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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é explorar a evolução do conceito de gentrificação desde a década 

de 1960, quando o termo foi utilizado pela primeira vez, até a sua concepção recente. Ele é 

definido como a expulsão da população de baixa renda de suas moradias, decorrente de 

processos de intervenção urbana. Inicialmente caracterizado como um fenômeno conduzido 

pela classe média e alta, em sua fase recente a gentrificação incorporou aspectos como 

desenvolvimento econômico, neoliberalismo e competitividade, e o Estado passou a 

desempenhar o papel de agente promotor dessas mudanças por meio da implantação de 

políticas urbanas. São apresentados exemplos de casos que deram origem ao conceito, como 

Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. São explorados, ainda, alguns casos brasileiros de 

gentrificação, com descrição do processo e das características que os diferenciam dos demais. 

Diante da perspectiva de Estado condutor do processo, conclui-se que a incorporação de 

políticas habitacionais e de inclusão social nos programas de transformação do espaço urbano 

podem minimizar os efeitos da gentrificação.  

 

Palavras-chave: Gentrificação, políticas públicas, espaço urbano, revitalização, requalificação 

urbana, intervenções urbanas. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to explore the evolution of the concept of gentrification since the 1960 

decade, when this term was used for the first time, until its most recent conception. It is 

defined as the expulsion of the low-income population from its residence, due to urban 

intervention processes. Initially characterized as a phenomenon carried out by high and 

middle class, in its most recent development it has incorporated different features such as 

economic development, neoliberalism and competition, and the State started to assume a role 

to promote those changes through the execution of urban policies. This work explores 

examples of cases that gave birth to this concept in the United States, England and Canada. 

Some Brazilian cases of gentrification are explored and its features are described in order to 

differentiate from past examples. Given that the State is the driver behind this process, the 

paper concludes that the incorporation of housing policies and the social inclusion in the 

programs that will transform the urban space could minimize the effects of gentrification. 

 

Key-words: gentrification, public policies, urban space, revitalization, urban requalification, 

urban interventions.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução do conceito de gentrificação e 

explorar a definição mais recente do termo, em que é visto como integrante ou resultante de 

processos contemporâneos de urbanização conduzidos pelo Estado por meio da 

implementação de políticas públicas. O termo gentrificação, que vem do inglês gentrification, 

é entendido como o deslocamento da população de baixa renda decorrente da reestruturação 

dos espaços urbanos, que eleva o status de determinadas regiões por meio de conjunto de 

melhorias físicas e materiais e mudanças imateriais (econômica, social e cultural). 

Os primeiros casos de gentrificação ocorreram em cidades americanas e europeias 

a partir da década de 1950. No Brasil, em período recente, observa-se o aumento da 

quantidade de intervenções urbanas conduzidas pelo poder público em parceria com a 

iniciativa privada, que resultaram em áreas gentrificadas. Por apresentarem características 

distintas, neste trabalho, algumas experiências brasileiras serão analisadas a partir de 

diferentes perspectivas: implantação de operações urbanas consorciadas, projetos de 

revitalização de centros históricos e alteração das diretrizes do plano diretor e da legislação de 

ocupação e uso do solo.  

Inicialmente, no capítulo 2, será apresentada a evolução do conceito de 

gentrificação, que consistia apenas na substituição de moradias em sua concepção original e 

passou a incluir aspectos relativos ao desenvolvimento econômico em sua definição mais 

recente, sendo incorporada às políticas públicas de urbanização. No capítulo 3, serão descritos 

os processos ocorridos nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. No capítulo 4, serão 

apresentadas as características da gentrificação no Brasil, dando ênfase àquelas abrangidas 

pela abordagem recente do termo – integrantes ou resultantes de políticas de urbanização – 

caso das operações urbanas consorciadas em São Paulo; dos projetos de revitalização de 

centros históricos em Salvador e recife; e da utilização do plano diretor como instrumento de 

viabilização da gentrificação em Porto Alegre. As conclusões desse estudo estão apresentadas 

no capítulo 5. 
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2 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE GENTRIFICAÇÃO 

 

  

Gentrificação, neologismo do termo gentrification, que deriva de gentry e 

genterise – de origem gentil, nobre – é entendido como um processo de reestruturação de 

espaços urbanos por meio de um conjunto de melhorias físicas e materiais e mudanças 

imateriais (econômica, social e cultural), que resulta em elevação do status da região que 

passa a ser ocupada pela classe média de alta remuneração, deslocando a população de baixa 

renda dos grandes centros (Bataller, 2013). O termo traz uma conotação negativa, pois 

enfatiza a exclusão das classes mais vulneráveis (Barretto, 2013).  

A primeira menção à expressão inglesa gentrification é atribuída à socióloga 

britânica Ruth Glass, em 1964, ao analisar as transformações imobiliárias que vinham 

ocorrendo em distritos londrinos desde os anos 1950, resultado da reforma das residências de 

bairros operários por novos moradores de padrão socioeconômico elevado, restringindo o 

termo, assim, ao processo de substituição residencial e expulsão da população vulnerável 

destes locais (Siqueira, 2014; Santos, 2014). Para Furtado (2014), a descrição da remoção de 

trabalhadores das cidades, feita por Marx há mais de 100 anos, já remetia à ocorrência do 

processo de gentrificação, em sentido mais amplo do que o adotado por Ruth Glass: 

 
A melhoria das cidades, acompanhando o crescimento da riqueza, através da 
demolição de quarteirões mal construídos, a construção de palácios para bancos, 
grandes depósitos, etc., o alargamento de ruas do tráfego comercial, para luxuosas 
carruagens e para a introdução dos bondes, etc., erradicam os pobres para lugares 
escondidos ainda piores e mais densamente ocupados. (Marx, 1967, v.1, p.657 
apud Furtado, 2014, p.342). 

  

O geógrafo britânico Neil Smith analisou com profundidade a gentrificação em 

curso nas décadas de 1980 e 1990 em diversas cidades, pela perspectiva de fenômeno social 

parte da organização do espaço urbano, trazendo uma abordagem mais abrangente que inclui 

usos do solo, agentes e formas de intervenção diversas (Furtado, 2014). Smith (2007) enfatiza 

que o processo que deu origem ao conceito de gentrificação não é adequado para explicar as 

demais transformações urbanas que vem ocorrendo, pois houve alteração na lógica das 

reestruturações. O processo evoluiu em importância, tornando-se sistemático, enquanto que 

na concepção original do termo ele era resultado do acaso. Ele também não se restringe aos 

grandes centros urbanos, pois à medida em que ocorre a expansão urbana surgem novos polos 

de crescimento e com isso, o objetivo dos programas contemporâneos consiste em criar 
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centros urbanos com predominância de funções executivas, financeiras e administrativas; de 

habitações para as classes média e alta; e de serviços para o novo perfil desse público como 

hotéis, restaurantes, cinemas, lojas e espaços de cultura. Smith (2007) traz, portanto, uma 

dimensão econômica ao conceito, quando afirma que estas mudanças ocorrem de acordo com 

as necessidades do modo de produção predominante na economia em período determinado e 

defende que a gentrificação é uma nova forma de fronteira urbana, pois a expansão 

econômica deixa de ocorrer apenas por meio da expansão geográfica, mas também pela 

diferenciação interna do espaço1.  

