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RESUMO 
O movimento de “gentrificação marginal” corresponde a franjas menos privilegiadas das novas 
classes médias na situação de sub-empregados ou empregados temporariamente em situação 
precária, mas que continuam a dar preferência às áreas centrais da cidade para fixar residência, 
tornando-se gentrifiers pioneiros presumivelmente atraídos ao estilo de vida não-conformista e de 
ambiente urbano social, liberal e tolerante dos bairros da cidade centro, recusando a normatividade 
convencional suburbana. Com o Bairro Alto - um bairro tradicional e histórico no centro de Lisboa 
- como estudo de caso, o foco principal deste trabalho é apresentar e discutir criticamente o 
posicionamento dos marginal gentrifiers como parte de uma facção de esquerda liberal no seio da 
nova classe média, que activa e efectivamente procuram mistura social em bairros antigos e 
tradicionais da cidade centro. Far-se-á recurso de dados empíricos referentes às redes sociais, outros 
contactos e interacções do quotidiano, bem como e sobretudo da respectiva percepção do bairro 
antigo e dos seus moradores, em contraponto com o urbanismo moderno suburbano. 
 
Palavras-chave: Gentrificação marginal, cidade emancipatória, Bairro Alto, Lisboa. 
 
 
ABSTRACT 
The movement of "marginal gentrification" corresponds to less privileged fringes of the new middle classes in situation 
of under-employment or employed temporarily in a precarious situation, but who continue to give preference to central 
areas of the city to settle. This new middle classes become pioneers gentrifiers presumably attracted to the nonconformist 
lifestyle as well as by the liberal and tolerant urban environment of city center neighborhoods, refusing conventional 
suburban normativity. With the Bairro Alto - a traditional and historic neighborhood in Lisbon´s downtown - as a 
case study, the main focus of this paper is to present and critically discuss the placement of marginal gentrifiers as part 
of a faction of the liberal left within the new middle class, that actively and effectively seek social mix in old 
neighborhoods and traditional city center. Empirical data related to social networks, contacts and other interactions of 
everyday life as well as their perception of the old neighborhood and its residents, will be discussed, as opposed to 
modern suburban urbanism. 
 
Keywords: Marginal gentrification, emancipatory city, Bairro Alto, Lisbon. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Entre as transformações mais relevantes no mercado habitacional das áreas interiores da cidade 
contemporânea destacam-se o surgimento de novos produtos e formatos imobiliários dirigidos ao 
uso residencial que têm contribuído para gerar um fenómeno de “gentrificação marginal”. Este 
movimento corresponde, grosso modo, a franjas menos privilegiadas das novas classes médias e 
que apresentam uma significativa clivagem entre um capital escolar e cultural elevado e um baixo 
nível de capital económico. São indivíduos na situação de sub-empregados ou empregados 
temporariamente em situação precária, mas que continuam a dar preferência às áreas centrais da 
cidade para fixar residência, tornando-se gentrifiers pioneiros presumivelmente atraídos ao estilo de 
vida não-conformista e de ambiente urbano social e etnicamente misto e tolerante dos bairros da 
cidade centro1, recusando a normatividade convencional suburbana e os canones da cidade 
revanchista. 
 
Com o Bairro Alto - um bairro tradicional e histórico no centro de Lisboa (figura 1) - como estudo 
de caso, o foco principal desta reflexão é apresentar e discutir criticamente o posicionamento da 
gentrificação marginal enquanto potencial prática crítica e emancipatória, e dos marginal gentrifiers 
como parte de uma facção de esquerda liberal no seio da nova classe média, que activa e 
efectivamente procuram mistura social (e étnica) em bairros antigos e tradicionais do centro da 
cidade, podendo constituir-se como um movimento social crítico, alternativo à narrativa dominante 
e de pensamento único que a cidade contemporânea representa.  
 
Na linha metodológica seguida, esta exposição da problemática teórica ocupará as primeiras 
páginas do trabalho. Uma segunda parte incidirá sobre a análise de 12 entrevistas profundas. 
Optámos pela entrevista semidirectiva, tendo em vista um contacto com os entrevistados (os 
novos moradores, os gentrifiers) assente numa abordagem relativamente informal. As questões 
abertas proporcionaram ao entrevistado responder de forma livre e tomar outras direcções 
desejáveis (informações suplementares) que, de certa forma, poderiam reconduzir para elementos 
complementares por vezes fundamentais para a condução e objectivos da entrevista. Contudo, 
sempre que se afastaram do pretendido, houve a necessidade de reencaminhar as respostas de 
modo a não tornar as entrevistas demasiado extensas ou com elementos exteriores ao previamente 
previsto. 
 
A escolha do Bairro Alto como caso de estudo deveu-se, para além da relativa proximidade física 
aos lugares de investigação e leituras bibliográficas, a um contacto anterior com a realidade do 
bairro através da pesquisa desenvolvida no âmbito da tese de mestrado defendida pelo autor 
(Mendes, 2008). O Bairro Alto insere-se nestes contextos sócio-espaciais pois, ainda que 
receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, tem, nos últimos 30 anos, 
assistido a profundas alterações no seu tecido social com a chegada de novos moradores, 
portadores de um estilo de vida próprio, e com a introdução de novos espaços comerciais 
direccionados para novos públicos, adeptos de conceitos culturais alternativos, que podem 
configurar um movimento social urbano crítico pela gentrificação marginal.  
 
