
URBANISMO

Na cidade, de 
camarote
Enobrecimento desigual de bairros e zonas centrais reurbanizadas expulsa antigos moradores, 
incha periferias e provoca conflitos ao redor do mundo

Raul Mourão
Repórter

Quando aquele bairro outrora 
desvalorizado vira moda, onde 
o boteco pé-sujo deu lugar ao 

pub, o galpão industrial virou galeria 
de arte, e os antigos moradores 
mudaram ou não se reconhecem mais 
como pertencentes ao local: isso tudo 
pode ser sinal de gentrificação. Esse 
nome tão estranho quanto polêmico 
foi aportuguesado do inglês para 
indicar o enobrecimento de áreas antes 
degradadas ou desvalorizadas, seguido 
pela expulsão direta ou indireta de seus 
moradores, em geral, de renda mais 
baixa e padrão cultural diferente. O 
processo ocorre por meio de programas 
de reurbanização, revitalização e nichos 
imobiliários como também pode ser 
induzido por iniciativas particulares e 
de grupos que vão se estabelecendo 
na região e remodelando-a. O bairro se 
torna tendência na cidade, o que, por 
sua vez, atrai classes sociais mais altas 
interessadas no espaço ressignificado. 
Os exemplos se distribuem 
ao redor do mundo, do 
Rio de Janeiro a Londres 
(Inglaterra). A mudança é 
apresentada como uma das 
soluções para a economia, o 

turismo, a modernização, e para a 
redução da violência, da degradação 
e do desemprego. Mas os resultados 
são controversos,gerando conflitos e 
disputas. Quem vai pegar o camarote, 
a galeria ou ficar em pé no teatro da 
cidade? 
É certo que a gentrificação assume 
diferentes cartazes, atores e efeitos, 
conforme o cenário em que se encontra. 
O conceito foi cunhado, em 1964, para se 
referir à invasão da classe média baixa e 
alta em bairros de Londres, habitados por 
trabalhadores, o que alterou o perfil local. 
O termo gentrificação ou enobrecimento 
urbano vem do inglês “gentrification”, 
forma derivada do verbo “gentrify”, 
que significa tornar uma área 
passível para uso de pessoas de 
classe social mais alta. A palavra 
foi adotada do francês 

arcaico “genterise”, que significa de 
origem gentil, nobre. A inserção de novos 
empreendimentos imobiliários eleva 
o preço do solo, atrai investimentos e 
afasta o antigo morador para a periferia. 
O fenômeno também foi observado em 
inúmeras cidades, como Nova York (EUA), 
Barcelona (Espanha), Pequim (China) 
e Recife, assumindo características 
próprias. Ou seja, pode-se falar em 
um modelo à brasileira, em áreas 

carentes de infraestrutura. “Em 
comum, esses processos 

demonstram uma 
disputa pelo espaço 
urbano entre diferentes 
usos. A fundamental 
diferença entre eles é 
a capacidade de gerar 
renda e isso significa 
que os usos menos 
competitivos serão 
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Segundo o pesquisador do Observatório 
das Metrópoles e da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) Orlando dos 
Santos Júnior, não se pode falar em pos-
sível gentrificação em toda a região, pois 
há setores densamente povoados, como 
o bairro da Gamboa. “Mas ela pode ocor-
rer em subsetores com potencial cons-
trutivo, onde há vazios urbanos, galpões 
demolidos ou onde houve remoção.” Boa 
parte dos empreendimentos era para o 
perfil de classe média alta. A pressão de 
movimentos sociais foi necessária a fim 
de incluir condições para a permanência 
de moradores, a atração de outros com 
renda inferior e uma ocupação heterogê-
nea. Entre as iniciativas estão a meta de 
construir ao menos dez mil habitações de 
interesse social e o programa de locação 
social, pelo qual o interessado com faixa 
de renda específica pagaria aluguel mais 
barato. 
“Não é, no entanto, descartado o risco 
de enobrecimento com impacto social 
negativo. Mesmo que o morador consiga 
se fixar, no início, pode não se manter ou 
conviver no novo padrão”, alerta o pro-
fessor da Faculdade de Comunicação da 
UFJF Wedencley Alves. Ainda conforme 
Alves, a intervenção no Rio é sustentada 
“no discurso muito forte do medo e da 
viabilidade econômica”. A retórica é dife-
rente da usada em outra grande reforma, 
na cidade, iniciada em 1903, com a qual 
a operação atual é comparada. Em prol 
da modernidade e da vigilância sanitária 
à época, era preciso abrir as vias urba-
nas, como se fossem vias aéreas, para a 
cidade respirar melhor e evitar o contágio 
de doenças. Expulsa, a população, sem 
assistência, subiu morros para formar 
favelas ou ampliá-las. 