 
A produção atual do espaço ou do desenvolvimento geográfico é, portanto, um 
processo acentuadamente desigual. A gentrificação, a renovação urbana e o mais 
amplo e complexo processo de reestruturação urbana são todos parte da 
diferenciação do espaço geográfico na escala urbana.   (Smith, 2007). 

 

A gentrificação passou a ser vista, então, como um processo específico de 

sociedades capitalistas e cidades globais, que tem procurado tornar suas cidades mais 

competitivas para atender à nova economia global e pode inclusive ter um caráter político, 

pois está relacionada à produção do espaço, exclusão social e convergência dos interesses 

públicos e privados (Smith, 2007). As ações são realizadas por meio de transformações em 

estruturas urbanas já existentes e, por isso, os planos urbanísticos vem recebendo ao longo do 

tempo novas denominações, em geral, precedidas da sílaba re, como revitalização, 

requalificação ou revalorização (Vasconcelos e Mello, 2006). Para Siqueira (2014, p.392) 

esses termos são utilizados para despolitizar os aspectos envolvidos na gentrificação, que é 

definida pelo autor como “processo de redesenvolvimento urbano que acarreta na elitização 

socioespacial”.  

Criekingen (2006), numa tentativa de esclarecer as diferentes abordagens do 

processo, classificou o conceito em dois tipos distintos: gentrificação residencial – consiste 

predominantemente na substituição de moradias de baixa renda pela classe média alta 

impulsionada pelo mercado imobiliário residencial; e gentrificação do consumo – é a 

ocupação dos prédios vazios ou substituição do uso para atividades de lazer, complexos 

culturais e demais instalações voltadas ao turismo e ao comércio. Para exemplificar essa 

classificação, pode-se citar Bruxelas como um caso de gentrificação residencial, pois a 

valorização da região central se deu a partir da construção de residências para a classe média; 

Nápoles como um caso de gentrificação de consumo, pois as ações pioneiras buscavam a 

                                                             

1  No século XIX, a fronteira urbana representou a expansão geográfica absoluta como principal 
expressão espacial da acumulação do capital (Smith, 2007).  
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restauração do patrimônio histórico cultural e da transformação da imagem da cidade como o 

“maior museu aberto do mundo”, com melhorias na infraestrutura promovidas pela iniciativa 

privada para requalificar a região; e Barcelona como um modelo misto, com dupla 

gentrificação – residencial e de consumo. “Em todos os casos citados é possível observar em 

maior ou menor intensidade as estratégias de planejamento estatal a fim de criar as bases de 

atuação do capital” (Araujo, 2009, p. 71). 

Furtado (2014) defende que não há um padrão universal para explicar o processo 

de gentrificação e que o cenário observado nas cidades americanas e europeias não se aplica a 

outras experiências estudadas, inclusive aos casos brasileiros. 

 
Grande parte da bibliografia procura evidenciar, tanto do ponto de vista dos 
estudos empíricos quanto dos debates teóricos, que há uma concepção generalizada 
do processo de gentrificação como uma forma de revitalização ou renascimento 
urbano. Essa perspectiva implica aceitar um certo tipo de decadência secular 
anterior e, agora, uma reversão dos caminhos até então estabelecidos nas cidades 
(Furtado, 2014, p.343). 

 

Siqueira (2014) complementa que alguns elementos são comuns a todos os casos 

de gentrificação estudados, mas há dimensões ocasionais que explicam as diferenças 

observadas localmente: período do tempo em que ocorreu e formação social daquela 

localidade. A segregação social observada nas cidades hoje é resultado de um processo de 

transformação econômica e social ocorrido no passado, que por sua vez possui características 

distintas em cada local. As mudanças demográficas e nos padrões de consumo também são 

relevantes pois elas determinam as características da reestruturação urbana: a arquitetura das 

habitações são produto da cultura de classes específicas. Nos processos pioneiros, por 

exemplo, o aumento no número de mulheres no mercado profissional, o envelhecimento da 

geração baby boom, a redução na quantidade de membros nas famílias e o surgimento do 

estilo de vida do solteiro urbano são considerados fenômenos por trás da gentrificação.   

Apesar de ainda haver discussão na literatura sobre a abrangência do conceito de 

gentrificação, observa-se que foram incorporados diversos fenômenos que não estão 

circunscritos à substituição de moradias de baixo custo e outras edificações por projetos 

habitacionais para as classes média e alta, mas que são parte de processo mais amplo de 

reestruturação urbana e podem envolver inclusive aspectos comerciais, turísticos e 

econômicos. A gentrificação passou a ser vista como um componente social presente na 

transformação do espaço e, portanto, a utilização da definição mais restritiva não permite 

explicar os processos urbanos contemporâneos (Furtado, 2014; Siqueira, 2014). 
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Hackworth e Smith (2001 apud Siqueira, 2014) identificaram três ondas (waves) 

de evolução do conceito de gentrificação. A primeira fase relaciona-se à aplicação original e 

restritiva do conceito, ocorrida entre as décadas de 1950 e 1970, caracterizada pela 

gentrificação esporádica e dispersa de moradores em determinados bairros dos Estados 

Unidos e Europa Ocidental, com o Estado interferindo no processo apenas quando é incitado 

pelos demais atores envolvidos. A segunda fase caracteriza-se pela consolidação e 

intensificação dos processos de gentrificação, a partir da crise econômica da década de 1970, 

com expansão do movimento para novas e pequenas cidades, e está relacionado à 

reestruturação econômica e política do neoliberalismo, com o surgimento de novas 

oportunidades de investimento a partir de políticas públicas condutoras do processo. Na 

terceira fase, observada após a década de 1990, a gentrificação assume um caráter mais 

generalizado, pois perde a relação direta com os processos de suburbanização e começa a 

incluir diferentes geografias de investimento e desinvestimento, indo além dos bairros 

adjacentes aos centros urbanos e da reforma de edifícios, passando a abranger grandes 

projetos de produção, consumo e entretenimento. Nesta fase, a política pública pretende usar a 

gentrificação “positiva” como motor para o renascimento urbano (LEES; LEY, 2008). 

