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Vendem-se Bens Culturais Imobiliários:

Reflexões sobre a dinâmica dos centros históricos brasileiros em

tempos de acumulação patrimonial

INTRODUÇÃO

Os recentes anúncios de alienação e venda de bens culturais da nação
colocaram na mídia a discussão da questão da precificação de bens
patrimoniais, e apontaram a possibilidade de abertura do nosso capital cultural
no mercado imobiliário. É importante, contudo, alertar que, mesmo aqueles
bens culturais reconhecidos institucionalmente, pela esfera nacional ou
internacional, possuem valor econômico ou preço. Porém, até então, estes
eram justificados (ou aceitos) por se aplicarem ao estabelecimento de seguros
ou no caso dos bens privados.

É quase obsceno perguntar qual o preço de uma igreja barroca ou de
uma rua com traçado colonial, especialmente porque se buscarmos essa
resposta nas normativas de avaliação de bens imobiliários históricos (NBR
14653/2011), novamente não conseguiremos entender essa precificação, já
que parte dos valores culturais que associamos não terá resposta financeira . A1

formulação deste preço, na verdade, se insere em um esquema dinâmico de
capitalização urbana ditado pelas articulações da governança contemporânea,
a qual podemos destacar a forte atuação e direcionamento para as demandas
e anseios da iniciativa privada. Além disso, envolve variáveis de ordem mais
simbólica do que econômica, que dada a consciência conservacionista da
nação, podem acarretar ou não na valorização imobiliária e patrimonial do bem.

Esse contexto vem sendo discutido no âmbito acadêmico,
especialmente com a retomada dos investimentos nos centros históricos como
influência dos processos de metropolização e das relações capitalistas no
espaço. Contexto que também tem levado o mercado imobiliário dessas áreas
à uma nova dinâmica, com a participação de novos atores, como os
incorporadores imobiliários, e a alteração do perfil social dos agentes,
resultante de processos de gentrificação.

A venda dos ícones da arquitetura brasileira, contudo, pode ser o
pontapé para reforçar na população a importância de se questionar como a
representatividade de bens culturais no Brasil, ou a sua significância, vem
sendo transacionada no mercado imobiliário dos centros históricos. Como
também, quem ganha e quem perde com esse comércio. Questão que torna-se

1 As citadas normas de avaliação não se dedicam a precificar os atributos imateriais dos bens
culturais, o que inclui as associações simbólicas e valores patrimoniais, muito menos as
relações de inserção urbana (como a condição de ambiência). Ademais, parte dos atributos
materiais, tais como adornos e ornatos aplicados ou integrados, não são avaliados a contendo -
considerando o preço da sua confecção ou para o reparo/restauro. A exceção, seria o caso dos
bens integrados, como o caso de estátuas ou imagens sacras, que podem ser comercializadas
à parte. Neste caso, nosso comentário entende que, mesmo sendo específica, as normas para
avaliação imobiliária de bens históricos não atende às especificidades destes imóveis.
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problemática diante das posturas dos agentes que atuam na produção destes
espaços de valor cultural, pois a maioria não respeita ou modifica os atributos
que definem e caracterizam os bens que compõem o conjunto urbano dos
centros históricos, além de não considerar as práticas sociais de resistência
dessas porções.

O debate desse contexto se inicia com a capitalização dos centros
urbanos e sítios históricos pelo Estado, processo que ocorre desde a formação
da política preservacionista nacional, mas que se intensificou a partir da
década de 1970 com as intervenções voltadas ao turismo e direcionadas para
a atuação de empresas privadas. Atualmente, diversas intervenções foram e
estão sendo empreendidas na busca por adequar essas porções de valor
cultural às demandas mercadológicas contemporâneas. Aliado a isso, as
políticas públicas acabam por tensionar as ações e os parâmetros para
multiplicar o consumo e valorizar economicamente o espaço urbano. Inclusive
ocorrendo a flexibilização das normativas legais para viabilizar propostas.

O atual contexto do planejamento e da gestão patrimonial nacional, ao
inserirem os bens patrimoniais como ferramentas de controle das dívidas
públicas, nos indicam que sua precificação não se formou com base nos
atributos culturais e sociais. Estas, inseridas em um novo regime urbano,
mostram que a produção do espaço vem sendo tratada e orientada (em termos
legais) como um meio de realizar as demandas neoliberais. O que é reforçado
ao analisarmos, holisticamente, a política pública de apoio e incentivo à cultura.

Apoiados no novo regime de acumulação, que se desprende do capital
trabalho como elemento central para construir e mensurar valores, os agentes
imobiliários passam a transacionar os representantes do capital, ou seja, o
capital fictício, que torna-se o centro da formação de valores e da precificação
dos bens e serviços, sendo ele um símbolo de grande apreço social e
representação das práticas que conformam essa importância social.
Consequentemente, esse processo insere os símbolos da identidade nacional,
tais como os edifícios públicos reconhecidos como patrimônio cultural, como
mercadorias essenciais para absorver a crise financeira. Uma postura que visa
atender à crise de acumulação do sistema capitalista, negando ou
negligenciando uma crise cultural.

Somadas a isso, o direcionamento das estratégias recentes de
intervenção urbanas, passaram a ser, cada vez mais, frequentes nas agendas
dos municípios brasileiros, e atestam a atuação e o poder de decisão do capital
privado. Essas, guiadas ou viabilizadas pelas operações urbanas consorciadas
ou por mudanças nos parâmetros urbanísticos estabelecidas nas revisões dos
planos diretores, fazem parte de um conjunto de ações com discurso
"pró-crescimento", cuja reincidência, nos mostra a posição central do capital
imobiliário como ativo para absorver a crise de sobreacumulação fruto da
financeirização, motor do atual regime de acumulação, que passou a
processar-se com a inserção do país na economia global. Sendo assim,
podemos observar que o 'comércio' de bens culturais já acontecia, porém
ocorria sob o véu das revitalizações urbanas ou de uma intenção de melhoria
dos espaços públicos, que camuflavam o verdadeiro objetivo, a valorização
imobiliária e fundiária.
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As breves considerações históricas citadas, somadas às tensões atuais,
nos indicam a formação de uma nova contradição na dinâmica dos mercados
imobiliários dos centros históricos, o caso dos patrimônios culturais serem
tratados como (ou serem passíveis de ser) capital fictício. Ou seja, como
amenidades que permitem um diferencial ao preço de troca de bens
imobiliários e fundiários. Isto pois, estes patrimônios são transacionados como
externalidades que podem atrair consumidores e investimentos, o que seria
como o patrimônio sendo um meio da incorporação imobiliária realizar uma
renda imobiliária e fundiária virtual.

Nesse processo, o espaço urbano é capitalizado através de ações que,
no caso do Brasil, se acentuaram em decorrência das mudanças no cenário
político, que resultaram na hegemonia de grupos cujo discurso passa a
desvirtuar das agendas sociais e promover ajustes estruturais, no âmbito das
legislações e programas práticos, alinhados à lógica neoliberal.