DEGRADADA,
MAS VIVA
Operações semelhantes se sucederam no 
país, como no Pelourinho, em Salvador, 
nos anos 1990, e o cancelado proje-
to Nova Luz, em São Paulo, em 2013. 
Muitas ações têm o discurso de dar vida 
à área, “revitalizá-la”. Para a professora 
Marina, a “revitalização” é construída por 
“uma narrativa ideológica de que a área 
abarcada por esses projetos está ‘morta’ 
e ignora as inúmeras apropriações popu-
lares do espaço em questão”. A pesqui-
sadora acrescenta: “Para ficar claro: não 
quer dizer que a área não necessite de 
investimentos públicos e privados ou não 
tenha ocorrido o esvaziamento de certas 
localizações urbanas pelas elites políti-
cas e econômicas. Pelo contrário, esse 
processo ocorreu. O que é discutível é a 
desconsideração de usos popu-
lares, que se tornam ‘inade-
quados’ frente à imagem 
competitiva prevista 
nos projetos de 

expulsos daquela localização”, explica 
a professora do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) Marina 
Toneli Siqueira. 
Um dos aspectos da gentrificação é a 
criação de novo significado para a área. 
“O local pode ter sido violento ou estig-
matizado, por ter sido frequentado por 
população de baixa renda ou associado a 
outros preconceitos. Mas é vendido com 
nova imagem, um modelo para a cidade”, 
afirma a professora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) Luciane 
Tasca. Em geral, conforme a pesquisado-
ra, a área possui serviços de transporte, 
saneamento, acesso à internet ou apre-
senta menos custos para que sejam ins-
talados. Considerando essas facilidades 
estruturais, a viabilidade econômica ou 
turística, o Estado e a iniciativa privada 
mostram novo interesse em reurbanizá-
-la, como ocorre no Rio de Janeiro.  

UM PORTO PARA
SE FIXAR
Impulsionada pelas Olimpíadas de 2016, 
a operação urbana Porto Maravilha, no 
Rio, está modificando a região portuária 
da cidade, incluindo o Centro e bairros 
vizinhos, em área de cinco milhões de 
metros quadrados - tamanho semelhan-
te à Zona Sul. Antes relegada a segundo 
plano, a região ganhou reformas de 
espaços públicos, museus, túneis, hotéis, 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT - tipo de 
bonde contemporâneo), torres comerciais 
e se despediu da via elevada da Perime-
tral. A quantidade de moradores na área 
subirá dos 32 mil para cem mil habitan-
tes até 2021. Mas quem irá usufruir das 
novas maravilhas, ter acesso aos bens e 
serviços?
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‘revitalização’ - usualmente isso significa 
a expulsão dos mesmos para a abertura 
de espaço (literal e figurativo) para usos 
e usuários mais rentáveis. São projetos 
excludentes socialmente, e a falta de 
participação popular efetiva na definição 
dos seus rumos não é um mero acaso”.
Em Juiz de Fora, não há um apontamento 
claro sobre gentrificação, uma vez que 
o processo pode levar anos. O professor 
do Departamento de História da UFJF 
Marcos Olender, menciona o projeto de 
revitalização da Praça da Estação, no 

Centro, como potencial segregador. Sem 
ter saído do papel, a ideia era também 
“reabilitar” a praça histórica como polo 
cultural e gastronômico, inspirado na 
Lapa, bairro boêmio do Rio. “Poderia 
haver clara substituição de usuários do 
local. Por que não manter o hortifrúti, 
utilizado por quem passa ali, um bote-
quim e ter um restaurante mais requin-
tado? A cidade é para diferentes grupos, 
e isso evitaria o uso da praça somente à 
noite.”

ESPECULAÇÃO SOBE 
O MORRO
Na comunidade do Vidigal, no Rio de 
Janeiro, a história é diferente. “Neste 
caso, o agente do processo não é o poder 
público, como é na região portuária. 
No Vidigal, ele cria condições para a en-
trada do mercado, mas não é o principal 
fomentador. A realidade urbana também 
é distinta, inclusive quanto à regulariza-
ção do uso do solo. É possível que a gen-
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Morro do Vidigal: vista panorâmica do mar, localização e mais segurança atraem novos moradores
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Via expressa elevada perimetral foi demolida para dar lugar a novo projeto urbano na região 
portuária do Rio de Janeiro, que inclui Museu do Mar, VLT e Museu do Amanhã (à direita)
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trificação ocorra de forma mais lenta”, 
explica o professor Santos Júnior. Com 
vista para o mar, localizado entre Leblon 
e São Conrado, dois bairros nobres, o 
local foi, em 2012, um dos primeiros a ter 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e 
a despertar interesse de novos morado-
res. Profissionais de arte e cerca de 500 
estrangeiros estão entre os vizinhos, 
segundo a Associação de Moradores da 
Vila do Vidigal, atraídos pela hospitalida-
de, localização e movimento cultural.
“Há um pouco mais de segurança.
As crianças podem brincar mais livre-
mente, as pessoas podem transitar na 
comunidade e opinar. Muita coisa era con-
trolada pelo poder paralelo. Hoje há mais 
turismo, e o comércio está se expandindo”, 
descreve o presidente da associação, 
Marcelo Silva. Houve relativa melhoria de 
infraestrutura ao lado de persistentes la-
cunas em transporte público, saneamento 
e saúde. Vieram também os apelidos 
de favela chique, hype ou da Globo, e o 
aumento do custo de vida. 
Uma série de debates, no Vidigal, 
discutiu a elevação de preços no bairro, 
a gentrificação e a regulamentação 