 

A gentrificação pós-1990 inclui agentes imobiliários maiores e mais diversos, 
direcionando vultuosos investimentos para projetos de grande porte e em áreas 
mais distantes, incluindo novas construções e contando com o apoio cada vez 
maior do Estado para compensar os riscos envolvidos nesse novo padrão de 
gentrificação. Justificada pelo Estado para gerar empregos, impostos e recursos por 
meio do turismo, o processo de gentrificação tornou-se um fim em si mesmo, um 
objetivo a ser atingido (SIQUEIRA, 2014, p.397).  

 

Smith (2007, p.20) elenca os processos responsáveis pela reestruturação urbana e 

que podem fundamentar as diferentes perspectivas da gentrificação: 

a) suburbanização e o surgimento de um diferencial de renda; 

b) desindustrialização das economias capitalistas avançadas e o crescimento do 

emprego no setor de serviços; 

c) centralização espacial e simultânea descentralização do capital; 

d) queda na taxa de lucro e os movimentos cíclicos do capital; e 

e) mudanças demográficas e nas preferências de estilo de vida.  

Furtado (2014) propõe então uma nova definição para o conceito de gentrificação, 

que considera os aspectos presentes na abordagem mais recente:   
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De acordo com essa proposição, o processo de gentrificação deveria ser analisado 
como o resultado do permanente processo de (re)organização urbana nas cidades 
capitalistas modernas, necessário ao contínuo processo de acumulação de capital, 
através do qual áreas urbanas deterioras, ocupadas pela classe trabalhadora, podem 
ser ocupadas por outros setores da sociedade (camadas sociais de renda alta e 
média), não somente para habitação, mas para a instalação de outros usos também 
(FURTADO, 2014, p.359).  

 

2.1. Desenvolvimento econômico como propulsor da gentrificação  

 

O ambiente físico é criado para atender às demandas da sociedade em 

determinado momento. O capitalismo por sua vez requer que o espaço urbano auxilie a 

produção, transporte, troca e consumo de mercadorias. Na medida em que há mudança nas 

formas de acumulação de capital, processo inerente ao capitalismo e ao crescimento das 

cidades, o ambiente deve ser adequado às novas necessidades e, dessa forma, as estruturas 

físicas podem permanecer inalteradas por um longo tempo até que a necessidade apareça. A 

produção do espaço que atenda às novas demandas é realizada por meio de transformações 

físicas (reformas, demolições, construções) ou apenas com alteração dos valores de uso. Esse 

processo não ocorre sem conflito, pois haverá disputa pela atual e futura utilização do espaço, 

requerendo a intervenção do Estado para que a reorganização urbana necessária ao 

atendimento das novas exigências se concretize. Há, portanto, contínua inter-relação entre 

acumulação de capital e urbanização capitalista. A construção de infraestrutura física, 

sistemas de comunicação e centros de negócios formam a base tanto para a circulação de 

capital quanto para a integração de todos elementos necessários à produção de mercadorias 

(incluindo trabalhadores assalariados) nos centros urbanos (HARVEY, 1985).  

As cidades neoliberais 2  assumiram caráter mais competitivo, preocupadas em 

criar ambiente favorável e seguros aos negócios para atrair novos investimentos, bem como 

melhorar seus índices de crescimento econômico, tornando-se um agente econômico em si. 

Os governos começaram a adotar discursos similares ao empresariado, incluindo aspectos 

como competitividade e planejamento estratégico.  

 
Governos locais adotaram o planejamento estratégico, advindo do gerenciamento 
empresarial, para reverter a decadência econômica. A cidade transformou-se num 
produto a ser visto, visitado e vendido atrás da utilização de técnicas de marketing 
e propaganda (NOBRE, 2003, p. 2). 

                                                             

2 Neoliberalismo: baseia-se na teoria da liberdade e da primazia do mercado sobre o Estado e, por 
consequência, do Estado mínimo que não intervém no jogo dos agentes econômicos (DRAIBE, 1994). 
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Um dos resultados dessa nova visão foi a mudança do espaço urbano para 

adaptação ao neoliberalismo e para aumento da competitividade urbana, tendo a política 

pública papel central nesse processo: mudanças na políticas de ocupação e uso do solo, com 

valorização de atividades que interessam a nova economia e que refletem nos padrões de 

investimento e desinvestimento em áreas específicas. A cidade começou a ser pensada 

“profissionalmente”, cada vez mais fragmentada e a partir de projetos pontuais (FERREIRA, 

2014). O Estado se tornou um ator importante no processo de gentrificação à medida em que 

surgiram políticas públicas competitivas pró-capital. Além de ser considerado uma estratégia 

para aumentar a competitividade de cidades centrais, o urbanismo neoliberal foi divulgado 

como “boa prática” de gestão pública a ser aplicada em países periféricos que passam por 

crises econômica, caso do Brasil. 

 
Portanto, o pós-modernismo pode promover a gentrificação ao expulsar os grupos 
sociais e usos que não devem/podem participar dessa imagem competitiva ou não 
têm os recursos – financeiros ou sociais – que possibilitem sua permanência neste 
novo lugar  (SIQUEIRA, 2014, p.399). 
 
(...) a política urbana volta-se predominantemente para a imagem-making que 
sustentaria a busca da rentabilidade econômica mediante as práticas de reinvenção 
urbana voltadas para o city marketing. Como consequência mais direta desse tipo 
de intervenção urbana voltada para o mercado ocorre a proliferação de serviços e 
produtos destinados ao consumo, onde os processos de gentrificação sugerem a 
elitização dos espaços desdobrando-se na promoção da artificialidade, da criação 
de cenários e espetáculos para um público abastado com valores alheios à vida da 
comunidade local (DA SILVA; FERETTI; SETTE, 2008, p. 87). 
  

 A relação entre o espaço urbano e o crescimento econômico se inverteu: a 

qualidade do ambiente urbano, que durante séculos foi resultado do desenvolvimento 

econômico das cidades, se tornou um pré-requisito neste novo contexto. Segundo Vargas e 

Castilho (2006, p.46) “no mundo contemporâneo, os centros são parte integrante das vitrines 

urbanas e devem sintetizar a sua ‘boa e bela’ imagem para garantir uma vantagem competitiva 

entre as cidades”. A promoção de projetos arquitetônicos, estilo de vida e desenhos urbanos 

condizentes com os novos padrões socioculturais são símbolos de status tanto para as grandes 

cidades quanto para as periféricas, requerendo usos mais valorizados e população de renda 

elevada, com outros padrões de consumo.  