É nesse contexto que os bens patrimoniais se inserem como
importantes ativos econômicos, cuja capitalização, segundo os preceitos da
Constituição Federal (1988), só deve ser direcionada para o bem comum.
Neste caso, o patrimônio cultural seria explorado como ferramenta para as
sustentabilidades cultural e social, mesmo no caso da sua dimensão
econômica. O que é o caso da relação de valor econômico através dos preços
cobrados em museus, e também pelos decretos de alguns estados da
confederação que formalizam o arrendamento por tempo determinado de
alguns bens culturais, como edifícios e espaços públicos. Situações diferentes
das caracterizadas anteriormente. É justamente esta contradição que
pretendemos explorar neste artigo, tratando, também, de algumas
particularidades da dinâmica de evolução urbana dessas porções, bem como
de algumas determinações dialéticas que geram aspectos universalizantes e
particularizados do mercado imobiliário destas porções. Mais especificamente,
abordaremos o atual (contemporâneo) contexto de mudança do planejamento e
da gestão urbana, que, sob reflexo da alteração do regime de acumulação -
que por sua vez gerou consequências políticas-, nos concede intermediações
que caracterizam a categoria dos centros históricos em tempos de acumulação
patrimonial. Para tal, adicionaremos alguns comentários sobre conflitos,
tensões e eventos a serem considerados dada a complexidade dos fenômenos
tratados, que nos levam a considerar este artigo como um ensaio introdutório
que não busca encerrar a discussão sobre o assunto.

Em outras palavras, queremos discutir e alertar para o fato de que os
bens culturais, que conformam a identidade nacional, estão sendo
comercializados pelo Estado, de forma indireta através da sua atuação como
agente promotor do mercado imobiliário. Como também que esse cenário
tende a piorar através da venda de edifícios ícones da cultura nacional,
significando a participação do Estado em outro setor da incorporação
imobiliária. Ou seja, uma atuação que transfere a salvaguarda para o debate da
importância econômica, como capital fictício, retirando-a do bojo das ações de
continuidade da identidade nacional e da importância de um reconhecimento
igualitário. Também apontando que as possibilidades do patrimônio cultural
como ativo para o desenvolvimento econômico nacional não atendem, nas
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ações previstas, às demandas sociais e se direcionam para grupos favorecidos
economicamente. Este último aspecto nos indica a continuidade da contradição
da política preservacionista nacional que se traduz na "natureza desigual do
patrimônio", que tende a "(...) priorizar valores formais, estéticos, estilísticos e
arquitetônicos", resultando em um "(...) conjunto de bens patrimonais que
espelha, sobretudo, a presença das elites econômicas, políticas e religiosa,
deixando à parte determinados sujeitos sociais, como é o caso dos
trabalhadores urbanos e rurais, índios e negro, operários e camponeses"
(SCIFONI, 2015, p.137).

A motivação da argumentação do ponto de vista da sistematização da
financeirização no Brasil se justifica por compreendermos que as relações
sociais sob a lógica capitalista atual resultaram em espacialidades orientadas
pela capitalização, o que atesta a conformação de uma funcionalidade urbana
cujas singularidades decorrem da forte atuação de variáveis simbólicas na
produção e apropriação de espacialidades e estas, por sua vez, são criadas e
validadas com intenção mercantil. Além disso, nos referenciamos em estudos
teóricos e empíricos sobre a conformação do mercado imobiliário dos centros
históricos, onde a forte atuação do rentismo e a retomada dos investimentos
nestas porções apontam para consequências em suas estruturas física e ativa.

A ACUMULAÇÃO FICTÍCIA E O FAVORECIMENTO A DESTRUIÇÃO
CRIATIVA

A cidade sempre foi o lócus das transformações capitalistas e seu
surgimento está atrelado a tais práticas, também responsáveis por sua
organização funcional em decorrência da variedade de elementos e conexões
que possibilitam múltiplas escalas de intercâmbio entre aglomerações. A citada
existência de relações entre distintas cidades é igualmente um aspecto oriundo
da emergência deste tipo de agrupamento humano, cujas práticas ficaram mais
complexas e deram origem à uma organização social hierárquica. Como estas
estão inseridas no tempo, podemos identificar distintos modelos e modos de
produção e distribuição de bens, consequentemente, regimes de acumulação.

Estas breves indicações apontam, ainda, a existência de modelos de
urbanização que variam no tempo, isto é, são suscetíveis às mudanças
conforme as tensões e conflitos que implicam em novas articulações,
elementos e escalas. O que ocorre tanto por serem conformados por práticas
sociais, como por estas serem submetidas ao modelo capitalista que, como
aponta Marx (apud HARVEY, 2005,), é constituído por contradições internas,
cujas lógicas criam crises que tem como efeito ou alternativa ao seu equilíbrio a
expansão da capacidade produtiva.

As práticas capitalistas materializam-se em "formas históricas e
geográficas diferentes ao longo do tempo", onde o processo de valorização do
capital por meio das "características particulares do regime de acumulação"
gera uma "funcionalidade urbana", cujas expressões espaciais conformam um
"regime urbano" (ABRAMO, 1995, p.511). Esse processo é viabilizado em
função de práticas sociais consonantes serem guiadas pelas mesmas
diretrizes. Estas últimas contidas no que entendemos como "regulação urbana"
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ou "características particulares do processo de produção da espacialidade
construída e dos mecanismos que garantem a sua reprodutibilidade" (op.cit).

Os distintos ciclos de produção do espaço urbano, facilmente
identificáveis nas cidades pela variação dos padrões e tipologias urbanas e
arquitetônicas empregadas, nos indicam a mercantilização do espaço, bem
como denotam distintos regimes urbanos e mostram como a urbanização
acompanha as mudanças do regime de acumulação. Estas espacialidades são
a materialização do que Bourdieu (2011) chama de "habitus", que são as
habilidades dos sujeitos de produzir práticas e objetos passíveis de
classificação e diferenciação também mediante tais práticas, estruturando,
assim, o mundo social das representações. Que, como citado anteriormente,
seguem a lógica capitalista vigente.Ou seja, as preferências dos sujeitos no
espaço urbano, que conduzem sua produção e apropriação, são orientadas por
variáveis que possuem significação social, construídas e validadas pelos
grupos que produzem e consomem o espaço e reverberam em termos de
precificação de mercadorias. Não sem razão, o valor de uso se relativiza na
produção imobiliária, que foca no valor de troca e tem a realização dos bens
através da sua comercialização.