Posto isto, por várias razões decidimos neste trabalho adoptar uma fórmula que a experiência 
passada e a teoria dedicada ao estudo dos métodos de investigação em ciência sociais e humanas 
revelou ser muito eficaz. Consiste em procurar enunciar o projecto de investigação na forma de 
uma pergunta de partida, através da qual procuramos tentar exprimir o mais exactamente possível o 
que se procura saber e compreender melhor. Neste caso, será a seguinte: “Como pode a 
gentrificação marginal afirmar-se como movimento social urbano crítico e emancipatório?” 
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Figura 1: Localização da área de estudo: Bairro Alt o na Área Metropolitana de Lisboa 
Fonte: Elaboração própria, 2008. 

 

2. O QUE É A GENTRIFICAÇÃO MARGINAL? 
 
Na actualidade, a gentrificação ocorre de várias formas em diferentes bairros de diferentes cidades, 
abrangendo diversas trajectórias de mudança de bairro, o que implica uma variedade de 
protagonistas (Lees, 2000). No entanto, a discussão ao longo dos últimos 40 anos na definição do 
conceito é clara. Segundo Savage e Warde (1993), para que haja gentrificação no espaço urbano, 
tem de se dar uma coincidência de quatro processos: i) uma reorganização da geografia social da 
cidade, com substituição, nas áreas centrais da cidade, de um grupo social por outro de estatuto 
mais elevado; ii) um reagrupamento espacial de indivíduos com estilos de vida e características 
culturais similares; iii) uma transformação do ambiente construído e da paisagem urbana, com a 
criação de novos serviços e uma requalificação residencial que prevê importantes melhorias 
arquitectónicas; iv) por último, uma mudança da ordem fundiária, que, na maioria dos casos, 
determina a elevação dos valores fundiários e um aumento da quota das habitações em propriedade. 
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Por definição, gentrificação passou, assim, a designar o movimento de chegada de grupos de 
estatuto socioeconómico mais elevado, geralmente jovens, de classe média em áreas centrais 
desvalorizadas da cidade centro. O efeito é que essas áreas tornam-se social, economica e 
ambientalmente valorizadas, sofrendo um processo de filtering up. É um processo de mudança sócio-
espacial, onde a reabilitação de imóvel residencial num bairro da classe trabalhadora ou de génese 
popular/tradicional, por novos moradores relativamente endinheirados, leva ao desalojamento de 
ex-moradores que não podem mais pagar o aumento dos custos de habitação que acompanham a 
regeneração (Pacione, 2001).  
 
Clay (1979) produziu um dos primeiros estudos importantes de gentrificação. Desenvolveu um dos 
modelos de estádios melhor aceites pela comunidade científica de estudo do fenómeno, tipificando 
um conjunto de aspectos desde a primeira fase da gentrificação (pioneer gentrification), até uma quarta 
e última fase (maturing gentrification). As etapas finais do modelo de Clay (1979) – e que corporizam o 
paradigma convencial do que vulgarmente se designa por gentrification – envolvem cada vez mais 
agregados familiares ou indivíduos de classe média (yuppies e dinks) e promotores imobiliários que 
visam capitalizar a partir do “rent gap”2 gerado pela oportunidade de investimento criada, 
aumentando o potencial de valor imobiliário nesses bairros através da compra de habitações e 
posterior renovação e revenda para os membros mais ricos da nova classe média.  
 
Pelo contrário, na primeira etapa da gentrificação primária – aquela que nos interessa 
particularmente nesta reflexão – os grupos sociais pioneiros da gentrificação apresentam 
características muito distintas daquelas que definem o gentrifier típico, como elemento da nova classe 
média. Em primeiro lugar, afirmam-se em nível identitário pela «refutação do que interpretam como 
um estilo de vida suburbano das famílias de classe média e, em alternativa, valorizam a cidade 
interior histórica, vista como mais “humanizada”, e na qual as relações de proximidade e de 
vizinhança estão ainda presentes» (Rodrigues, 2010: 123). 
 
Referindo-se aos gentrifiers pioneiros, isso levou a que Rose (1984) desenvolve-se o conceito de 
“marginal gentrifier”. A autora defendeu uma conceptualização específica deste processo, diferente da 
gentrification mainstream. É a “marginal gentrification”. Este movimento corresponde, grosso modo, a 
franjas menos privilegiadas das novas classes médias e que apresentam uma significativa clivagem 
entre um capital escolar e cultural elevado e um baixo nível de capital económico. São indivíduos na 
situação de sub-empregados ou empregados temporariamente em situação precária, mas que 
continuam a dar preferência às áreas centrais da cidade para fixar residência, tornando-se gentrifiers 
pioneiros presumivelmente atraídos ao estilo de vida não-conformista e de ambiente urbano social e 
etnicamente misto e tolerante dos bairros da cidade centro, recusando a normatividade 
convencional do urbanismo moderno.  
 
Rose faz destaque para as mulheres, os estudantes, os artistas, os jovens casais e as famílias 
monoparentais. Existe um evidente paralelismo entre o conceito de marginal gentrifier e a preferência 
dada por estes indivíduos à apropriação e residência na cidade centro e aquilo a que Florida (2002, 
2004) designou por classe criativa e o privilégio que esta confere às comunidades abertas, tolerantes 
e plurais. 

 

 

3. A GENTRIFICAÇÃO MARGINAL ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL CRÍTICA E 
EMANCIPATÓRIA 

 
Nos marginal gentrifiers é notória a revalorização da noção de urbanidade, sendo que esta decorre 
ainda do seguimento de uma valorização, por distinção, do centro da cidade, em oposição à ideia de 
massificação e homogeneidade social introduzida pelo desenvolvimento dos subúrbios e dos novos 
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produtos imobiliários (muitos deles, aliás, já na cidade centro em virtude da reestruturação urbana) 
do urbanismo moderno e que, a seu ver, conferem, à periferia ou aos espaços urbanos entretanto 
regenerados, contornos de modelo de antítese da vivência urbana. Ora, a valorização da ocupação 
do centro da cidade procura afirmar-se como instrumento diferenciador relativamente a esta ideia 
socialmente comum de “morte da cidade”, afirmando-se como oposição crítica à ênfase exurbana e 
ao subúrbio “de massa” como “anti-cidade”. 
 