Sob a ótica do desenvolvimento econômico, o processo de redesenvolvimento 

urbano pode ser visto como “a possibilidade de reinserção de qualquer área urbana, com 

características funcionais e espaciais específicas, no processo de produção e consumo, que a 
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torna de interesse para alguns setores da economia” (FURTADO, 2014, p. 348). Para isso, é 

realizada intervenção planejada no espaço para transpor as barreiras que podem tornar sua 

utilização menos lucrativa. O Estado se sente obrigado a suprir, por meio de investimentos de 

capital intensivo, a demanda por infraestruturas diversas que permitirão o deslocamento de 

objetos, informações e pessoas. Dada a natureza das mudanças promovidas no espaço – 

pavimentação, iluminação das ruas, redes de abastecimento de água, infraestrutura viária e de 

transportes, sistema de comunicação – o capital investido não tem características exclusivas 

de um instrumento de produção, uma vez que ele será usufruído individual ou coletivamente 

pela sociedade (FURTADO, 2014). Ainda assim, esse processo é visto de maneira crítica à 

medida em que introduz mudanças ou intervenções que promovem o uso dos espaços por 

determinados grupos sociais mais privilegiados, criando um tipo de “gentrificação cultural”, 

juntamente com a “gentrificação urbana” (SANTOS, 2014). A reconfiguração do espaço pode 

resultar em apropriação dos benefícios dessa transformação por camadas em situação 

socioeconômica melhor, em detrimento da população vulnerável, pois os tipos de uso e de 

usuários anteriores, pouco valorizados no sistema atual, são expulsos pelos projetos de 

redesenvolvimento, reestruturação ou novas construções.  

 
As intervenções públicas têm sido de grande valor para todos aqueles capacitados a 
investir subsequentemente no espaço, apropriando-se, assim, de todos os benefícios 
relativos a uma boa localização. Assim, as intervenções do Estado criam, através 
do tempo, as condições para a apropriação do solo por aqueles grupos específicos 
habilitados a pagar o novo preço da localização corresponde a seu novo valor de 
uso (FURTADO, 2014, p. 357). 

 

Baseado no contexto das cidades competitivas, Siqueira (2014) identifica três 

dimensões fundamentais dos processos de gentrificação: 

a) produção do espaço gentrificável: existência de local em que o potencial de 

extração de mais-valia a partir da mudança dos usos e usuários é maior do 

que a mais-valia obtida com os usos atuais, fenômeno conhecido como gap 

imobiliário ou rent gap.  

b) expulsão de grupos vulneráveis decorrente da elitização social:  a valorização 

do espaço atrai grupos com padrões socioeconômicos mais elevados, 

retirando a população de baixa renda e usos desvalorizados que não condizem 

com essa nova realidade. 

c) transformação da paisagem construída: as mudanças físicas resultantes dos 

investimentos em infraestrutura viária, renovações, novas construções e usos 
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trazem outra configuração a essas áreas, passam imagem mais atraente de 

cidades e espaços urbanos e são indicadores de padrões de investimento e 

desinvestimento. 

Essas dimensões, apesar de estarem presentes em todos os casos, não são 

suficientes para explicar porque nem todas as áreas que passam por essa transformação são 

gentrificadas:  

 
Diferentes mercados imobiliários, influência política, limites institucionais como 
legislação de uso do solo, formas de combater processos de expulsão, influência de 
organizações locais e interesses privados podem direcionar o processo e fazer com 
que a gentrificação assuma formas específicas (SIQUEIRA, 2014, p. 401). 
 

Nesse sentido, Smith (2007) levanta a hipótese de que nem sempre ocorre a 

exclusão absoluta da classe trabalhadora das regiões centrais, pois é possível que enclaves 

dessas classes consigam se manter nesses locais, principalmente quando a classe média e alta 

começarem a demandar serviços de baixa qualificação.  

 

2.2. Incorporação da gentrificação às políticas públicas  

 

Desde a primeira onda de casos, observa-se que há forte ligação entre 

gentrificação e políticas públicas, mas as características dessa relação sofreram alterações ao 

longo do tempo. Na primeira onda – aquela que se refere à concepção original do termo – 

certas políticas públicas contribuíram para a gentrificação, mas o governo era apenas um ator 

secundário, pois não estava à frente do processo e não tinha intenção de fazê-lo (LEES; LEY, 

2008). A gentrificação ocorria de acordo com a dinâmica do mercado imobiliário e com o 

deslocamento dos postos de trabalho das indústrias para outras localidades. A participação do 

Estado se dava de forma indireta, a exemplo das melhorias promovidas pelos governos na 

infraestrutura pública, que atraíram as classes mais altas para essas regiões. Esse período 

coincidiu com o auge do Estado de bem-estar social e, portanto, as políticas eram 

originariamente redistributivas. O Estado ainda construía grande quantidade de moradias 

subsidiadas, inicialmente por meio de programas públicos de habitação e, posteriormente, por 

meio de parcerias com o terceiro setor – organizações locais e usuários. A gentrificação era 

vista mais como problema para a política urbana do que como alternativa para solução.  

Nas fases seguintes ocorreu o inverso: a gentrificação passou a ser considerada 

uma alternativa para recuperação das áreas, figurando como parte das políticas 

governamentais em cidades ao redor do mundo: “Durante a fase mais recente de 
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gentrificação, o processo se tornou completamente e afirmativamente incorporado às políticas 

públicas” (LEES et al., 2008 apud LEES, LEY, 2008, p. 2380 – tradução livre). Nessa 

citação, os autores se referem à terceira onda, que pode ser resumida como uma fase 

neoliberal e de planejamento top-down, cujo objetivo é consolidar as necessidades do setor 

privado. Ao mesmo tempo, as políticas habitacionais relacionadas ao Estado de bem-estar 

social começaram a ser deixadas de lado, contribuindo assim para o aumento da desigualdade 

social.  Observa-se uma ineficiência dos gestores públicos quanto às políticas de habitação e 

inclusão social voltadas para a população gentrificada, seja na sua realocação em áreas com 

infraestrutura adequada ou na inclusão destes na proposta de revitalização urbana (SANTOS, 

2014; FERREIRA, 2014). 

 

Se... gentrificação está se tornando uma tendência bastante difundida que 
representa o futuro de muitas cidades, nós deveríamos pensar sobre como gerenciar 
o processo para nos ajudar a alcançar maior equidade e justiça social (FREEMAN, 
2006 apud LEES; LEY, 2008, p.2382 – tradução livre).  
 
 

No ponto extremo da discussão, alguns autores consideram que a gentrificação 

deixou de ser apenas parte ou resultado dos projetos de urbanização e passou a ser a própria 

política pública, como afirma Smith (1999 apud Catherine, p.29, grifo do autor): "antes 

considerada como consequência da política social e urbana, a gentrificação se tornou a 

política em inúmeras cidades”. 

Para Vargas e Castilho (2006, p. 47), a incorporação das demandas locais às 

intervenções urbanas ocorrerá “mediante discussão do diagnóstico, considerando uma base de 

dados bem elaborada e competentemente avaliada”.  Mesmo nos casos em que a habitação 

social ou a permanência da população é considerada no escopo dos projetos, não há 

financiamento suficiente para atender a demanda necessária (SMITH, 2006).  