Esse processo se torna, cada vez mais, complexo ao longo do tempo
pela incidência de novas variáveis nas transações comerciais e teve início com
a inclusão do dinheiro nas trocas mercantis. Além disso, baseia-se em
mediações que não são fixas, e podem variar no tempo em função de aspectos
históricos, culturais, sociais, econômicos, etc., que se articulam na
conformação das classificações e preferências sociais antes citadas. Nesse
sentido, a possibilidade de mensuração de um objeto através de relações
simbólicas, como ocorre na atualidade por meio da capitalização, forma fictícia
de valorização, atesta o aumento dessa complexidade, bem como a
consolidação de uma sociedade que, segundo Baudrillard (2018), pode ser
tratada a partir do consumo. Isto, portanto, guia suas escolhas por
representações onde a posse de bens realiza os indivíduos. Esta realização, na
ótica do autor, está relacionada à uma "ingênua" busca pela "felicidade", essa
última mensurada através da propriedade de mercadorias que identifiquem o
indivíduo a um grupo ou lhe diferenciem. Assim, podemos concluir que uma
escolha (ou compra) de um objeto é influenciada pelo seu significado social,
que permite uma classificação e diferenciação social em um grupo e entre
grupos. Além disso, essas mediações variam no tempo e, como consequência,
uma mesma porção urbana terá diferentes valores e preços ao longo do tempo.
Outra conclusão é que essas referências e suas variações no tempo
influenciam ou repercutem no processo de produção do espaço, dinâmica que
devemos considerar na evolução urbana das porções, como é o caso dos
centros históricos.

No contexto econômico atual entendemos, então, que a produção do
espaço, antes da execução da estrutura física ou antes de ser o que Lefebvre
(2000) indica como "espaço percebido", tem construída e validada sua
estrutura ativa. Esta, para além de enquadrar-se como "espaço concebido",
sendo a representação social da atuação dos planejadores (op.cit), também
responde à consolidação de símbolos da ordem capitalista e da hierarquia
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social resultante. No caso dos símbolos, esses, muitas vezes, são dissociados
do valor de uso do bem, ou seja, são associações que têm por objetivo a
capitalização da mercadoria e se relacionam ao seu valor de troca. Como
essas práticas sociais valorativas podem resultar em valores com distintas
dimensões, tais como de ordem econômica e/ou cultural, cabe salientar que um
imóvel locado em um centro histórico pode ser uma amenidade ou atributo. No
primeiro caso, é tratado como predicativo, que agrega ao valor de troca, ou
seja, ao preço de um bem. No segundo, como atributo, tem a função de
responder às características e associações simbólicas e culturais que
identificam e distinguem um bem patrimonial.

A função da valorização sempre a procura de uma resposta
para a questão da realização encontra expressão justamente
na aparência exagerada do valor de uso, impelindo o valor de
troca contido na mercadoria ao encontro do dinheiro. Ansioso
pelo dinheiro, a mercadoria é criada na produção capitalista à
imagem da ansiedade do público consumidor. Essa imagem
será divulgada mais tarde pela propaganda, separada da
mercadoria (HAUG, 1997, p.35).

No caso do mercado imobiliário, esse processo pode ocorrer tanto em
função das características do bem em relação à sua localização ou inserção
urbana, como também pelos atributos morfo-tipológicos e ambientais que o
definem, além das associações simbólicas, tais como representações sociais.
Em todos os casos estamos tratando de amenidades, que podem possuir
dimensão material, como, por exemplo, a proximidade de uma frente d`água ou
características arquitetônicas da propriedade, ou um terreno com topografia
sem irregularidades, como também uma dimensão intangível, respondendo às
questões como: segurança, ser projeto de arquiteto com grande
reconhecimento, possuir valor cultural, etc. Nem sempre estas amenidades,
independente da sua dimensão, podem ser comercializadas ou precificadas
isoladamente, porém atuam na valorização fictícia destes bens. O que nos leva
a observar que as amenidades que operam na formação do preço imobiliário e
fundiário podem ter duas origens: a primeira, intrínseca, diz respeito às
características do espaço físico, tais como a sua inserção urbana e ambiental,
além da composição arquitetônica; já a segunda, corresponde às casuais ou
construídas socialmente, se enquadram como imagens e representações, ou
signos, que são validados socialmente como importantes para um espaço pela
promoção imobiliária e/ou determinado grupo social. É justamente a relação
entre esses fatores que resulta no preço do imóvel, o qual também pode
responder à excepcionalidade da combinação de valores de diferentes
dimensões.

(...) a renda imobiliária provém do caráter de monopólio de
privatização do espaço que, pela necessidade de pagar o
acesso à localização, torna possível a formação de um preço
de mercado imobiliário que sobe até os limites permitidos pelas
condições de pagamento na disputa pela utilização do espaço,
independentemente da forma de produção do edifício
(PEREIRA, 1984, p. 245 apud LENCIONI, 2015, p.154).
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Estas considerações reforçam a importância da cidade como palco da
lógica capitalista e, contextualizando essa atuação nas relações mercantis
contemporâneas, percebemos, também, o importante destaque das atividades
do setor imobiliário nesse processo. Mas para situarmos como as mediações
do regime de acumulação pautado na valorização fictícia repercutem no
espaço na atualidade, é conveniente destacarmos o que Abramo (1989, p.49)
apontou como "circuito imobiliário urbano", que seria o modo como "o sistema
de produção capitalista assume a forma" (Op. cit.) e promove a "(...) articulação
de um conjunto de frações de capital com funções específicas no circuito
produtivo imobiliário" (Op. cit.). Haja visto que essas considerações nos
esclarecem como distintos atores e capitais se articulam na produção e
promoção do espaço, possibilitando esclarecer como as 'facilidades' da
financeirização - seja na forma de mecanismos de financiamento bancários, na
corretagem por parte do Estado através de grandes projetos ou na viabilização
de capital fundiário mediante a revisão de índices urbanísticos - possibilitam a
maximização de lucros da lógica capitalista na atualidade, de modo que, para
além de mover o ciclo citado, também ocorre a mudança no ritmo de produção
do espaço. Assim, as espacialidades têm sua dinâmica afetada pela orientação
de determinações de grupos de agentes, como os incorporadores imobiliários
e/ou o Estado. Caso relevante já que também afetam as práticas sociais locais,
que, no caso dos centros históricos, têm sua identificação e reconhecimento a
partir destas relações, o que também é necessário para a continuidade da sua
identidade.

O "circuito imobiliário urbano" descrito por Abramo (1989) se inicia com
a existência de solo urbano, o que seria adquiro pelos "proprietários fundiários"
ou pelo "capital fundiário", mas é devido a atuação dos incorporadores que
ocorre o "processo de mudança do uso do solo" através da construção de
tipologias urbanas e arquitetônicas, ou seja, quando ocorre a atuação do
"capital incorporador". Nesse momento, se associam os "capitais construtores"
que têm o "controle técnico da produção", executando as propostas (op.cit.,
p.48). Na sequência, os empreendimentos são comercializados - o que
também pode ocorrer ainda durante o processo de construção - onde
participam os "capitais de comercialização", que se desdobram em fundos para
financiamento e corretagem, anúncios, publicidade, etc. (op.cit.). É importante,
ainda, a ressalva do autor quanto à relevância da atuação dos incorporadores,
que coordenam todo o processo descrito, articulando os demais atores. Essa
ação conduz a criação de uma "densificação-verticalização futura ou virtual", ou
seja, de um estoque imobiliário construído segundo uma demanda prevista
com base em conhecimento do mercado, cuja nomenclatura associada pelo
autor deve-se à ocasião do estudo tratar da expansão de áreas urbanas pelo
capital incorporador. Além disso, às mediações tratadas, também devemos
somar a atuação do Estado, seja para viabilizar os padrões construtivos na
forma de índices urbanísticos, seja na forma de concessão de empréstimos ou
de intervenções urbanas como, por exemplo, para provimento de infraestrutura
urbana.

