
Brasília eleita Capital Americana da Cultura 2008  
 
A Capital Federal do Brasil foi eleita ontem 12/12 pelo Bureau Internacional de Capitais 
Culturais como Capital Americana da Cultura 2008, segundo anunciado por Xavier Tudela, 
presidente do Bureau. Brasília sucederá como referente cultural das Américas a cidade 
histórica de Cusco (Peru), a partir do dia 1º de Janeiro próximo. 
  
Há exatos 20 anos Brasília foi inscrita na lista de bens do Patrimônio Mundial, pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, por ser um marco da 
arquitetura e urbanismo modernos. Diferentemente das cidades convencionais que vão se 
formando ao longo do tempo, Brasília, que em 2010 celebrará o seu 50º aniversário de 
fundação, foi totalmente planejada antes de sua construção. A cidade está organizada por 
setores de atividade ou de ocupação: hospitalar, hoteleiro, bancário, diversões, comercial, 
habitacional, etc., e a sua concepção urbanística prioriza a preservação e convivência 
harmoniosa com o meio ambiente. 
 
O arquiteto Oscar Niemeyer, que neste mês de dezembro comemora o seu 100º aniversário de 
nascimento, e o urbanista Lúcio Costa, projetaram Brasília, com características peculiares e 
excepcionais que lhe conferem uma personalidade ímpar. 
 
Brasília tem uma população de cerca de 2,5 milhões de habitantes e uma área de 5.802 km2. 
A cidade possuiu a maior área do mundo preservada como patrimônio histórico, com cerca de 
112 km².  
 
A Capital Federal figura na lista do Patrimônio Mundial como único bem contemporâneo a 
merecer tal distinção, ao lado de outras cidades centenárias do Brasil e do mundo. Brasília é 
um invento singular, original e único, um desafio ao gênio humano na preservação de uma 
nova proposta de viver e, também, na preservação de seu passado recente, que vive em sua 
paisagem natural, nos objetos do cotidiano, nos acampamentos pioneiros e na memória dos 
seus primeiros habitantes, os candangos, operários que a construíram. “Cidade Rodoviária”, 
“Cidade Jardim”, “Cidade Monumento”, são algumas das denominações de Brasília, que agora 
como Capital Americana da Cultura 2008 pretende transformar-se em um pólo cultural no 
centro-oeste brasileiro e mostrar que não é somente o centro das decisões políticas do país. 
 
A Capital Americana da Cultura (CAC), criada em 1997, tem como objetivo promover a 
integração interamericana a partir do âmbito cultural, contribuir para o melhor conhecimento 
entre os povos do continente americano, respeitando a sua diversidade nacional e regional, e 
destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio cultural. A Organização Capital Americana da 
Cultura é membro do Bureau Internacional de Capitais Culturais, promove internacionalmente 
as cidades capitais culturais e estabelece novas pontes de colaboração com a Europa, 
continente que tem estabelecida a capital cultural desde 1985. A CAC está acreditada perante 
a Organização dos Estados Americanos (OEA) e tem o reconhecimento dos parlamentos latino-
americano e europeu. 
 
Até agora já foram designadas como Capital Americana da Cultura as seguintes cidades: 
Mérida (México) 2000; Iquique (Chile) 2001; Maceió (Brasil) 2002; Cidade do Panamá 
(Panamá) e Curitiba (Brasil) 2003; Santiago (Chile) 2004; Guadalajara (México) 2005; 
Córdoba (Argentina) 2006; Cusco (Perú) 2007, e Brasília 2008. 
  
O Bureau Internacional de Capitais Culturais é um organismo que agrupa a Capital Americana 
de la Cultura (www.cac-acc.org), a Capital Brasileira da Cultura 
(www.capitalbrasileiradacultura.org), a US Capital of Culture (www.culturalcapital.us), e a 
Capital da Cultura Catalã (www.ccc.cat), como iniciativas plenamente consolidadas, e outros 
projetos em desenvolvimento. 
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