 

 

3 A GENTRIFICAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA E CANADÁ 

 

 

A gentrificação foi percebida como parte do processo de renovação urbana nos 

Estados Unidos, Inglaterra e Canadá entre os anos 1950 e 1970, que era considerado, em 

geral, um agente de recuperação frente à decadência das regiões centrais das cidades e o 

também causador da expulsão da classe trabalhadora, indicativo da situação de 
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vulnerabilidade dessa camada social em relação ao mercado de habitação. O motivo para 

ocupação das áreas centrais em período anterior foi o mesmo que levou à expulsão dessas 

pessoas após a reurbanização: baixo poder de compra e valor da terra (Furtado, 2014).  

Nas maiores cidades dos Estados Unidos e da Europa, locais em que o processo 

foi mais marcante, houve um movimento da indústria localizada anteriormente nas áreas 

centrais – regiões mais caras, poluídas e altamente densificadas – para o subúrbio – áreas 

maiores com custos menores – visando maiores possibilidades de lucro, principalmente no 

período pós-guerra. Os velhos prédios industriais das áreas centrais que foram desocupados e 

passaram a ser utilizados pelas famílias de baixa renda, enquanto que as classes médias e altas 

formaram comunidades suburbanas próximas às indústrias. Da perspectiva do centro urbano, 

o movimento denominado de suburbanização representou um processo de descentralização 

dos modos de produção, que segundo Smith (2007), não se tornou suficientemente importante 

à época a ponto de causar uma reversão do movimento.  

Com a migração das famílias para o subúrbio, as regiões centrais entraram em 

decadência e degradação. Houve uma significativa elevação no preço das terras no subúrbio, 

enquanto que no centro os preços relativos caíram e, consequentemente, ocorreu o mesmo 

com o volume de capital destinado à manutenção das edificações.  Nas áreas centrais, houve 

expressiva redução da oferta de emprego para trabalhadores de baixa qualificação, 

ocasionando aumento da pobreza nessa região, bem como desgaste da infraestrutura e do 

nível de serviços urbanos. Observou-se a formação do rent gap, que é definido como o 

diferencial entre a atual renda da terra capitalizada pelo uso deteriorado e a renda potencial 

que poderia ser capitalizada com melhor uso da terra. A suburbanização trouxe, ainda, 

diversos problemas para as cidades, em especial nos transportes, pois a rede de vias e 

rodovias que ligava o centro ao subúrbio se tornou insuficiente, devido ao aumento do 

número de pessoas que precisavam se locomover e do crescimento do uso de transporte 

individual. Para solucionar o problema, o governo investiu em programas de construção de 

vias expressas, que acabou incentivando ainda mais a utilização de carros e a suburbanização. 

O movimento de migração do centro para o subúrbio resultou em crescente 

ineficiência na alocação de terras da região central e redução da arrecadação do governo, pois 

o custo da expansão da área suburbana é maior em termos de custo social total e, com isso, a 

redução dos investimentos públicos atingiu as cidades como um todo. As políticas públicas 

nos Estados Unidos e na Inglaterra voltaram-se então para a reversão do processo de expansão 

das cidades em direção às periferias, com a revitalização dos centros urbanos, por meio da 

ampliação comercial e do acesso ao transporte. Foram realizadas intervenções públicas e 



15 
 

 

privadas para melhorar a qualidade das edificações e dos serviços oferecidos e esse 

reinvestimento com mudança de usos e usuários é uma fonte de lucros potenciais. Para Smith 

(2007, p.22), “é o deslocamento do capital para a construção de paisagens suburbanas e o 

consequente surgimento de um rent gap o que cria a oportunidade econômica para a 

reestruturação das áreas urbanas centrais”. Essa transformação não ocorreu sem que houvesse 

trauma social (Furtado, 2014), pois o adensamento da região e a melhoria da infraestrutura 

resultaram em elevação no preço do solo e a população de baixa renda foi impulsionada 

novamente a ser deslocar dessas regiões em decorrência de dois efeitos: pressão para 

transformar as áreas residenciais, situadas em torno da região central, em zonas comerciais e 

de serviços; e aumento da demanda por empregados de alta qualificação nas áreas centrais e, 

consequentemente, incentivo ao deslocamento das elites econômicas e sociais para essas 

regiões.  

 

Quando uma família percebe que sua vizinhança está se transformando 
drasticamente, quando todos os seus amigos estão saindo, quando lojas estão sendo 
fechadas, e novas lojas para outra clientela estão tomando seus lugares (ou 
nenhuma outra está tomando seu lugar), quando mudanças nos serviços públicos, 
no transporte, etc., estão tornando a área cada vez menos habitável, então a pressão 
para o desalojamento já é severa, e é somente uma questão de tempo para que ele 
se concretize (Furtado, 2014, p.352). 

 

As classes média e alta são beneficiárias nas duas etapas do processo – 

suburbanização e gentrificação –  enquanto que as comunidades de baixa renda arcam com os 

custos decorrentes da expulsão de seus grupos para outras áreas. O processo ocorrido nos 

Estados Unidos, Inglaterra e Canadá está esquematizado na Figura 1.  

 
Figura 1 – Processo de gentrificação na dinâmica da (re)organização urbana nos Estados 
Unidos, Europa e Canadá.  
Fonte: Furtado, 2014, p.353 
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4 A GENTRIFICAÇÃO NO BRASIL 

 

 

A gentrificação no Brasil é mais recente e se distingue das experiências 

observadas nas cidades americanas e europeias. Dadas as diferenças existentes entre as 

cidades brasileiras – nível de desenvolvimento econômico, dinâmica do mercado imobiliário, 

características da ocupação das cidades – os processos de gentrificação podem ser analisados 

sob diversas perspectivas. Em São Paulo, por exemplo, não houve o mesmo padrão de 

desinvestimento e esvaziamento dos centros urbanos devido à alta densidade da região, ainda 

assim, há uma evidente desvalorização desses locais. A gentrificação ocorreu, no entanto, nas 

regiões em que foram implantadas as operações urbanas consorciadas. Observam-se, ainda, 

casos como de Salvador e Recife em que os projetos de revitalização pretendem recuperar 

centros históricos, cujos resultados em termos de transformações residenciais efetivas são 

menos expressivos do que os casos americano e europeu, devido parcialmente à falta de 

interesse das classes médias e altas em ocupar essas regiões (Siqueira, 2014). Nesse contexto, 

a gentrificação ocorre pois o patrimônio histórico e cultural é visto como potencial para atrair 

o turismo e atividades comerciais ligadas ao lazer e entretenimento. A mudança no tipo de 

ocupação do solo expulsa os antigos moradores residentes dos centros históricos, perdendo 

em parte a cultura que havia sido estabelecida nestes locais. Há, ainda, os casos em que os 

instrumentos de planejamento urbano são utilizados para alterar os usos e ocupação do solo, 

resultando na transformação de áreas residenciais em comerciais e, consequentemente, 

expulsando a população residente, como ocorrido em Porto Alegre. Nas experiências 

brasileiras recentes fica evidente que o Estado assumiu o papel de agente promotor da 

gentrificação por meio da implantação das políticas de intervenção urbana mencionadas 