Considerando a estruturação do espaço urbano atual, estas colocações
são convenientes para nos fazer entender que a atuação do capital
incorporador não se esgota em uma dada área após a sua construção. Além
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disso, nos mostram que esse circuito percorre toda a cidade, com práticas que
geram lucros imobiliários e fundiários, onde essas ocorreram através de
processos que ora são de expansão urbana, ora consolidação da malha, ora
mudança de tipologia arquitetônica, etc. Inclusive, que essas ações podem se
suceder no tempo em uma mesma área, se alterando conforme as dinâmicas
social e econômica da porção.

No caso dos centros históricos brasileiros, tomando como referência as
fases do planejamento urbano nacional, podemos citar as ações que foram
tendência em alguns ciclos imobiliários, traduzindo a atuação do capital e a
busca por mercantilização do espaço (vide gráfico da Figura 1). Isto pois, as
urbanizações atestam que, num primeiro momento, as práticas foram de
ocupação do território, período que coincide com a formação de várias cidades
- algumas ainda durante o regime colonial. Na sequência, ocorrem os
processos de modernização da malha, que podem ser traduzidos pelos
grandes projetos de intervenção urbana, a exemplo do projeto de Pereira
Passos para o Rio de Janeiro, além do surgimento de bairros no entorno do
centro primitivo, áreas para onde migram as famílias abastadas. Na segunda
metade do século XX, como reflexos da dinâmica econômica do capital
industrial, ocorrem os processos de expansão urbana e o surgimento de novas
centralidades. Processo que gera uma primeira transformação na composição
social dos centros, além da relativização desse núcleo. Nas décadas seguintes,
com a importância econômica das cidades, ocorrem os processos de
preenchimento da malha urbana, além de substituição de tipologias
arquitetônicas, pois a incorporação imobiliária se direciona para a produção de
edifícios verticais. É, também nesse momento, que ocorre a ampliação da
salvaguarda patrimonial nacional, com o estabelecimento de legislações
protecionais setoriais locais e a definição de poligonais de preservação.
Eventos que, novamente, impactam no modo de apropriação e produção do
espaço, prática diretamente relacionada aos valores e preços dos imóveis
destas porções. Já na contemporaneidade, assistimos a processos de
renovação urbana, que buscam adequar as áreas históricas às demandas
atuais dos consumidores.

O ciclo imobiliário urbano ilustrado a seguir (Figura 1) é composto por
eventos relacionados segundo a totalidade do urbanismo nacional, assim
poderia sofrer modificações quando da representação da evolução urbana de
uma dada cidade, já que características locais também condicionam o
processo descrito. Além disso, destacam-se as ações hegemônicas de
produção do espaço, o que não anula nossa consideração sobre a existência
de outros modos de atuação simultaneamente. Porém, mesmo no caso de
adequação (ou modificação) para as mediações ocorridas em distintas cidades,
um aspecto seria comum às suas dinâmicas: a atuação e associação do capital
incorporador a outros tipos de capitais, com vistas à exploração mercantil do
espaço ou ao aumento da renda oriunda da sua exploração. O que nos leva a
concluir que a combinação dos capitais e o modo de sua atuação, variáveis
que conformam as características de um circuito urbano em uma porção, são
condicionados pelas condições do sítio em termos geográficos, sociais,
econômicos e políticos, e também pelas suas articulações metropolitanas -
nesse caso consideramos as variáveis de ordem legal, como as políticas
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macroeconômicas e as políticas setoriais nacionais e locais; além da demanda
social, que pode ter origem cultural, econômica ou da combinação de fatores,
conforme tratamos a construção de "habitus", segundo Bourdieu (2011); e as
influências holísticas econômicas, etc.

Figura 1: Gráfico do ciclo imobiliário urbano ampliando a abordagem de Abramo (1989)

Fonte: Autora, 2021.

Essa atuação do capital que, como dito, varia em razão da combinação
de variáveis e da força dos agentes dos quais se origina, foi responsável por
gerar uma malha urbana polinucleada, o que relativiza e especializa a
importância e as conexões de uma determinada área, havendo de se
considerar que tais articulações também podem variar no tempo. O fato é que o
"circuito imobiliário urbano" de uma porção não se conclui com a venda dos
imóveis após a sua construção, pois sucessivas modificações dos agentes e
capitais participantes desse processo ocorrem no tempo - às vezes são ações
em paralelo -, na busca por capitalizar e transacionar o espaço. Assim, os
imóveis, como no caso daqueles reconhecidos como bens culturais e locados
em áreas de proteção, entram e saem do mercado imobiliário, sempre com
preços e valores distintos. Em outras palavras, são tratados como mercadorias
através da venda e/ou aluguel, podendo passar por intervenções de
re-valorização ou serem submetidos à depreciação física e,
consequentemente, monetária.

O recente caso da alienação e venda de patrimônios culturais da
nacional põe em evidência a busca do Estado para criar (ou disponibilizar) um
estoque imobiliário virtual. Ação que se associa a de incorporadores privados
que já especulavam voltar a atuar em tais porções dada a anuência dos
proprietários imobiliários e fundiários, ávidos pelo aumento dos lucros com o
rentismo, além da saturação do tecido urbano e/ou pela possibilidade de
explorar o capital simbólico associados ao estoque imobiliários destas porções
centrais, que também dispões de uma consolidada infraestrutura. O que seria
como fortalecer o circuito imobiliário urbano da porção injetando capital
fundiário e incorporador, através do tratamento dos patrimônios culturais como
amenidades, ou capital fictício que possibilite a maximização dos lucros. Este
segundo, o capital incorporador, se manifesta na forma de incentivos fiscais e
também promocionais, já que a ação do Estado é combinada com intervenções
urbanas que auxiliam na comercialização de imóveis e na atração de usuários.
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Tais ações são validadas e impulsionadas por parte dos proprietários fundiários
e imobiliários dessas áreas (parte deles rentistas), mas também acatadas por
construtores (grupo fortalecido pelo recente incremento da incorporação
imobiliária no setor de habitação popular), comerciantes e grupos do setor
turístico.