Entendendo o subúrbio pelo senso comum generalizado de um modo de vida monótono definido 
por uma débil qualidade de vida a vários níveis, em torno da ausência de espaço de qualidade, 
reduzido à expressão mais simples do alojamento, sofrendo de carência generalizada de infra-
estruturas, acesso a bens, a serviços e a equipamentos urbanos complementares que fazem, hoje, 
parte do conforto urbano mínimo, o gentrifier passa a identificar o centro histórico como espaço 
distintivo socialmente, logo melhor compatível e mais ajustado a uma trajectória de mobilidade 
social ascendente que o assiste na actual fase de ciclo de vida. O marginal gentrifier, também de 
acordo com Walter Rodrigues (2010: 123), valoriza as áreas antigas da cidade centro, «pelo seu 
urbanismo distintivo, pela sua arquitectura típica e pelos seus bairros históricos tradicionais, pelas “suas 
gentes” genuínas e o seu comércio tradicional de proximidade e de pequena escala»3. Todos este 
aspectos produzem um ambiente urbano que contrasta com o dos subúrbios, de urbanização 
produzida de forma massificada, «socialmente “desumanizada”, urbanisticamente 
“descaracterizada”». 
 
Um outro aspecto ainda mais importante para a presente reflexão – e igualmente referido por 
Rodrigues (2010) – e que caracteriza o urbanismo distintivo da gentrification na cidade centro – 
enquanto prática emancipatória – é o do facto dos marginal gentrifiers valorizarem a diversidade, a 
tolerância e a liberdade de expressão das culturas e dos estilos de vida (conceitos caros ao discurso 
oficial das cidades criativas) que identificam com a identidade do centro histórico, interpretado 
como espaço liminar e de emancipação, «em contrapartida a uma maior homogeneização e 
uniformização social, cultural e de estilos de vida» (p.123) dos espaços suburbanos e do urbanismo 
moderno. 
 
Na mesma linha de pensamento de Caulfied (1994) e Beauregard (1986), Ley (1996), Butler (1997) e 
Lees (2004) argumentam que uma das marcas da nova classe média é a sua capacidade para explorar 
o potencial emancipatório do centro da cidade para criar uma nova classe urbana, culturalmente 
sofisticada, menos conservadora. Ley e Mills (1986), por seu lado, defendem que a gentrificação nas 
cidades canadianas foi iniciada por uma contracultura marginal que procurava espaços da cidade 
interior capazes de representar uma ideologia expressiva contra a ideologia dominante moderna dos 
anos 50 e 60. Por exemplo, os autores comprovaram que nos espaços da cidade centro os gentrifiers 
eram mais propensos a apoiar, democraticamente, os candidatos liberais ou minoritários. Além 
disso, os próprios políticos reformistas eram muitas vezes os profissionais que surgiam na 
sequência do activismo de bairro no centro da cidade. 
 
No seu trabalho de 1994, David Ley demonstrou que os distritos principais nobilitados nas três 
maiores cidades do Canadá – Toronto, Montreal e Vancouver – tinham um eleitorado que era 
predominantemente liberal, acreditava nas medidas socialmente inclusivas, em política reformistas 
para a equidade e a multiculturalidade. Para o autor, tais políticas exibiam reformas que procuravam 
conciliar a gestão do crescimento económico com a do desenvolvimento humano, a melhoria dos 
serviços públicos, nomeadamente de habitação e de transporte, e um governo urbano mais aberto, 
prevendo diversas formas de empowerment. 
 
Esta identidade é concomitante com as atitudes demonstradas pelos marginal gentrifiers, até porque o 
desalojamento não ocorre – porque os recém-chegados apropriam-se frequentemente de uma 
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habitação que está vaga ou parte do volume de negócios normais de mercado de arrendamento ou 
compra e venda à escala do bairro – logo as mudanças no parque edificado são insignificantes e o 
empreendimento da reabilitação do mesmo é exclusivamente protagonizado pelos próprios, com 
recurso escasso ao sector imobiliário profissional. Aliás, e novamente recorrendo a Rodrigues 
(2010: 124), a própria «natureza “faça você mesmo” (do it yourself) do processo da gentrificação, 
desta fase inicial, era um atributo inerente da própria identidade do processo e dos estilos de vida 
dos seus protagonistas», mormente, jovens adultos das profissões intelectuais e artísticas, entre 
outras actividades criativas no âmbito da reabilitação e cultura urbanas, arquitectura e design. Assim 
sendo, não é de estranhar que este estágio registe apenas renovações de pequena escala, em que 
normalmente predomina um trabalho de reabilitação motivado pelo “amor pela primeira casa”. 
 
Todos estes factores explicam a apropriação pontual e fragmentada do processo da gentrificação no 
espaço-bairro. Tipicamente, a gentrificação é iniciada por algumas famílias em busca de pequenos 
espaços disponíveis em bairros desvalorizados que oferecem ambientes para estilos de vida 
alternativos (por exemplo, artistas de vanguarda, as comunidades de gays e lésbicas). Esta primeira 
vaga corresponde a uma gentrificação, de acordo com Mendes (2008), ainda em processo 
embrionário, de crescimento lento e esporádico, manifestando-se no espaço urbano de forma 
pontual e fragmentada, numa pequena escala circunscrita e limitada a apenas alguns fogos ou, 
quando muito, a alguns quarteirões de bairro. Ela revela o estádio ainda primário em que se 
encontra a gentrification, semelhante aliás a outras áreas do interior da cidade de Lisboa, bem como a 
outras cidades da Europa do Sul, e que é necessário distinguir dos moldes da gentrification enquanto 
estratégia urbana global ao serviço da cidade revanchista e da ofensiva neoliberal que a informa, 
modelo mais generalizado nas cidades do mundo anglosaxónico, tal como defendem Smith (1996, 
2002) e Hackworth (2007). 
 