fundiária. “Temos mais turistas visitando 
o Morro Dois Irmãos, na região, mas isso 
está acabando um pouco com a mata 
nativa. Houve o aumento de preços 
no comércio e de imóveis - é bom para 
quem quer vendê-los. Há um tempo, 
uma casa que valia R$ 10 mil, hoje sai 
de R$ 100 mil a R$ 300 mil, dependendo 
da localização. Mas vários que pagam 
aluguel estão se mudando do Vidigal ou 
aprendendo a viver em casas menores 
e quitinetes - mesmo assim caras”, 
aponta Silva. Moradores reclamam, 
ainda, de engarrafamento no trânsito 
e festas caras, embora haja parte deles 
beneficiada com o movimento.

CEREAL ASSASSINO?
A mudança no uso dos bairros e de 
frequentadores assumiu outra feição, 
em Londres, com protestos em um dos 
distritos da moda, Shoreditch. Reduto de 
imigrantes asiáticos, a região virou foco 
de artistas, jovens hipsters (associados 
à cultura alternativa), lojas vintage, gra-
fites em muros, bares descolados e ga-
lerias de arte. A remodelação do espaço 
por esses grupos atraiu turistas, grandes 
companhias, como Google, e elevou o 
preço do aluguel. “Não queremos aparta-
mentos de luxo que ninguém pode pagar, 
queremos habitação realmente acessível. 
Não queremos bares bonitinhos de gim 
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Antigo distrito com fábricas, Shoreditch virou 
bairro da moda, em Londres; a urbanização 
do centro financeiro e histórico da cidade é 
criticada por privilegiar escritórios e não atrair 
residentes.
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ou brioches [duas tendências hipsters no 
bairro], queremos comunidade”, brada o 
manifesto da marcha no Facebook. 
Durante o protesto, em setembro de 
2015, cerca de 200 pessoas munidas de 
tochas, máscaras e faixas, jogaram tinta 
em uma loja de cereais matinais e ame-
açaram incendiá-la. O café Cereal Killer, 
um trocadilho com “assassino em série”, 
virou símbolo de gentrificação, após o 
vídeo de uma entrevista dos proprietá-
rios tornar-se viral em mídias sociais. 
Eles foram questionados se a população 
local teria condições de arcar com o preço 
da tigela de cereais com leite a partir de 
2,50 libras (R$ 14,45) e disseram que tal 
condição não era culpa deles.
A manifestação foi criticada por focar o 
pequeno empreendedor, e não em cor-
porações fomentadoras da especulação 
imobiliária e em políticas de urbanismo. 
“Miraram o Café,  possivelmente, porque 
queriam atenção da mídia. A violência 
sem sentido nunca é a resposta. Gentri-

ficação e limpeza social são um imenso 
problema que afeta diferentes áreas em 
Londres. Mas as pessoas deveriam se 
informar adequadamente sobre isso e 
entender que mirar negócios indepen-
dentes não é a escolha certa quando se 
quer combatê-las”, argumenta o gerente 
de mídias sociais e supervisor do Café, 
Kevin Ellsworth, em entrevista à “A3”. A 
loja continua recebendo ameaças, ainda 
que trotes.   
“O protesto não diz para ‘banir todos os 
pequenos negócios’ - diz que uma marca 
clássica de gentrificação é precisamente 
a mudança de um grupo social e econo-
micamente privilegiado para uma área. 
Consistentemente direcionar esse tipo 
de ataque a empresas - pequenas ou 
grandes - que simbolizem gentrificação 
poderia realmente parar ou reduzir o au-
mento dos aluguéis comerciais na área, 
amenizando processos de remanejamen-
to urbano”, contrapõe um dos ativistas 
do movimento, Dan Laverick. A posição 

é radical? O argumento é de que mais 
violenta é a mudança dos moradores 
para outras periferias por não arcarem 
com os preços. Novas marchas foram 
agendadas, o café ganhou visibilidade e 
abriu uma filial. 