Em outras palavras, a centralidade histórica gera uma alta
concentração de capital físico (imobiliário e comercial), humano
(demanda cativa) e social (positivo e negativo) e também capital
simbólico, típico do caráter da centralidade existente, o que a faz uma
zona econômica muito rica e, além disso, muito atraente para o
investimento de capital. Neste contexto, a lógica e o interesse das
atividades econômicas que se beneficiam direta e indiretamente desta
concentração de capital são, sobretudo, os setores imobiliário,
comercial, turístico, de serviços e financeiro, que se aliam por serem
absolutamente funcionais (CARRIÓN,2007, p.39)

Para entender como a exploração mercantil desses capitais dos centros
históricos pode impactar socialmente na sua salvaguarda, é preciso
compreender a totalidade econômica em que estão inseridas. O que passa por
reconhecer que cada ação e capital do ciclo imobiliário urbano antes
caracterizado pressupõem desdobramentos, ou nos indicam contradições e
tensões que conduzem a tal postura com os bens culturais.

O atual regime de acumulação, baseado fundamentalmente na
financeirização, trata de relações cujo capital transacionado é constituído de
duas modalidades: i.de juros, já que possui a "potencialidade de se constituir
num empréstimo de dinheiro pelo qual se cobrará juros"; e ii. capital fictício,
visto expressar uma "riqueza apenas ilusória" (LENCIONI, 2015). Esta nova
fase pode ser nomeada de acumulação patrimonial, nomenclatura associada à
semelhante característica da propriedade incluir "o direito à renda", isto é,
adequa-se pois estamos tratando de "rendimento de uma propriedade relativo
ao dinheiro e rendimento relativo ao imóvel" (op.cit, p.151).

Um aspecto pertinente à lógica deste regime é a sua expansão, tanto
em função da manifestação da modalidade entre as finanças da população
que, cada vez mais, empreendem transações com o capital financeiro, como
pela sua propagação em distintas relações mercantis, que acabam por
reorganizar-se aos moldes deste tipo de capital, passando a atuar, também, em
casos como a hipoteca. Ambos os casos são possibilitados por instrumentos
como a securitização, que "permitiu superar outra limitação da atividade
bancária-financeira no que diz respeito à forma de administração de riscos nos
empréstimos imobiliários" (RIBEIRO, 2020). Além disso, a imersão no
neoliberalismo permite ampliar, cada vez mais, a pressão da mercantilização
sobre a sociedade, o que ocorre pelo objetivo de criar "novas possibilidades de
investimento para o capital rentista" (op.cit, p.384). Consideração que responde
à busca pela criação do estoque imobiliário nos centros históricos ou a
comercialização de um montante existente. Neste segundo caso, as transações
ocorrem após reformas nos imóveis, o que gera novos e lucrativos preços que
justificam a atuação do capital incorporador.

Para além das considerações citadas, é importante contextualizar que o
surgimento e grande expressão deste novo regime de acumulação se deu pela



11

possibilidade de crescimento fora da produção industrial, diferente de como
ocorria no regime anterior, o fordismo, onde a valorização acontecia na
produção e a força trabalho era usada como referência para mensuração. Além
disso, a estruturação e atuação do Estado, em termos de planejamento e
gestão urbanas, possibilitam a sua viabilização. Este aspecto, que se
aprofundou recentemente, é uma das "três importantes consequências
estruturais" apontadas por Ribeiro (2020) no processamento sistêmico do
regime em discussão. As outras duas seriam a dependência econômica do
país "da expansão do consumo das famílias e do mercado internacional" e a
"constituição de um segmento interno de interesses rentistas" (op.cit.,
p.378).Consubstanciando em um cenário que favorece à atuação dos
incorporadores e ao atendimento de grupos sociais hegemônicos em
detrimento de agendas e grupos sociais.

A forte atuação da financeirização na ordem urbana brasileira, em
especial com a fase inaugurada com o impeachment da presidenta Dilma
Rousseff (op.cit., 2020), reforçou a atuação do neoliberalismo e alterou a
ordem de governança local. Promovendo um desequilíbrio a dualidade de
posturas que permitia o trato equilibrado do empreendedorismo urbano e a
atenção às agendas sociais. Essas ações, também em função das relações
dialéticas do planejamento urbano brasileiro pela sua inserção no mercado
global, conformam um novo modelo de governança urbana. Para compreender
a estruturação desse novo modelo é preciso, então, analisarmos as distintas
posturas que caracterizam as ações 'desenvolvimentistas' no país, pois são um
importante indicador das rupturas citadas, principalmente quanto ao descaso
com as dimensões social e cultural. Além disso, a abordagem significa
considerar os reflexos da dinamicidade do sistema capitalista, que leva à "(...)
relações mutáveis entre forma e processo, entre atividade e coisa, entre
sujeitos e objetos" (HARVEY, 2005, p.168). Ou seja, mesmo todas as ações
estando inseridas num mesmo regime de acumulação, especializam-se de
formas distintas em razão de responder a processos sociais organizados por
grupos sociais diferentes, que constroem sistemas políticos e administrativos,
no caso do Brasil, quase divergentes.

(...) "governança" urbana significa muito mais do que "governo"
urbano. (...) O poder de organizar o espaço se origina de um conjunto
complexo de forças mobilizado por diversos agentes sociais. É um
processo conflituoso, ainda mais nos espaços ecológicos de
densidade social muito diversificada. Numa região metropolitana,
devemos considerar a formação da política de coalizão, a formação
da aliança de classes, como base para algum tipo de
empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005, p.169).

A ocorrência destas transformações na economia e nos modelos de
governança não se restringe ao nível nacional, e nem se conectam apenas aos
fatores endógenos, mas respondem às relações que o Brasil já mantinha em
termos de rede global e inserção na economia internacional. Sendo assim,
também ocorreram em outros países participantes desse contexto. Além disso,
é uma consequência previamente anunciada no que se refere à "renovação do
capital", sendo "um custo necessário de uma ruptura bem-sucedida rumo ao
desenvolvimento capitalista" (HARVEY 2004, p.128 apud CARDOSO, 2018,
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p.579). Este modelo de acumulação, cuja nomenclatura varia entre os autores -
Harvey (apud op. cit.) nomeia de "acumulação por espoliação", já Lencioni
(2015) chama de "acumulação patrimonial", ambos fazendo menção a
importância da renda no processo de acumulação - passa a se expandir nos
países, em muitos casos, mediante "(...) alianças entre classes dominantes, o
poder público e o capital para promover mudanças estruturais da sociedade e
ampliar a destruição criativa de organizações de produção familiar, dos meios
de vida dos trabalhadores e até mesmo do capital" (CARDOSO, 2018, p.579).
A chave da validação desta ruptura, além da mudança na orientação da
governança, está no que Harvey (2016) chamou de "destruição criativa",
expressão que indica a construção de uma representação que mascara os
reais motivos da aniquilação de práticas ou a sua substituição por novas, o que
ocorre num processo de constante mudanças, que passam a ser orientadas e
adequadas à atual lógica neoliberal.

A referência à "destruição criativa" é conveniente por ilustrar como a
intensificação da financeirização no Brasil resultou em um novo regime urbano
que rompe a regulação da produção do espaço dos centros históricos com a
sua reinserção nos ciclos de valorização imobiliária. Além disso, as tensões do
modo de regulação, que deixou de ser orientado pelo Estatuto da Cidade e
pela Constituição Federal (op.cit.), também alteram as mediações que
conformam a dinâmica dos centros históricos, de modo que agravam as
contradições presentes na sua salvaguarda, além de adicionar novas.