Esta percepção plurifacetada do processo enfatiza a importância do contexto temporal e espacial na 
compreensão da complexidade e especificidade da geografia da gentrificação nas cidades do Sul da 
Europa e adverte contra a suposição de que a teoria convencional tem aplicabilidade directa em 
todos os níveis da hierarquia urbana global. Continua a haver uma tendência para assumir que as 
motivações, os mecanismos, os actores e as fases da gentrificação identificados nas cidades globais 
vão ter paralelo nas cidades de nível inferior da rede urbana. Uma literatura ainda incipiente, no 
entanto, sugere que há uma necessidade premente de análises geograficamente mais sensíveis que 
demonstrem que a “gentrification is not the same everywhere” e que, nalguns casos, as diferenças podem 
ser suficientes para problematizar amplamente os modelos teóricos aceites (Lees, 2000). 
 
A persistência da natureza caótica do conceito de gentrification é particularmente problemático à luz 
da perspectiva geográfica. De facto, os diversos processos comumente referidos como de 
gentrificação na literatura são muito profícuos para demonstrar geografias contrastantes (Van 
Criekingen e Decroly, 2003). Existe a visão revanchista dos sucessivos fluxos e avanços violentos e 
contestados da fronteira da gentrificação na cidade centro norte-americana como manifestações de 
anti-urbanismo, e que se predispõe para uma interpretação de causa e efeito que se inclina para 
observar os conflitos sócio-espaciais e o desenvolvimento urbano desigual e fragmentado, ambos 
gerados pelos circuitos globais e movimentos cíclicos de capital. Em contraste, as análises 
canadianas e europeias têm-se centrado mais na contribuição da gentrification para a criação de 
ambientes urbanos de emancipação, de tolerância e de diversidade social na cidade centro. As 
análises de causalidade neste último caso inclinam-se para as acções e escolhas dos indivíduos 
(agência) no contexto de preocupação das políticas públicas e de compromissos municipais para 
criar espaço urbano de qualidade para todos (na leitura lefebvriana de direito à cidade e da 
revolução urbana). São contrastantes os argumentos e as políticas públicas que promovem e 
reconhecem a gentrification como um processo positivo para o bairro, com aqueles que nela 
reconhecem um fenómeno sócio-espacial que acarreta nefastos efeitos para o ambiente social destas 

34



riURB    •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9    •    Luis Mendes    •    Da gentrificação marginal enquanto movimento urbano crítico. 

Recibido: 04/11/2012 – Aceptado: 21/01/2013 
Bajo licencia Creative Commons 

unidades de vida urbana. Estes dois discursos que dominam a literatura científica da gentrification 
sobre os efeitos do processo são referenciados por Lees (2000, 2004) como a “tese da cidade 
emancipatória” versus a “tese da cidade revanchista”, respectivamente. 
 
A tese da cidade emancipatória está implícita em grande parte da literatura da gentrification quando 
incide sobre os gentrifiers e nas suas formas de agência enquanto actores sociais protagonistas do 
processo, como, por exemplo, no caso dos escritos de David Ley (1994, 1996) e Tim Butler (1997). 
Mas é no trabalho de Jon Caulfield (1994) que esta tese é efectivamente reconhecida por ser 
explícitamente declarada. Ela recupera uma antiga tese em que a cidade tem sido retratada como um 
espaço emancipatório ou libertador. A análise de Caulfield (1994) centra-se na gentrificação 
registada em Toronto, no Canadá, e retrata o desenrolar deste complexo processo no interior da 
cidade como um movimento social emancipatório e a própria gentrification como uma prática social 
crítica e emancipatória. Nesta tese, a gentrificação é vista como um processo que une as pessoas no 
centro da cidade, e cria oportunidades de interacção social, de tolerância e de diversidade cultural.  
 
A gentrificação é vista como uma experiência libertadora quer para os gentrifiers como para aqueles 
que entram em contacto com eles. Caulfield argumenta que os encontros entre  pessoas 
“diferentes” na cidade são inerentemente libertadores, mobilizando oportunidades de subversão da 
cultura de consumo dominante e criação de actividades sociais que ponham em evidência as 
contradições do espaço capitalista, abrindo oportunidades para o desenvolvimento de projectos 
urbanos alternativos. 

 
 

4. PERCURSOS DE VIDA DOS MARGINAL GENTRIFIERS: MOBILIDADE SOCIAL 
E ESTRATÉGIAS RESIDENCIAIS NO BAIRRO ALTO, LISBOA 
 
Actualmente, impera uma cultura de consumo que confere uma enorme importância à imagética 
que encerra o objecto/território para apropriação consumista. A componente estética dos 
territórios, os símbolos e representações que envocam, conferem não apenas estatuto social, como 
era característico do período moderno, mas também permitem a identificação com um determinado 
estilo de vida. Este aspecto tem vindo a implicar reconversões no circuito económico da produção 
de imagens imobiliárias para venda, com crescentes preocupações com a qualidade de imagem do 
produto residencial, no nível da sua promoção publicitária e ainda com a identificação do território 
com um estilo ou estilos de vida específicos, nos quais os gentrifiers se reconheçam ou com os quais 
se identifiquem. 
 