(Botelho, 2005; Siqueira; 2014). A dinâmica do processo primário de gentrificação resultante 

da (re)organização urbana no Brasil está sintetizada na figura 2.  
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Figura 2 – Processo de gentrificação na dinâmica da (re)organização urbana no Brasil 
Fonte: Furtado, 2014, p.358 
 

4.1. Operações urbanas consorciadas em São Paulo 

  

As Operações Urbanas Consorciadas (OUC) são projetos que visam o 

redesenvolvimento urbano a partir da promoção de transformações urbanísticas, utilizando 

políticas de uso do solo e instrumentos financeiros. Estas operações foram formalizadas no 

Estatuto das Cidades, aprovado em 2001, que estabeleceu parâmetros gerais para seu 

funcionamento, incluindo a possibilidade de realizar parcerias público-privadas, agregando 

capital público e privado aos projetos, pois a escassez de recursos públicos para promover 

essas transformações urbanísticas requereu a busca por novas formas de financiamento. Está 

previsto também que os elementos particulares de cada projeto sejam definidos localmente 

nos planos diretores, o que confere flexibilização do planejamento urbano brasileiro à medida 

em que é permitida a adoção de padrões urbanísticos diferentes em certas áreas da cidade e a 

inclusão do setor privado por meio de parcerias na condução do processo de 

redesenvolvimento.  

A concepção da OUC tinha caráter de provisão de infraestrutura pública, inclusive 

para habitação. Em São Paulo, as primeiras operações implantadas – Anhangabaú e 

Paraisópolis – exploraram áreas de assentamento informais, focadas no fornecimento de 

equipamentos públicos e habitação social. Com o tempo, as OUCs tiveram nova abordagem, 

caso da Faria Lima: elas passaram a promover melhorias da infraestrutura, principalmente no 

sistema viário, em regiões que poderiam ser atrativas ao mercado imobiliário, tornando-se 

uma política urbana fundamentalmente pró-capital, que visava a valorização imobiliária de 

uma área. A OUC Faria Lima foi considerada um caso de extremo sucesso pelo mercado 

imobiliário, pois a infraestrutura implantada transformou a região na “localização de negócios 
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mais valorizada socialmente em São Paulo e um dos metros quadrados mais caros da cidade” 

(SIQUEIRA, 2014).  

A venda de potencial construtivo – instrumento da OUC que fornece a outorga 

onerosa do direito de construir – tem promovido a acumulação, pelo mercado imobiliário, da 

mais-valia que será obtida com os investimentos na região, pois ela é calculada com base nos 

valores vigentes e não nos valores após a valorização das propriedades. Nas operações 

urbanas ou setores em que há pouco interesse do mercado imobiliário, caso do centro 

histórico de São Paulo, não são percebidas transformações urbanas significativas e os 

estoques de potencial construtivo permanecem altos, o que faz do interesse desse mercado 

fundamental para o sucesso do projeto.   

A instalação da OUC requer definição do perímetro de implantação, que é a área 

considerada deficiente em algum aspecto urbanístico e que sofrerá as intervenções, contexto 

similar ao que origina um processo de gentrificação e à produção do espaço gentrificável 

(Siqueira, 2014): locais em que há potencial para aumento da mais-valia acumulada a partir 

da “melhoria” dos usos do espaço. No caso da OUC, essa diferença entre a mais-valia atual e 

a potencial é formada pelo próprio Estado, que modifica os parâmetros urbanísticos do 

perímetro para redesenvolvimento e valorização da região.  

As operações urbanas alteram o modelo de ocupação e uso do solo, atraindo 

novos empreendimentos e expulsando os moradores da região. Há, ainda, o risco de fomentar 

a divisão socioespacial, devido à fragmentação do tratamento dado à cidade e do 

desenvolvimento desigual das regiões, pois algumas áreas (aquelas abrangidas pela OUC) 

receberão um grande volume de investimentos enquanto que outras permanecerão no seu 

status quo. Observa-se, nesse contexto, conjunto de fatores que podem ocasionar a 

gentrificação: atração de novos empreendimentos de grande porte; transformação de áreas 

comerciais; expulsão de estabelecimentos de menor porte; substituição das parcelas 

industriais por grandes projetos imobiliários; e expulsão de atuais moradores em função da 

tendência de verticalização.  

 
Dessa forma, os investimentos públicos e privados constituem uma real 
transformação do espaço construído por meio da valorização imobiliária e da 
expulsão dos usos e usuários não estimulados pelo plano urbanístico da operação 
urbana – conformando as outras duas dimensões fundamentais da gentrificação 
(SIQUEIRA, 2014, p. 405). 
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4.2. Revitalização dos centros históricos em Salvador e Recife  

  

Os centros antigos das cidades concentravam os poderes executivo, legislativo e 

judiciário das três esferas de governo, as atividades econômicas mais importantes e a moradia 

das classes mais altas. Ao longo do tempo, estas regiões passaram por um processo de 

esvaziamento, inclusive da própria administração, dando origem à novas centralidades. Os 

grandes centros passaram a ser ocupados pelas classes mais baixas e pelo comércio popular, 

atribuindo um novo perfil à região. O desinvestimento nessas regiões e o descaso do poder 

público acentuaram o processo de degradação dessas áreas.  

 

Os conceitos de deterioração e degradação urbana estão frequentemente associados 
à perda de sua função, ao dano ou à ruína das estruturas físicas, ou ao rebaixamento 
do nível de valor das transações econômicas de um determinado lugar  (VARGAS, 
CASTILHO, 2006, P.3). 

 

 As políticas de revitalização dos centros históricos brasileiros buscam, portanto, 

preservar as regiões consideradas patrimônio histórico e cultural, que é definido como 

“conjunto de bens que possui valor histórico, artístico, científico ou associativo e que define, 

em diferentes escalas, a identidade de uma comunidade, um Estado ou uma Nação” (DA 

SILVA; FERETTI; SETTE, 2008). O patrimônio representa ainda uma herança para as 

gerações futuras. Outra perspectiva das políticas de revitalização é que elas procuram 

embelezar as cidades históricas, uma vez que o patrimônio se tornou potencial mercadoria de 

consumo cultural dada a sua importância e, portanto, devem ser incluídas no mercado global e 

nas rotas de turismo como estratégia de aumento do valor econômico. O Estado, em geral 

promotor das políticas de valorização, passou a ver essas áreas como potencial para geração 

de receita e desenvolvimento de novas atividades, adotando um discurso desenvolvimentista 

com promessa de geração de emprego e renda a partir do fomento do turismo para justificar 

tais mudanças. A abertura dos centros históricos para atendimento de um mercado consumista 

resulta na construção de espaços artificiais de cultura, diversão e lazer, em detrimento do 

vernacular3, e transforma lugares históricos degradados em áreas de entretenimento urbano e 

consumo cultural (LEITE, 2007). Nesse sentido, Vargas e Castilho (2006) ponderam que 

todas as edificações precisam ser preservadas, independentemente da classe social a que 

                                                             

3 Arquitetura vernacular: “todo o tipo de arquitetura em que se empregam materiais e recursos do próprio 
ambiente em que a edificação é construída, caracterizando uma tipologia arquitetônica com caráter local ou 
regional” (MARQUES; AZUMA; SOARES, 2009, p. 47). 
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pertencem, pois elas fazem parte da história do local, embora esse processo não devesse 

resultar em congelamento da cidade. 