As relações que conformam os modelos de governança identificados no
Brasil nas primeiras décadas do século XXI, abrangem dois momentos da
política pública nacional, que indicam fenômenos já citados do planejamento
urbano. O primeiro, corresponde às primeiras décadas do século e se encerra
com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sendo marcado pela
participação de grupos sociais nas decisões de gestão e a implementação de
projetos e programas desenvolvimentistas com forte atenção social. Também
foi característico a associação de projetos culturais para atenuar problemas
urbanos, o que teve como resultado indireto a valorização de bens culturais e o
fomento a sua exploração no turismo. A adoção do modelo de produção e
consumo em massa é, contudo, a principal característica econômica desse
momento, que também responde ao modelo de governança adotado, que era
baseado na relação de agentes sociais oriundos de diferentes camadas
sociais. Tal articulação, proveniente de capitais e agentes diferentes, garantiu a
capacidade de planejamento e execução de grandes obras - o combustível
para as ações desenvolvimentistas foi a construção de infraestrutura -, além de
ter fomentado as políticas sociais.

Já no segundo momento, o modelo de governança formado comprova
uma ruptura do modelo de planejamento urbano, que foi impulsionado pela
atuação do neoliberalismo nas decisões de gestão, através da participação da
iniciativa privada (na figura de grandes grupos e empresas privadas) na
coordenação ou indução de projetos. Neste, ocorreu a inserção de bens
públicos patrimoniais no mercado imobiliário, além da redução de incentivos à
cultura e a mudança dos sujeitos que dirigiam as agências de fomento e
preservação cultural, causando instabilidade e descontinuidade de ações. Além
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disso, o quadro político, sem articulação e convergência estratégicas, não
consegue arcar com as despesas dos projetos das fases anteriores e nem dar
continuidade às ações. Em parte, esse cenário se conforma também em razão
do momento de crise global, intensificado pela pandemia do COVID-19, mas
também, principalmente, por se fundamentar nas mediações econômicas da
financeirização, gerando uma crise produtiva. Ou seja, direciona para uma
produção de base financeira que, diante do contexto de desigualdade social
nacional, exclui a maior parte da população.

No caso dos centros históricos brasileiros, um importante indicador das
ações desenvolvimentistas foi as obras do PAC (Programa Nacional de
Aceleração do Crescimento). Tais obras significaram ao grupo político anterior
a ruptura do modelo de formatação das políticas macroeconômicas, que
passaram a ser organizadas em grande blocos temáticos - PAC centros
históricos; PAC habitação social, etc. - que conjugavam ações menores ou
específicas, direcionadas para grupos sociais e setores distintos. Em outras
palavras, tratou-se da construção de macroprojetos ou agendas que
articularam escalas diferentes, definidas segundo áreas (em termos de
composição social e ambiental) e temáticas em questão. Daí, tivemos vários
eixos de atuação: provisão de habitação social, mobilidade urbana,
salvaguarda de centros históricos, etc. Todos dialogando estrategicamente, já
que consubstanciavam-se em enfoques sociais previstos no Estatuto da
Cidade (2003) e na Constituição Federal (1988). Essa estruturação acusa uma
postura de planejamento contemporâneo que relaciona um projeto de
abrangência nacional a propostas e projetos de escala setorial, que variam em
função da composição social e morfotipológica para onde se destinavam. O
que significou, também, a participação de forças ou agentes sociais diferentes,
cujas conexões e reflexos tiverem diferentes dimensões nas espacialidades.

Sobre essa atuação, no caso dos centros históricos, destacamos que
em cada cidade o programa apresentou propostas diferenciadas, como
restaurações de bens culturais públicos, intervenções em espaços livres e, no
caso de Salvador, um edifício de habitação social - este caso com várias
ressalvas, já que o programa não teve esse objetivo inicialmente. Esse
conjunto de ações e projetos, como pudemos analisar, resultou no retorno da
atuação do capital privado nos centros históricos. Sentido que também se
fortaleceu pela combinação de outras agendas do Estado, como as políticas
macroeconômicas do setor educacional, que fortaleceram empresas da área
que passaram a concentrar partes das suas atividades nas áreas históricas. O
que foi justificado pelo representativo estoque imobiliário e pelas propícias
condições de infraestrutura. Somado a isso, também tivemos a alteração do
padrão de renda das famílias, que impulsionou um tipo de comércio já
consagrado aos centros históricos: o comércio popular e de commodities
orientais.

Essa postura do Estado, no novo (ou atual) modelo de governança,
porém, sofre uma grande mudança, uma ruptura, quanto à interpretação da
diretriz do Estatuto das Cidades que prevê o aumento da liberdade dos
municípios, pois no caso do grupo político hegemônico essa possibilidade
passa também a coincidir com a restrição de repasses do governo federal e o
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aumento da dependência do setor privado (RIBEIRO, 2020). A consequente
pressão desta atuação reforça a competitividade urbana para atrair empresas
que levem investimentos privados, assim o planejamento estratégico e o
"empreendedorismo urbano" voltam à cena para guiar as agendas necessárias
(op.cit.), excluindo alguns grupos sociais das decisões. É nesse processo que
os centros históricos são novamente redescobertos, repetindo o processo
ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980, e mantendo a adoção de diretrizes
que pouco atentam aos grupos menos favorecidos, principais moradores e
usuários destas porções.

As intervenções somam novas amenidades físicas e imateriais aos
centros históricos, gerando, em alguns pontos, uma mutação do tipo e forma de
uso do solo, além do tratamento dos bens patrimoniais como externalidades. O
que comprova a atuação do Estado como incorporador imobiliário, também que
a comercialização do patrimônio urbano teve grande impulso na forma de
capital fictício, visto que as intervenções 'desenvolvimentistas' significavam
uma valorização simbólica que conduziu, em muitos casos, a ressignificação
destas porções e um aumento das transações de compra e aluguel de imóveis.
Um processo que pode ser traduzido ao citarmos a coordenação e o modo de
distribuição dos investimentos de agentes privados de acordo com uma
racionalidade econômica, em detrimento da lógica social e cultural que
caracterizava o modus vivendi dessas áreas.

A atuação da incorporação imobiliária, muitas vezes capitaneada ou
acompanhada pelo Estado, desloca os investimentos e os circuitos de
produção pela cidade, gerando oscilações na valorização imobiliária e fundiária
das porções. Bem como, espacialidades que traduzem a combinação de
atributos e amenidades que, no caso dos centros históricos, criam "situações
de mercado", onde ocorre a mediação entre o estoque construído, o logradouro
e as características "tributárias dos diferentes níveis de decisões estatais
(políticas intervencionistas e sociais)" definem uma tipologia ou submercado
(MACIEL, 2020, p. 20).