É determinante no processo de decisão do gentrifier e na percepção que este constrói sobre a 
“utilidade do lugar”, a necessidade de identificação com práticas, valores, lugares e pessoas dotadas 
de espessura cultural e emocional, que através de uma associação ao passado permitem estar em 
harmonia com este e de satisfazer o desejo de descoberta e reencontro das raízes por via de uma 
“reinvenção do património” e de “evocação nostálgica do real”; forjando, de certa forma, uma 
identidade e segurança por via desse constante diálogo com o passado histórico e cultural, que 
colmate um vazio social crescente, o sentimento de saciedade e estagnação e a indiferença de massa 
que dominam a sociedade pós-moderna (Lipovetsky, 1983). 
 
O gentrifier busca raízes culturais perdidas, visando reinventar criticamente o seu presente e a sua 
condição de status, no sentido de se diferenciar, por via da localização da sua residência num bairro 
altamente diferenciador, distinguindo-se da congestão de objectos, artigos, imagens, símbolos e 
práticas de consumo que dificultam a afirmação da pessoalização, devido ao facto da economia de 
mercado ter permitido um alargamento de acesso aos bens e artigos de consumo (incluída nestes a 
residência), produzindo uma maior dificuldade de leitura do status pelo consumo. 
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Por outras palavras, a “democraticidade” dos consumos promove indirectamente esforços de 
demarcação por parte de alguns grupos sociais específicos, na tentativa de distinção pela posse e 
uso diferente do território. Nesta distinção social por meio da residência no bairro, entronca o 
regresso e recente valorização do conceito de urbanidade e que se encontra intimamente ligada ao 
facto da cidade ser alvo, na actualidade, de um processo de revalorização e reinvestimento social e 
económico, com a consequente recomposição da sua textura social e urbanística (Rodrigues, 1993). 
Numa época em que a criação de exópoles (no sentido que lhe atribui Edward Soja, 1989), isto é, 
literalmente, a cidade “de fora”, no duplo sentido de Cidade Exterior, e a cidade que já não o é, a 
ex-cidade atinge níveis impensáveis.  
 
Numa época em que a compreensão convencional do que é urbano e do que é suburbano está, 
actualmente, a sofrer “desconstrução”, em que os subúrbios, muito frequentemente, deixam de ser 
“sub”urbanos, para passarem a ser aglomerações de carácter urbano, no sentido de 
multifuncionalidade e diversidade de bens e serviços que anteriormente se restringiam ao urbano; 
em que a diferença entre urbano e suburbano se vai diluindo com o aumento da mobilidade física e 
cultural, tornando-se verdadeiramente indistinta; o urbano torna-se cada vez mais condição de 
distinção social relativamente ao suburbano, num contexto cultural e societário em que a tradicional 
linha fronteira que os distinguia se torna ténue e visivelmente rarefeita. 
 
Subjacentes ao processo de decisão de ir habitar para a cidade centro, residem uma série de 
alterações no que toca ao processo de representação social dos bairros históricos e centrais, pelo 
menos no âmbito dos potenciais gentrifiers. Estes espaços passaram a ser conotados socialmente com 
valores estéticos e com estilos de vida artísticos que progressivamente se vão desmarginalizando, 
que vão progressivamente sendo valorizados, como fonte de referências a incorporar na estilização 
da vida de públicos cada vez mais abrangentes (Featherstone, 1991; Rodrigues, 1990, 1993). 
 
A revalorização da noção de urbanidade vem ainda do seguimento de uma valorização, por 
distinção, do centro da cidade, em oposição à ideia de massificação e homogeneidade social 
introduzida pelo desenvolvimento dos subúrbios, motivado, por um lado, pelo relativo baixo custo 
da habitação no espaço suburbano e, por outro lado, pelas vantagens proporcionadas pela vida 
suburbana dotada de fáceis acessos, equipamentos colectivos, espaços verdes, o que confere à 
periferia contornos de modelo de antítese da vivência urbana. A ideia de que as cidades estão em 
crise parece ter-se tornado um lugar comum.  
 
A concentração excessiva de população e actividades, o crime e a violência, a degradação 
paisagística e ambiental, o declínio da economia industrial, o aumento do desemprego, os 
problemas psico-sociais, ambientais e económicos gerados por um congestionamento de pessoas e 
veículos, são factores apontados como sintomas da crise das cidades e potenciais vectores do 
aparecimento de formas de “anti-cidade”. Ora, a valorização da ocupação do centro da cidade 
procura afirmar-se como instrumento diferenciador relativamente a esta ideia socialmente comum 
de “morte da cidade”. Afirmar-se como oposição à ênfase exurbana e ao subúrbio “de massa” 
como “anti-cidade”. 
 
Os conceitos de periferia urbana e subúrbio banalizaram-se de tal forma que se torna de extrema 
dificuldade uma definição conceptual clara e consensual destes conceitos, tanto mais que tende a 
persistir o tipo de imagens sociais simplificadas da distinção dicotómica centro/periferia, 
particularmente, e no que interessa neste trabalho, nos próprios gentrifiers entrevistados. Empregues, 
geralmente, de uma forma negativa e relativizada, isto é, por contraposição a um centro, os 
atributos característicos dos subúrbios tornam-se sujeitos a uma associação pelo entendimento 
social a todo um campo morfológico e territorial caracterizado por uma vivência social, arquitectura 
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e organização espacial monótonas, homogéneas, desqualificadas, ordinárias, amorfas, tipicamente 
entendidas pela condição de “sub-urbano”, ou seja, de nível inferior ao que se entende por urbano. 
 
