévios a qualquer propósito oficial dirigido a 
revalorizar seu patrimônio monumental: legislação eficaz, organização técnica e 
planejamento nacional. 

A integração dos projetos culturais e econômicos deve produzir-se em nível nacional 
como medida prévia a toda gestão de assistência ou cooperação exterior. Essa 
integração, tanto em termos técnicos como financeiros, é o complemento do esforço 
nacional. Aos governos dos diferentes Estados Membros cabe a iniciativa; aos países 
corresponde a tarefa prévia de formular seus projetos e integrá-los com os planos 
gerais para o desenvolvimento. As medidas e procedimentos que se seguem destinam-
se a essa finalidade. 

 

Recomendações (em nível nacional) 

Os projetos de valorização do patrimônio monumental fazem parte dos planos de 
desenvolvimento nacional e, conseqüentemente, devem a eles se integrar. Os 
investimentos que se requerem para a execução dos referidos projetos devem ser 
feitos simultaneamente com os que são necessários para o equipamento turístico da 
zona ou região objeto de revalorização. 

Compete ao governo dotar o país das condições que tomem possível a formulação e 
execução de projetos específicos de valorização. 

São requisitos indispensáveis aos efeitos citados, os seguintes: 

a) Reconhecimento de uma excepcional prioridades dos projetos de valorização da 
riqueza monumental, dentro do Plano Nacional para o Desenvolvimento. 

b) Legislação adequada ou, em sua falta, outras disposições governamentais que 
facilitem o projeto de valorização fazendo prevalecer, em todas as circunstâncias, o 
interesse público. 

c) Direção coordenada do projeto através de um instituto idôneo, capaz de centralizar 
sua execução em todas as etapas. 

d) Designação de uma equipe técnica que possa contar com assistência exterior 
durante a elaboração dos projetos específicos ou durante sua execução. 

e) A valorização da riqueza monumental só pode ser levada a efeito dentro de um 
quadro de ação planificada, quer dizer, na conformidade com um plano regulador de 
alcance nacional ou regional. Conseqüentemente, toma-se imprescindível a integração 
dos projetos que se venham a promover com os planos reguladores existentes na 
cidade ou na região de que se trate.   falta desses planos, proceder-se-á no sentido de 
estabelecê-los de forma adequada. 
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A necessária coordenação dos interesses propriamente culturais relativos aos 
monumentos ou conjuntos ambientais, e os de caráter turístico deverá produzir-se no 
âmago da direção coordenada do projeto a que se refere a letra c) do inciso 3, como 
medida prévia de toda a gestão relativa à assistência técnica ou à ajuda financeira 
externa. 

A cooperação dos interesses privados e o respaldo da opinião pública são 
indispensáveis paraa realização de qualquer projeto de valorização. Nesse sentido, 
deve-se ter presente, durante a sua formulação, o desenvolvimento de uma campanha 
cívica que possibilite a formação de uma consciência pública favorável. 

 

Recomendações (em nível interamericano) 

Reiterar a conveniência de que os países da América adotem a Carta de Veneza como 
norma mundial em matéria de preservação de sítios e monumentos históricos e 
artísticos, sem prejuízo de adotarem outros compromissos e acordos que se tomem 
recomendáveis dentro do sistema interamericano. 

Estender o conceito generalizado de monumento às manifestações próprias da cultura 
dos séculos XIX e XX. 

Vincular a necessária revalorização do patrimônio monumental e artístico das nações 
da América a outros países extra-continentais e, de maneira muito especial, à Espanha 
e a Portugal, dada a participação histórica de ambos na formação desse patrimônio e a 
comunhão dos valores culturais que os mantêm unidos aos povos deste continente. 

Recomendar à Organização dos Estados Americanos que estenda a cooperação que 
se propôs prestar à revalorização dos monumentos de interesse arqueológico, histórico 
e artístico a outros bens do patrimônio cultural, constituídos do acervo de museus e 
arquivos, bem como do acervo sociológico do folclore nacional. 