Na contemporaneidade, ocorrem novas articulações entre agentes, que
possibilitados pelos novos instrumentos e mecanismos disponíveis (como a
securitização), podem ampliar as escalas das estratégicas com investimentos
financeiros ao nível de acumulação globalizada. Trata-se de um processo cujas
articulações têm o patrimônio cultural como ativo a ser incorporado ao valor de
troca, onde os circuitos de produção, por serem direcionados à circulação
financeira, estão em constante produção.

Esse processo se deve, também, em decorrência da forma da
interpretação ou modo de aplicação das legislações oriundas do contexto
político anterior, como é o caso das diretrizes do Estatuto da Cidade que
instrumentalizam as operações urbanas consorciadas. Isto porque este
contexto já sofria com as tensões do neoliberalismo, o que podemos ilustrar
com o caso das operações de renovação urbana em áreas consolidadas social
e culturalmente , viabilizadas e executadas pela atuação do capital financeiro,2

2 Como exemplo podemos citar o projeto, dito como de revitalização, "Nova Luz São Paulo", cujas ações previstas
atestam um processo de renovação urbana e gentrificação induzida. Num processo contraditório onde a iniciativa
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inaugurando a transição para a acumulação patrimonialista e o distanciamento
do Estado das questões urbanas. Da mesma forma, podemos citar as políticas
e programas desenvolvimentistas da fase anterior que apresentavam indícios
da capitalização do espaço através dos reflexos das intervenções urbanas, a
exemplo do PAC das Cidades Históricas, 'pontapé' inicial para retorno das3

tensões especulativas nos centros históricos e áreas de entorno, justo pelo
reforço à uma infraestrutura já consolidada. Nesse momento, essas
intervenções no entorno, e em trechos do centro, pela iniciativa privada
executaram projetos utilizando o estoque imobiliário e fundiário como ativo para
absorver a crise de sobreacumulação decorrente da financeirização.

Como já discutido, com a ampliação das possibilidades de investimento
pela financeirização, bem como pela transformação da renda imobiliária pela
securitização, a compra e venda de imóveis são impulsionadas. A existência de
políticas pró-mercado, aspecto importante salientado no estudo de Ribeiro
(2020), nos leva a destacar a ampliação de créditos e incentivos para
empresas que tendem a investir no mercado imobiliário dos centros históricos.

Um outro aspecto importante abordado por Ribeiro (2020) é o caso da
participação da securitização como um dos instrumentos que viabilizaram o
processo de reestruturação espacial urbana que vem ocorrendo no Brasil. O
autor descreve as possibilidades de realização especulativa do instrumento e
indica como os principais fundos monetários e propriedades públicas e
particulares passaram a ser utilizados como créditos para investimentos.

No caso do âmbito público, é importante reforçar o destaque que deu
para as transformações de governança mediante a financeirização, o que é
justificado pelo caráter sistêmico do regime de acumulação, que passou a
integrar e condicionar não apenas a economia, mas práticas sociais cotidianas,
já que sua expansão permitiu a utilização de créditos financeiros não apenas
por empresas, mas também por famílias que adquiriram mercadorias, em
alguns casos levando ao endividamento, mas que traduzem signos de habitus
de grupos sociais distintos (op.cit.). Isso é, a dissipação da financeirização
permitiu que indivíduos adquirissem bens e serviços cujas significações sociais
podem promover a alteração da sua posição da estrutura social, sem que haja
um questionamento da identificação social ou cultural com a mercadoria em
questão, que pode, inclusive, ser um imóvel urbano.

Como consequência (ou na sequência), o Estado veicula a possibilidade
de alienar e vender importantes imóveis de valor cultural, o que no mercado
imobiliário representa o estímulo à especulação imobiliária. Para entender
como essa ação afeta os investimentos no centro histórico, e também a
atuação dos agentes, podemos relacionar esse processo à atividade de
empresas no mercado financeiro. Aproximação que é possível pelas ações em
questão serem coordenadas com os mesmos princípios de inserção de títulos
na bolsa de valores, reforçando o caráter sistêmico da financeirização como
característica do atual regime de acumulação. Sendo assim, essa alienação

3 Programa de Aceleração ao Crescimento criado no primeiro mandato do governo de Lula e continuado no de Dilma
Rousseff.

privada, que executava parte do projeto mediante securitização dos imóveis a serem construídos e ofertados, teve
apoio do Estado para validar socialmente a "destruição criativa" prevista.
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dos bens patrimoniais significaria a abertura do capital de distintas dimensões
da Nação no mercado. Capital que nesse contexto significa o nosso patrimônio
(no sentido de estoque de imóveis) e também capital cultural e social, um
montante fictício que, como descrito antes, ajuda a capitalizar espaços, já que
a importância desses bens vem da validação social.

Essa ação, então, possibilita que 'investidores' (aqueles que adquirissem
esses imóveis) de diferentes origens possam usufruir dos lucros da
patrimonialidade nacional, da mesma forma que tem obrigação com os riscos -
que seriam, no caso de um imóvel imobiliário, a sua manutenção física. A
problemática surge, justamente, da proporção inversa entre lucros e riscos, já
que essa oferta não considera os interesses da Nação - sendo, nesse paralelo,
a sociedade acionistas do capital social e cultural do País-, como também o
fato de que essa mudança na posse de um bem não isenta o Estado da
necessidade de continuar promovendo melhorias e a conservação do espaço
público, ou do contexto em que esses bens se inserem. Além de que a esfera
pública já oferta, em muitos estados, incentivos fiscais para a salvaguarda dos
bens.

Outro aspecto a se considerar é que, no caso de uma empresa que abre
seu capital, há a sua projeção e reconhecimento, mas também a necessidade
de transparência de suas ações, visto que todos os acionistas devem opinar
sobre a conduta da empresa. Além disso, o escoamento da mais-valia, já que
não há exigência desses lucros serem transformados em benfeitorias para a
empresa (cenário que pode facilmente ser constatado com a privatização da
Vale). No caso da alienação de um imóvel, como o caso do edifício do Gustavo
Capanema no Rio de Janeiro ou do Edifício João Pessoa na capital paraibana,
pelas especificidades da legislação de propriedade de imóveis, os 'acionistas'
do patrimônio da nação ficam livres para atuar da forma que lhe convêm, ou
seja, para gerar lucro para si em detrimento da coletividade e compartilhar
informações sobre sua conduta - uma exceção seria quando da autorização de
projetos de intervenção nas esferas competentes. Além disso, também são
isentos da necessidade de preservação do bem, o que era uma prerrogativa do
Estado, a continuidade da integridade dos bens materiais, agora é uma agenda
inserida na relação continuidade x lucro do imóvel. Consequentemente, o que
era um pré-requisito da utilização dos imóveis de valor cultural, se dilui pelos
direitos da propriedade imobiliária. A total consagração de um bem cultural
como mercadoria, traduzindo a sobreposição dos valores econômicos em
detrimento dos sociais e culturais.