Uma análise da mobilidade social dos entrevistados passa pela definição dos lugares de classe 
ocupados pelo seu grupo doméstico primário a fim de se comparar com o lugar de classe a que 
pertencem actualmente. Ora, tendo analisado as fichas de caracterização social, verificou-se que a 
maioria dos entrevistados registou um trajectória social ascendente, integrando-se actualmente em 
classes médias altas, o que pode estar relacionado com o acesso a maiores recursos escolares, 
parâmetro determinante na acumulação de capital cultural e social e na definição de um estilo de 
vida específico. 
 
No estudo do percurso de vida dos entrevistados inclui-se a análise do ciclo de vida e a mobilidade 
residencial em geral de forma a descrever as principais tendências das trajectórias efectuadas pelos 
novos moradores do Bairro Alto. Uma análise às referências do percurso de vida permite constatar, 
à excepção de um, que todos os entrevistados, apesar de não terem nascido em Lisboa, já viviam na 
cidade há alguns anos, tendo-se transferido para o Bairro Alto numa fase já sedimentada da sua vida 
em contextos urbanos. Embora nenhum dos entrevistados sejam naturais de Lisboa, isso não 
contraria o facto de poderem serem considerados urbanitas, uma vez que, a mudança para o bairro 
não foi inter-regional, mas inter-urbana. 
 
Relativamente ao percurso familiar dos novos moradores, verifica-se que para a grande maioria, a 
mudança do local de origem para a cidade de Lisboa significou a saída da residência dos pais. São 
jovens, a viver, numa primeira fase (pós família primária), marcados, em alguns casos, pelo desejo 
de autonomização económica, que se manifesta na decisão de partilharem alojamentos com amigos 
– o que pressupõe menor flexibilidade económica. Normalmente, esta situação tende a caracterizar-
se, numa segunda fase, pela aquisição ou aluguer de uma habitação para usufruto isolado. 
 
Importa realçar que os modelos familiares em presença parecem coincidir com os novos tipos de 
famílias urbanas que decorrem de alterações nas próprias estruturas familiares contemporâneas, 
onde progressivamente ganham relevo o aumento de isolados e de famílias monoparentais, os 
casais sem filhos ou com número reduzido destes, bem como as uniões de facto. A pequena 
dimensão do grupo doméstico é um elemento potenciador de uma acesso facilitado a um habitat 
central e pela opção de uma habitação pequena, modelo que estaria ainda associado a um estilo de 
vida pouco voltado para a família e vida doméstica, mas sim, preferencialmente, para o consumo 
dos espaços públicos, sobretudo os espaços de lazer nocturno que o bairro oferece. 
 
No que respeita à estrutura motivacional que preside as estratégias residenciais no sentido dos 
bairros históricos centrais, Dennis Gale (1983) refere quatro, como sendo as mais relevantes: o 
facto do preço da habitação naqueles bairros ser relativamente aceitável tendo em conta o preço 
comummente praticado na restante área metropolitana; a possibilidade e potencialidade de um 
investimento a longo prazo (principalmente com a actual revalorização daquelas áreas); uma 
localização central que facilita os acessos, quer aos locais de emprego, quer aos locais de lazer; por 
último, a importância do carácter histórico e arquitectónico dos bairros, incluindo neste último 
aspecto a dimensão de tolerância, diversidade e liminariedade destes espaços. Nesta perspectiva, tal 
como a que sustentam outros autores, a opção pela residência num bairro antigo implica quer uma 
escolha em favor das vantagens económicas (e de autonomia ligadas à propriedade), quer uma 
escolha de localização em relação à centralidade. Por fim, esses autores, destacando a valorização de 
um certo tipo de habitat de interesse histórico e arquitectónico assinalam a posição ambivalente e 
contraditória na estrutura social desta nova classe média, que se manifesta no desfasamento 
existente entre o seu capital económico e cultural.  
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Logo, o que esta estratégia residencial permite potencialmente aos gentrifiers é a sua deslocação das 
lutas sociais quotidianas da esfera da produção, onde o seu capital é na maioria dos casos reduzido, 
para a esfera do consumo e do “consumo cultivado” em particular, possibilitando importantes 
desenvolvimentos nas práticas e estratégias de vida, procurando articular um fraco investimento 
económico com um elevado investimento cultural (Rodrigues, 1990, 1993). 
 
Na identificação das motivações que estiveram na base da escolha de uma habitação no bairro 
transparece, essencialmente, a necessidade de marcar uma nova etapa no ciclo de vida adoptando 
estratégias residenciais específicas e orientadas que se reflectem nas escolhas e nas prioridades 
habitacionais. Na base da escolha residencial dos entrevistados em estudo foi possível confirmar os 
4 tipos de razões mais frequentemente apontados pelos estudos urbanos dedicados à gentrificação. 
 
Particularizando, ao enfocar a localização geográfica / centralidade, a maioria dos entrevistados 
tinha um duplo sentido: se, por um lado, faziam referência ao facto do bairro ser central e, 
portanto, permitir um acesso mais facilitado a qualquer área da cidade “Gosto do sítio, gosto do 
sítio geográfico, gosto de estar e sentir-me perto” (Entrevistado 5/12), por outro, essa centralidade 
adivinha, na maior parte dos casos, a proximidade ao local de trabalho e daí se ter incluído a 
dimensão profissional ainda que, de acordo com os registos, de forma indirecta, uma vez que o 
factor primário era a proximidade ao local de trabalho e não o emprego propriamente dito “Porque 
trabalho perto... vou a pé para ir trabalhar e assim sinto-me privilegiada por viver aqui” 
(Entrevistado 1/12).  
 