 

Analisando essas revitalizações em seu conjunto veremos que as materialidades 
foram recompostas seguindo princípios estéticos variados e que muitas vezes a 
dinâmica social da localidade foi profundamente alterada com a retirada de esferas 
sociais indesejáveis. Há nestas revitalizações de bens patrimoniais uma tensão 
entre uma permanência material estilizada e uma profunda ruptura 
social (Pellegrino, 2007). 

 

O modus vivendi local, que é a vertente humana dos edifícios tombados, não é 

considerado nas políticas de revitalização, ocorrendo a expulsão dos antigos residentes destas 

áreas, que se percebem ignorados nesse processo, excluídos de suas próprias comunidades. A 

higienização social, atrelada à violência empregada nessas ações, resulta em sérios conflitos 

políticos, exacerbados pelas diferenças de raça, de classe social e culturais. Neste contexto, a 

gentrificação ocorre pois: 

 
O processo de melhoramento urbano e deslocamento devido à ação do mercado 
privado repelem os que idealizaram e criaram o espaço devido ao fomento da 
especulação imobiliária. Como consequência, tem-se a “higienização social”, 
processo de retirada de antigos moradores e usuários, bem como das práticas a eles 
relacionadas. Isso gera um déficit de moradias fazendo com que essas pessoas 
saiam de seu habitat para viverem em torno das áreas tombadas ou nas periferias 
(DA SILVA; FERETTI; SETTE, 2008, p. 85). 

 

Bernhardt (2008 apud DA SILVA; FERETTI; SETTE, 2008) traz outra 

perspectiva afirmando que as propostas de revitalização incluíam a manutenção da população 

local e, portanto, poderia ser feita uma distinção entre os projetos de revitalização e a 

gentrificação. Ainda assim, o desdobramento da execução dos projetos transformavam os 

pontos turísticos em áreas predominantemente comerciais que, consequentemente, resultava 

na saída de parte da população local dessas regiões, gerando problemas de moradia em outras 

áreas da cidade.  

Se por um lado, há críticas aos projetos de revitalização em função da exclusão de 

moradores que estavam ligados à história local e a realocação em áreas que não tem 

infraestrutura adequada e distante de seus empregos, por outro, há os que aprovam esses 

projetos, pois eles evitaram a destruição de prédios históricos. Faz-se uma ressalva também 

que a desigualdade social não deve ser atribuída exclusivamente à gentrificação e, 

consequentemente, aos projetos de revitalização, pois a polarização econômica é inerente ao 
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capitalismo (BARRETTO, 2013). Para Leite (2002, p.120), “parece indiscutível que essa 

forma de intervenção urbana tem contribuído para criar uma certa rotina estética de uma vida 

pública que, muitas vezes, é difícil se desenvolver”.  

Em Recife, capital de Pernambuco, o plano de reabilitação do Bairro do Recife 

(ou Recife Antigo) foi lançado em 1987 pela Prefeitura, com objetivo de revitalizar as 

estruturas históricas e fomentar a promoção social, com detenção do processo de perda 

populacional: devido à degradação das edificações e dos equipamentos públicos, esta área era 

considerada perigosa e marginal. O plano previa a construção de habitações sociais, 

restaurante popular e núcleo cooperativo de capacitação de mão-de-obra para favorecer os 

trabalhadores e moradores de baixa renda da região. Dessa forma, “o plano asseguraria a 

permanência do antigo com o novo e o alcance social das intervenções” (PONTUAL, 2007). 

Para os demais agentes foram oferecidos incentivos para a recuperação das edificações.   

Em 1993, a Prefeitura lançou o Plano de Revitalização para a mesma região, que 

consistia na incorporação de aspectos econômicos ao projeto, dando relevância aos 

investimentos privados que alavancariam o turismo e a incorporação de novas atividades, 

como implantação de serviços modernos, em especial os relacionados à cultura e lazer; 

atração de novos investidores, principalmente nas áreas de turismo e entretenimento; e 

incentivo a novos usuários locais, nacionais e internacionais.  Em 1998, o Bairro do Recife foi 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico  e Artístico Nacional (IPHAN), com a 

justificativa de ser uma área rica em estilos arquitetônicos e padrões urbanos que 

representavam a identidade dos recifenses.  

As políticas implementadas com o plano de revitalização, entretanto, não 

promoveram as melhorias esperadas e acabaram expulsando a população residente com o 

predomínio de atividades comerciais, caracterizando o processo de gentrificação, conforme 

afirmam Da Silva, Feretti e Sette (2008): 

 
As políticas implementadas não trouxeram, de fato, contribuições efetivas para sua 
requalificação, seja no que se refere aos edifícios de interesse da preservação ou 
aos espaços públicos. Predominaram a exploração pela iniciativa privada e a 
descaracterização do patrimônio, o que promoveu a remoção das pessoas de suas 
casas para criação de bares de restaurantes (DA SILVA; FERETTI; SETTE, 2008, 
p. 89).  

 

Em Salvador, Bahia, o Pelourinho – centro histórico da cidade – também passou 

por um forte processo de degradação a partir da década de 1960, após a transferência de 

grande parte da atividade econômica e do centro administrativo de Salvador para outras 
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regiões, caracterizando-se, então, um local sujo e violento com predominância de atividades 

marginais como tráfico e prostituição (NOBRE, 2003). Por volta de 1980, o Pelourinho foi  

reconhecido como Patrimônio Histórico da UNESCO por causa do conjunto arquitetônico 

colonial – barroco português, desencadeando programas de revitalização na região. Em 1992, 

o governo do estado licitou a prestação de serviços de reforma na região, que durou cerca de 

três ano e foi criticada por não considerar as diretrizes das instituições municipais e federais 

de preservação do patrimônio e pela baixa qualidade das empresas contratadas para realizar as 

restaurações (LEITE, 2007). O Estado requereu a propriedade sobre os bens tombados e 

transformou grande parte dos casarios em lojas de souvenir, bares, restaurantes típicos, 

galerias de arte, museus, ateliês e casas de espetáculos, dando fins estritamente comerciais 

para as edificações com predominância de atividades relacionadas ao turismo e 

entretenimento.  