Estes bens culturais, estando inseridos nas mesmas lógicas
mercadológicas dos demais imóveis urbanos pela articulação dialética da
porção com a cidade, podem atender às atividades de consumo e investimento
e serem transacionados por indivíduos e empresas, cujo poder de compra está
diretamente relacionado às políticas públicas ou não, como é o caso de
investidores internacionais. O que reforça a perda de controle sobre os bens
pelo Estado.

Os centros históricos passam, então, a serem mediados pela
capitalização, cujo valor fictício é ditado pela obsolescência, reproduzindo a
"destruição criativa" que acompanha a produção e valorização das mercadorias
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através da "destruição cada vez mais aniquiladora dos valores de uso e
fundamentando-se na "totalidade da reprodução social" (CARDOSO, 2018,
p.589). As bolhas especulativas e consequentes oscilações no mercado
imobiliário desta área justificam e direcionam tal vigência. O que pode
representar para estas centralidades renovações físicas e imateriais que,
muitas vezes, não coincidem com a vida cotidiana, ou seja, divergem em
termos de apropriação com o modus vivendi local, e, assim, tendo como
principal consequência a gentrificação.

É o caso de quando os instrumentos da legislação são traduzidos em
ferramentas para capitalização dos espaços, como as citadas operações
urbanas consorciadas, viabilizando a valorização imobiliária e fundiária das
cidades. Inclusive, não apenas pelo preenchimento de vazios, mas como a
geração de lacunas urbanas pela adoção da renovação como postura de
atuação. Já que a desvalorização patrimonial e cultural, pela não continuidade
da integridade e autenticidade dos bens, é justificada pela busca por maximizar
os lucros da construção e aproveitar o bem como capital fictício. Assim,
práticas espaciais cotidianas são comercializadas, visando a renda imobiliária e
não sua salvaguarda cultural.

Estes aspectos e eventos reforçam a importância de discutir o
desequilíbrio das agendas de atuação do governo sob as condições
neoliberais. Pois, como pudemos destacar, a forte atuação da financeirização,
ou atuação sistêmica, reforça a perda de importância da validação social na
construção e apropriação de espacialidades. O que, como exposto, vem dando
lugar à capitalização, neste caso, mediado por valores ditados por um pequeno
grupo de investidores e aprovado pelo Estado. No caso dos centros históricos
encontramos o agravante destes processos estarem conduzindo ou
influenciando o processo de reconhecimento e salvaguarda dos bens, justo
porque a identidade das cidades vem sendo tratada como uma mercadoria
comercializável e rentável.

Além disso, a possibilidade de alienação de estruturas mostra que a
atuação do Estado como promotor imobiliário adquire ou adiciona novas
funções, que potencializam a dimensão dos bens culturais como mercadorias e
desacreditam o seu valor histórico. O que é traduzido pela precificação que
comercializa associações simbólicas nacionais sob um preço incompatível com
sua importância. Incluindo o fato de que os resultados sociais dessa transação
são mínimos, além de descoordenados das necessidades dos stakeholders, ou
seja, não buscam a salvaguarda do contexto onde se inserem, apenas lucro.
Podemos, então, constatar que há um movimento para apagar determinados
espaços de representação, ou a construção social e cultural intangível de
determinados grupos sob o espaço. Apontando também no campo intangível, o
descaso com a questão social, já que são privilegiadas representações e
associações de grupo com poder econômico (discurso hegemônico).

CONCLUSÃO
Para além da materialização do capital fictício, o espaço é uma

construção social, que traduz relações culturais, políticas e não apenas
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econômicas. É sede e cenário de fatos e eventos significativos, é referencial
geográfico e afetivo de uma sociedade, possui um espírito como as cartas
patrimoniais atestam. Suas relações dialéticas com a cidade também o
particularizam, sejam pela sua importância na conformação do tecido urbano
ou das relações sociais, seja pelo caráter de raridade conformado pelas
especificidades antes citadas. Nesse sentido, é válido destacarmos a
emergência de análises das relações locais que viabilizem a sua valorização e
exploração fundiária e imobiliária, incluindo seus atributos sociais. Isto é,
abordagens que permitam a diferenciação entre a capitalização de suas
amenidades na produção e apropriação do espaço das relações e práticas que
validam e mantém a valoração dos seus atributos. O que também significa
reforçar a diferenciação entre a sua identificação como mercadoria, precificada
através de atributos, sendo estes suas principais características espaciais,
arquitetônicas e ambientais e seu reconhecimento como bem cultural,
conformado e diferenciado por atributos que atestam as associações e
particularidades enquanto tal

Tais indicações, concluímos, se tornam indispensáveis em função das
características que se inscrevem nas espacialidades em decorrência do regime
de acumulação vigente, como destacado por Ribeiro (2020). Além disso, como
também reforça o autor, as condições de reprodutibilidade das relações sociais
frente à atuação do governo pós-impeachment indicam a tendência a uma
atuação segregatória cujas singularidades remetem à uma dinâmica dissociada
das questões urbanas e fortemente conectada ao mercado. A concordância
com tais posicionamentos nos levam a relacionar a expansão do capital fictício
e, consequentemente, da desvalorização fictícia, com o processo de
gentrificação que se repete em diversos centros históricos do país. O que
justificamos destacando o discurso proveniente da ruptura política que, como
vimos, é necessária para a viabilizar a plena atuação desta nova forma de
capital.

Uma das dificuldades de reconhecimento desta problemática, nos
arriscamos a supor, se dá pelo sua dimensão intangível e por associar-se à
práticas sociais já consolidadas por alguns grupos. Ou seja, as práticas que
buscam a hierarquia funcional e que reforçam privilégios herdados de relações
históricas - como no caso da posse de terra pela elite local favorecida pelo
questionável processo de reconhecimento da propriedade com a Lei da Terra
de 1850 e que deu origem a primeira formação de uma burguesia urbana - já
fazem parte de habitus consolidados entre grupos (ou são pactuados por
validações sociais), o que acentua a dificuldade de identificação das
problemáticas, já que comumente são tidas como costumes ou inatas.

Nesse processo, o capital fictício e a acumulação imobiliária se imbricam
cada vez mais no caso dos centros históricos, especialmente pela forte
presença do rentismo, herança do processo de formação da maioria das
cidades brasileiras, que se soma aos aspectos dito. Outro fator é a presença de
representações que interferem (e interferiram) no reconhecimento e valorização
de tais porções, prática que também remete às posturas pretéritas, mas que
validam a "destruição criativa". Assim, assistimos a obsolescência programada
e intencional, que vem promovendo renovações, materiais e/ou imateriais, em
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intervalos de tempo sempre menores, onde significativas perdas acontecem. O
que nos leva a concluir que a relação de equilíbrio entre permanência e
transformação, que dita o modo de evolução da área e que deve ser em maior
proporção para o caso da primeira ação citada, é desbalanceada. As
interferências desta continuidade são validadas e, muitas vezes, guiadas pelo
Estado à serviço da capitalização do espaço, desconsiderando as
sustentabilidades social e cultural.
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