A restauração termina onde começa a hipótese, tornando-se, por isso, absolutamente 
necessário em todo trabalho dessa natureza um estudo prévio de investigação 
histórica. Uma vez que a Espanha conserva em seus arquivos farto material de plantas 
sobre as cidades da América, fortalezas e grande número de edifícios, juntamente com 
copiosíssima documentação oficial, e dado que a catalogação desses documentos 
imprescindíveis foi interrompida em data anterior à da maioria das construções 
coloniais, o que dificulta extremamente sua utilização, torna-se altamente necessário 
que a OEA coopere com a Espanha no trabalho de atualizar e facilitar as investigações 
nos arquivos espanhóis e, especialmente, nos das índias, em Sevilha. 

Recomendar que seja redigido um novo documento hemisférico que substitua o 
Tratado Interamericano sobre a Proteção de Móveis de Valor Histórico (1935), capaz 
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de proteger de maneira mais ampla e efetiva essa parte importantíssima do patrimônio 
cultural do continente dos múltiplos riscos que a ameaçam.  

Enquanto não se ultima o estabelecido no item anterior, recomenda-se que o Conselho 
Interamericano Cultural providencie, na sua próxima reunião, obter dos Estados-
membros a adoção de medidas de emergência capazes de eliminar os riscos do 
comércio ilícito de peças do patrimônio cultural e que se ative a sua devolução ao país 
de origem, uma vez provada sua exportação clandestina ou aquisição ilegal. 

Tendo em vista que a escassez de recursos humanos constitui um grave inconveniente 
para a realização de planos de valorização, toma-se recomendável tomar as 
providências adequadas para a criação de um centro ou instituto especializado em 
matéria de restauração, de caráter interamericano. Da mesma forma, torna-se 
recomendável satisfazer as necessidades em matéria de restauração de bens móveis, 
mediante o fortalecimento dos órgãos existentes e a criação de outros novos. 

Sem prejuízo do estabelecido anteriormente e a fim de satisfazer imediatamente tão 
imperiosas necessidades, recomenda-se à Secretaria Geral da OEA utilizar as 
facilidades que oferecem seus atuais programas de Bolsas e Habilitação 
Extracontinental e, bem assim, celebrar com o Instituto de Cultura Hispânica, amparado 
pelo acordo de cooperação técnica da OEA-Espanha e com o Centro Regional Latino 
americano de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais do 
México, amplos acordos de colaboração. 

Toda vez que se tome necessário o intercâmbio de experiências sobre os problemas 
próprios da América e convém manter-se uma adequada unidade de critérios relativos 
à matéria, recomenda-se reconhecer a Sociedade de Arquitetos Especializados em 
Restauração de Monumentos, com sede provisória no Instituto de Cultura Hispânica, 
Madrid, e proporcionar sua instalação definitiva num dos Estados Membros. 

 

Medidas Legais  

É necessário atualizar a legislação de proteção vigente nos Estados americanos, a fim 
de tomar eficaz sua aplicação aos efeitos pretendidos. 

É necessário revisar as disposições regulamentares locais que se aplicam à matéria de 
publicidade, com o objetivo de controlar toda forma publicitária que tenda a alterar as 
características ambientais das zonas urbanas de interesse histórico. 

Para os efeitos de legislação de proteção, o espaço urbano que ocupam os núcleos ou 
conjuntos monumentais e de interesse ambiental deve limitar-se da seguinte forma: 

a) zona de proteção rigorosa, que corresponderá à de maior densidade monumental ou 
de ambiente; 
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b) zona de proteção ou respeito, com maior tolerância;  

c) zona de proteção da paisagem urbana, a fim de procurar integrá-la com a natureza 
circundante. 

Ao atualizar a legislação vigente, os países deverão ter em conta o maior valor que 
adquirem os bens imóveis incluídos na zona de valorização, assim como, até certo 
ponto, as limítrofes. 