A localização do bairro em termos de acessibilidade e de proximidade remete-nos para a temática 
da pendularidade que se revela como o factor cada vez mais importante na vida quotidiana dos 
indivíduos. A crescente dissociação entre o espaço de trabalho e o espaço de habitação é um 
fenómeno comum nas metrópoles modernas e que explica a expansão suburbana desmesurada. 
Neste sentido, refira-se que, para os novos moradores entrevistados, a centralidade do bairro 
encontra-se intimamente relacionada a uma diminuição significativa do tempo de percurso 
efectuado entre casa-emprego e emprego-casa, logo, redução do desgaste no movimento pendular 
entre centro da cidade e subúrbio. 
 
Quanto ao ambiente-cosmopolitismo – a dimensão que nos interessa mais na presente reflexão – 
este tem subjacente a componente tradicional do bairro: “Gosto desta zona, gosto deste bairrismo. 
Faz-me lembrar assim um bocado a minha vivência em Tomar” (Entrevistado 5/12). Este é, 
seguramente, um dos aspectos mais valorizados pelos novos moradores, a par da animação e da 
diversidade social e cultural: “Porque tem o Chiado, é bonito, vê-se o rio, tem animação, tem muita 
gente” (Entrevistado 1/12). O bairro vive já há, pelos menos, duas décadas, uma fase de transição 
que passa, não só pela melhoria da sua qualidade sócio-urbanística, mas sobretudo, por uma 
dinâmica socio-cultural bastante acentuada, aspecto que está altamente valorizado pelos 
entrevistados em causa.  
 
Tal como Warde (1991) refere, a adopção de estratégias de agregados não convencionais no seio 
das classes médias, fazendo aqui referência a agregados homossexuais ou monoparentais em que o 
chefe da família é uma mulher, encontra na exuberância e na tolerância da cidade centro as fontes 
alternativas de valores, de diversidade e de identidade, agindo como uma forma de compensação de 
défices imaginários de status associados a formas não ortodoxas de agregado (Rodrigues, 2010). 
 
Empregues, geralmente, de uma forma negativa e relativizada, isto é, por contraposição a um 
centro, os atributos característicos dos subúrbios – enquanto manifestação do urbanismo moderno 
– tornam-se sujeitos a uma associação pelo entendimento social a todo um campo morfológico e 
territorial, como já referimos, caracterizado por uma vivência social, arquitectónica e de organização 

38



riURB    •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9    •    Luis Mendes    •    Da gentrificação marginal enquanto movimento urbano crítico. 

Recibido: 04/11/2012 – Aceptado: 21/01/2013 
Bajo licencia Creative Commons 

espacial monótonas, homogéneas, desqualificadas, ordinárias, amorfas, tipicamente entendidas pela 
condição de “sub-urbano”, ou seja, de nível inferior ao que se entende por urbano.  
 
O urbanismo moderno é, com efeito, conotado com um tipo de crescimento urbano em mancha, 
extensivo, submetido ora a um processo de planeamento extremamente regulado que produz uma 
organização espacial muito homogénea, da qual decorre a noção de monotonia; ora a processos de 
cariz mais espontâneo de crescimento urbano, fracamente regulados pela figura do plano de gestão 
territorial e muito frequentemente caracterizados por níveis muito baixos de infraestruturação 
básica e acesso limitado e deficiente a bens, serviços e equipamentos de carácter mais qualificado. 
 
Deste ponto de vista, está-se à espera que para os gentrifiers, à semelhança dos estudos de Caufield 
(1994), o subúrbio corresponda a uma representação sócio-espacial estigmatizada. O subúrbio é um 
lugar de exclusão da condição urbana, no qual se registam os mais elevados valores de 
marginalidade e segregação sócio-espaciais, de anomia social, de défice de cidadania. O subúrbio 
apresenta uma existência precária enquanto “espaço político”, participação cívica e social. Em 
contrapartida, ao centro são associadas as categorias de qualificado, de genuíno, de tipicidade, de 
heterogéneo, diferente e cosmopolita, “verdadeiramente urbano”, sendo que a condição de centro 
passa a ser percepcionada como socialmente distintiva: 

 
“É no centro da cidade que se passa tudo e é preferível viver num sítio assim” 
(Entrevistado 1/12). 
“Subúrbio para mim são bairros sociais, periferias, uma coisa muito degradada com 
muita... falta-me a expressão...uma zona menos boa em termos de segurança, por 
exemplo” (Entrevistado 2/12). 
“Para mim quando me falam em subúrbio penso logo em casas degradadas, ruas 
pequeninas, muita gente na rua, muita malta nova e sem condições” (Entrevistado 
3/12). 
“O subúrbio é um lugar mais isolado, um lugar com menos condições e que não tem 
tanto acesso à cultura e a coisas que possam trazer melhores condições de vida a vários 
níveis. [...] Subúrbio é um lugar assim fechado e ao mesmo tempo feio e triste” 
(Entrevistado 4/12). 
“Cidades quase dormitórios [...] quase sem uma vida social, sem uma vida comercial 
viva e intensa” (Entrevistado 5/12). 
“Pode chocar muita gente, mas a linha de cascais é uma linha morta, não há um 
barzinho, não se faz nada à noite e quando se faz é sempre no mesmo sítio. Tinha 
sempre de me deslocar a Lisboa para sair” (Entrevistado 9/12). 
“O que me apaixona no Bairro é não ser um dormitório. É um lugar onde se vive, se 
trabalha e onde se está em lazer, onde existe mistura entre o marginal e o intelectual” 
(Entrevistado 12/12). 