Por um lado, houve crescimento do turismo em Salvador a partir de 1980, embora 

não seja possível mensurar qual foi a contribuição exata da revitalização do Pelourinho para 

este resultado. Por outro lado, foram observados grandes impactos sobre a apropriação do 

consumo e espaço urbano, com maioria de imóveis comercias e drástica redução da população 

residente no centro histórico (NOBRE, 2003). A população, em sua maioria pobre e negra, foi 

expulsa de suas habitações e passou a ocupar as ruas, favelas, periferias e lugares marginais. 

Com ela, perdeu-se também a cultura que construíram e que deu identidade ao espaço (DA 

SILVA; FERETTI; SETTE, 2008). Esse processo é considerado um dos precursores dos 

processos de gentrificação no Brasil por três motivos (LEITE, 2007): 

a) ausência de política que considere os usuários que residiam na região; 

b) transformação da área em um centro comercial, devido ao incentivo do uso 

espaço com esta finalidade; e 

c) tratamento do patrimônio como mercadoria cultural, sem considerar sua 

simbologia para a população.  

 

4.3. Plano Diretor em Porto Alegre  

 

A região periférica de Porto Alegre denominada de Dona Teodora teve início no 

local chamado “Arraial dos Navegantes”. O desenvolvimento dessa área foi ocasionado pelo 

deslocamento de parte das indústrias que estavam situadas no centro para o subúrbio da 

cidade, devido à densificação e aumento no preço do solo na região central que, por sua vez, 

passou a ser ocupada pelo setor terciário (FURTADO, 2014).  



23 
 

 

Quando começaram as transformações na década de 1960, a área de Dona 

Teodora abrangia quatro bairros: Navegantes, Humaitá, Farrapos e Anchieta. Ela foi dividida 

em dois grandes setores: um com cota de terreno mais alta que foi ocupado pela indústrias; e 

outro em regiões mais baixas sujeitas a alagamento, onde se localizam os assentos irregulares 

em que se instalaram os trabalhadores que procuravam moradia próxima ao trabalho. Em 

1969, a construção de um dique para conter as enchentes frequentes e a realização de novos 

investimentos em infraestrutura, como novas avenidas, obras de saneamento, praças e outros 

equipamentos públicos, deram novo valor comercial e atribuíram novo padrão às regiões mais 

baixas. Surgiu, então, a possiblidade de expandir a ocupação das indústrias, antes limitada às 

cotas mais altas.  

No período entre 1960 e 1980, foram realizadas diversas tentativas para retirar a 

população residente ou regularizar os assentamentos irregulares, desde aquelas que envolviam 

conflitos e uso da força – em especial, no período militar – até as negociações com cautela – a 

partir da década de 1970 (FURTADO, 2014). Os processos de remoção envolveram diversos 

atores públicos e privados: Prefeitura de Porto Alegre, Conselho do Plano Diretor do 

Município, DEMHAB, Câmara de Vereadores, empresários, incorporadores e a Associação 

de Moradores do Bairro Humaitá. Realizaram-se inúmeras tentativas de ocupação da região 

pela classe média, que foram frustradas devido à existência de malocas ainda instaladas no 

local. Foi neste contexto que o plano diretor tornou-se um instrumento crucial para viabilizar 

a remoção da população dos assentamentos irregulares: o 1o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, datado de 1979, designou as áreas de Dona Teodora como uso 

predominantemente industrial. As intervenções realizadas nos terrenos permitiram seu uso 

para fins estritamente comercias e a expulsão dos moradores de baixa renda das áreas 

irregulares, mudando o perfil de ocupação de Dona Teodora.  

 
Essa designação foi um instrumento, técnico e político, importante para 
desestabilizar as ocupações irregulares e, portanto, erradicá-las tendo em vista que 
sua ocupação passou a estar em desconformidade com a legislação, não havendo 
portanto, segundo o poder público local, possibilidade de regularizá-las 
(FURTADO, 2014, p. 355). 

 

No caso de Dona Teodora, observa-se que o Estado foi o principal agente no 

processo de gentrificação, pois além de ter promovido as intervenções por meio de 

investimento público, utilizou-se do Plano Diretor como instrumento para acelerar o processo 

de mudança do tipo de ocupação e criar condições para remoção dos residentes desses locais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A evolução do conceito de gentrificação permite observar a mudança do papel do 

Estado ao longo do tempo. Visto inicialmente como um ator secundário que de forma indireta 

contribuía para a geração de áreas gentrificadas, por meio da implantação de melhorias na 

infraestrutura, nas fases mais recentes, o Estado passou a incorporar a gentrificação às 

políticas de intervenção urbana. Ainda não há consenso sobre a abrangência e as 

características do processo de gentrificação apesar de ser notória a existência de diferença nos 

contextos em que ocorre. Ela tem uma forte conotação negativa pois resulta na expulsão da 

população vulnerável, que passa a ocupar outras áreas inadequadamente, gerando diversos 

problemas sociais às cidades. 

No Brasil, apesar de não haver um padrão de gentrificação, dadas as diferenças 

entre as cidades brasileiras com relação aos aspectos econômicos, físicos e sociais, é possível 

avaliar os processos sob diferentes perspectivas, todas decorrentes da implementação de 

políticas públicas que visam reestruturar determinadas regiões para tornar as cidades mais 

competitivas. As experiências apresentadas analisam a gentrificação em três contextos 

distintos: regiões abrangidas pelas operações urbanas consorciadas; centros históricos 

revitalizados; e alterações nas diretrizes de ocupação e uso do solo dos instrumentos de 

planejamento urbano. A análise destes casos permite identificar aspectos relevantes para o 

entendimento de outros processos de gentrificação brasileiros ou para servirem como ponto de 

atenção para cidades com projetos de intervenção urbana em desenvolvimento. 

A adoção de políticas habitacionais é vista como alternativa para combate ou 

minimização dos efeitos da gentrificação. Os projetos de habitação social podem ser incluídos 

ao escopo dos programas de revalorização em elaboração ou naqueles em andamento, ainda 

passíveis de alteração, visando a acomodação da população residente de forma adequada e 

compatível com as novas características das regiões que serão requalificadas. Caso a 

gentrificação seja inevitável, os programas de habitação poderiam viabilizar a transferência da 

população para outras regiões de forma adequada, proporcionando as condições necessárias 

para moradia e trabalho. O custo social destes programas seria incluído nos estudos de 

viabilidade dos projetos, com apropriação pelo setor privado, que é um dos maiores 

beneficiários do desenvolvimento econômico dessas regiões. 
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