MINHOCÃO, TERRA 
ABAIXO
Para evitar ou amenizar esses e outros 
efeitos negativos da gentrificação, São 
Paulo tem um prazo relativamente longo 
para buscar soluções: 2029. Essa é a 
data-limite estipulada pelo plano diretor 
paulista para desativar a via expressa 
elevada Presidente Costa e Silva, conhe-
cida como Minhocão. O elevado está na 
rota diária de 70 mil veículos desde o 
Centro à Zona Oeste. E, nos seus 45 anos 
e 3,4 quilômetros de extensão, também 
levou sombra, poluição sonora e atmos-
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Cereal Killer: Alan e Grary Keery, donos do café especializado em cereais, tiveram a loja atacada por 
manifestantes contra a gentrificação; caixa de cereais é arma de grafite em Londres
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+ MAIS

Núcleo de Pesquisa Geografia Espaço e Ação: www.ufjf.br/nugea
Laboratório de Patrimônios Culturais: www.ufjf.br/lapa
Núcleo de Estudos Arquitetura e Sociedade: www.ufjf.br/neas
Observatório das Metrópoles - Caderno especial sobre gentrificação: www.observatoriodasmetropoles.net

férica. A desvalorização imobiliária e a 
degradação ao redor trouxeram um as-
pecto positivo: a população de renda um 
pouco mais baixa conseguiu arcar com os 
custos de morar no Centro. Cerca de 230 
mil vivem no entorno da via. 
O plano diretor prevê a desativação do 
Minhocão sem especificar em que trans-
formá-lo. Há sugestões para demoli-lo a 
fim de dar lugar a uma avenida arboriza-
da, mantê-lo para virar parque elevado 
ou corredor de ônibus. A proposta do 
parque linear é rejeitada pelo Movimento 
Desmonte o Minhocão, pois a estrutura 
continuaria a criar sombra e infiltração 
e interessaria mais a visitantes. “Resido 
há 17 anos nas proximidades do famige-
rado Minhocão e, de dois em dois meses, 
temos que desmontar as cortinas e lavar, 
pois ficam pretas, tal a poluição. Conse-
gue-se lavar as cortinas. E o pulmão dos 
moradores? Por que não seguimos o bom 
exemplo dos cariocas que demoliram a 
medonha Perimetral e no lugar estão 
construindo bela avenida, novo cartão 
postal”, defende um dos diretores do 
movimento, Francisco Gomes Machado.  
O receio quanto à gentrificação já come-
çou caso não haja planejamento adequa-
do para não expulsar a população local. 
“Há o risco de os moradores, há anos em 
área degradada,  não aproveitarem os 
benefícios da mudança, pois o valor dos 
imóveis aumentaria. Até que ocorra a 
desativação, o Estado teria de elaborar 
mecanismos para conter a supervaloriza-
ção”, avalia o professor Olender.

MEDIDAS NOBRES
Algumas soluções para reduzir a gen-
trificação são criar zonas de especial 
interesse social; regular melhor o mer-

cado imobiliário; aumentar o imposto 
na transação de compra de imóveis de 
moradores com determinado tempo de 
residência ou criar lei especial de inquili-
nato. A professora Marina Siqueira frisa 
que essas medidas devem incluir pro-
gramas de habitação de interesse social 
“bem localizada e projetada; diversidade 
na provisão de unidades, com tamanhos 
distintos para compra e aluguel; além da 
aplicação do IPTU progressivo no tempo e 
desapropriações - instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade - para edificações 
que não estiverem cumprindo sua função 
social e seu ajustamento para o interes-
se coletivo, e também a participação e 
o controle social em projetos, revisões, 
orçamentos e em todas as etapas do 
planejamento e apropriação”. 
Na França, a fim de reduzir a pressão do 
mercado, o imposto é mais alto na com-
pra de casas de idosos. Em Nova York, a 
construção de um prédio de 55 andares, 
no Brooklyn - outro bairro às voltas com o 
enobrecimento -, só foi autorizada quan-
do a empresa destinou 700 das 2.200 
unidades a preços abaixo do usual. “Para 
acabar com a gentrificação, teríamos que 
acabar com as lógicas de apropriação da 
terra urbana simplesmente pelo valor 
de troca e da desconsideração de sua 
importância para comunidades, famílias 
e indivíduos como valor de uso”, ressalta 
Marina. Com o modelo urbanístico atual, 
há o inchaço de periferias, para onde o 
ex-morador do Centro ou da área gentrifi-
cada levará suas demandas de assistên-
cia à saúde, transporte e educação. “Os 
mais pobres também querem morar mais 
perto do trabalho, ter acesso a ruas mais 
limpas, a espaços culturais”, ressalta a 
professora do Departamento de Geogra-
fia da UFJF Clarice Cassab. Todos querem 
uma cidade tipo camarote.  
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Futuro do Minhocão em São Paulo: 
demolir ou virar parque elevado?
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