Da mesma forma deve-se tomar em consideração a possibilidade de estimular a 
iniciativa privada, mediante a implantação de um regime de isenção fiscal nos edifícios 
que se restaurem com capital particular e dentro dos regulamentos estabelecidos pelos 
órgãos competentes. Outros desencargos fiscais podem também ser estabelecidos 
como compensação às limitações impostas à propriedade particular por motivo de 
utilidade pública. 

 

Medidas Técnicas  

A valorização de um monumento ou conjunto urbano de interesse ambiental é o 
resultado de um processo eminentemente técnico e, conseqüentemente, sua execução 
oficial deve ser confiada diretamente a um órgão de caráter especializado, que 
centralize todas as atividades. 

Cada projeto de valorização constitui um problema específico e requer uma solução 
também específica. 

A colaboração técnica dos peritos nas diversas disciplinas que deverão intervir na 
execução de um projeto é absolutamente essencial. Da acertada coordenação dos 
especialistas irá depender, em boa parte, o resultado final. 

A prioridade dos projetos fica subordinada à estimativa dos benefícios econômicos, que 
derivariam de sua execução para uma determinada região. Entretanto, em tudo que for 
possível, deve-se ter em conta a importância intrínseca dos bens objeto de restauração 
ou revalorização e a situação de emergência em que eles se encontram. 

Em geral, todo projeto de valorização envolve problemas de caráter econômico, 
histórico, técnico e administrativo. Os problemas técnicos de conservação, restauração 
e reconstrução variam segundo a natureza do bem cultural. Os monumentos 
arqueológicos, por exemplo, exigem a colaboração de especialistas na matéria. 

A natureza e o alcance dos trabalhos que é preciso realizar em um monumento exigem 
decisões prévias, produto do exaustivo exame das condições e circunstâncias que nele 
concorrem. Decidida a forma de intervenção a que deverá ser submetido o 
monumento, os trabalhos subseqüentes deverão prosseguir com absoluto respeito ao 
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que evidencia sua substância ou ao que apontam, indubitavelmente, os documentos 
autênticos em que se baseia a restauração.  

Nos trabalhos de revalorização de zonas ambientais, toma-se necessária a prévia 
definição de seus limites e valores. 

A valorização de uma zona histórica ambiental, já definida e avaliada, implica: 

a) estudo e determinação de seu uso eventual e das atividades que nela deverão 

desenvolver-se; 

b) estudo da magnitude dos investimentos e das etapas necessárias até o término dos 
trabalhos de restauração e conservação, incluídas as obras de infra-estrutura e 
adaptações exigidas pelo equipamento turístico para sua valorização; 

c) estudo analítico do regime especial a que a zona ficará submetida, a fim de que as 
construções existentes e as futuras possam ser efetivamente controladas; 

d) a regulamentação das zonas adjacentes ao núcleo histórico deve estabelecer, além 
do uso da terra e densidade da respectiva ocupação, a relação volumétrica como fator 
determinante da paisagem urbana e natural; 

e) estudo do montante das inversões necessárias para o adequado saneamento da 
zona a ser valorizada; 

f) estudo das medidas preventivas necessárias para a manutenção permanente de 
zona a valorizar. 

A limitação dos recursos disponíveis e o necessário adestramento das equipes técnicas 
requeridas pelos planos de valorização tornam aconselhável a prévia formulação de um 
projeto piloto no local em que melhor se conjuguem os interesses econômicos e as 
facilidades técnicas. 

A valorização de um núcleo de interesse histórico-ambiental de extensão que exceda 
as possibilidades econômicas imediatas pode e deve ser projetado em duas ou mais 
etapas, que seriam executadas progressivamente, de acordo com as conveniências do 
equipamento turístico. Não obstante, o projeto deve ser concebido em sua totalidade, 
sem que se interrompam ou diminuam os trabalhos de classificação, investigação e 
inventário.  
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