 
O que parece estar implícito nestas novas posturas face ao alojamento e áreas residenciais é ainda 
igualmente a oportunidade de aquisição, a um preço razoável e com baixos custos de propriedade e 
de acessibilidade, de uma habitação, que pelo seu carácter histórico e patrimonial fomenta a criação 
de signos distintos e distintivos. O espaço continua, desta forma, a ser um importante mediador nas 
relações sociais e nas demarcação das trajectórias sociais individuais e colectivas. Existe, assim, uma 
dupla necessidade material e social: viver num bairro histórico equivale a conferir-se a si próprio um 
estatuto social e um estilo de vida distinto e distintivo, reflectindo uma identidade social e cultural 
própria, num quadro de vida material flexível. 
 
Deste modo, a participação no processo de gentrificação – incluindo a proximidade a estilos de vida 
caracterizados pela valorização da diversidade, tolerância e mix social – afirma-se como uma 
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estratégia de afirmação e de posição social e, simultaneamente, como movimento de classe, na 
medida em que a opção por uma habitação num bairro histórico vai servir quer como símbolo de 
status de classe (distinto e distintivo), quer como elemento mediador e demarcador na constituição 
desta nova fracção de classe. A opção por este modelo de habitat materializa uma intencionalidade 
de demarcação e de auto-determinação face às outras classes sociais. Esta permanente tensão da sua 
posição “intermédia” na estrutura social está bem patente na arquitectura e na estética dos bairros 
“gentrificados”, dado que, se por um lado, através da reabilitação externa daqueles edifícios, 
ostentando o seu valor estético e arquitectónico, a nova classe média manifesta a sua pretensão e 
distinção perante as classes dominantes, por outro, através da sua renovação interna, 
nomeadamente com a decoração (frequentemente sofisticada), expressa a sua distância face às 
classes mais baixas.  
 
Para além disso, constata-se que as acções de reabilitação arquitectónica, tal como a implantação de 
novos equipamentos associados a alguns consumos-chave do estilo de vida da nova classe média, 
são simbolicamente investidos por este grupo, tornando-os consumos culturais claramente 
exteriores e ostentatórios, na tentativa daquele grupo definir, demonstrar e manter as fronteiras 
sociais (que no fundo também se tornam territoriais), e de expressar uma identidade social e cultural 
própria, com práticas e valores específicos. Temos, pois, a opção por este tipo de habitat como um 
instrumento de “enraizamento” territorial e, igualmente, social, ou seja, como uma estratégia de 
afirmar a chegada, de simbolizar a posse e de demonstrar a presença num espaço próprio que é, 
paralelamente, um lugar geográfico e social. É de notar que esta classe em emergência, ao adquirir 
uma habitação nestes bairros antigos, fá-lo tendo em conta o seu “valor de uso”, ou seja, o seu 
valor utilitário, material, mas fundamentalmente pelo seu “valor de signo”, ou seja, pelo seu valor 
simbólico, pela sua capacidade e potencialidade distintiva. Mais do que um investimento económico 
com a intenção de realizar lucros financeiros adicionais, a opção por aquele tipo de habitat é, 
principalmente, um investimento cultural e social, sendo a habitação representada como um objecto 
estético e, como tal, mais apreciada e valorizada pelo seu conteúdo simbólico (Bourdin, 1979).  
 
Com a implantação pontual dos novos produtos imobiliários no seio do Bairro Alto, esta área da 
cidade centro parece estilhaçar-se num conjunto de fragmentos distintos onde os anteriores efeitos 
de coesão, de continuidade e de legibilidade urbanística, dão lugar a formações territoriais urbanas 
complexas, territorialmente descontínuas e sócio e espacialmente enclavadas. A gentrificação é 
afinal um dos exemplos melhor acabados e mais paradigmáticos da consolidação da cidade 
fragmentada enquanto espaço pós-moderno. Prova de que a vida urbana actual impõe conflitos e 
confrontos, onde o processo de fragmentação aparece como justaposição de actividades parcelares 
cujo conjunto escapa ao indivíduo. Produz-se e acentua-se o processo de fragmentação tanto do 
espaço quanto do indivíduo.  
 
No contexto de transição do Bairro Alto decorrente do processo de recomposição sócio-espacial 
pelo qual está a atravessar, um lugar que até então era relativamente autocentrado, abre-se 
progressivamente ao exterior, tornando-se inclusive em simples unidades residenciais que os seus 
habitantes deixam, quer pelo trabalho, quer pelas várias actividades tais como os lazeres ou as 
compras. O Bairro Alto enquanto bairro fundamentalmente residencial, embora não se encontre 
vazio de equipamentos, bem pelo contrário; em relação aos novos moradores, vive de uma forte 
dissociação entre o profissional e o extraprofissional, favorecendo a mobilidade espacial extra-
bairro. A fragmentação presente na apropriação social pontual que os gentrifiers fazem do Bairro 
Alto, baseia-se, antes de mais, numa rede difusa de contactos sociais que busca em espaços 
exteriores ao bairro de residência, uma resposta adequada às várias imposições culturais ou de 
serviços que o novo morador não encontra no espaço-bairro. 
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Na medida em que as várias funções estão instaladas em áreas especializadas, já não é possível para 
a população satisfazer o conjunto das suas necessidades ficando no mesmo lugar. Deve, daqui por 
diante, deslocar-se, e isso tanto mais quanto deseja usufruir dos equipamentos múltiplos e diversos 
que o meio urbano oferece. Esta apropriação em nível micro acaba por sair facilitada da dissociação 
entre o ambiente do bairro e o que se encontra noutros lugares. Este fenómeno de decomposição 
da textura construída tradicionalmente, e de dispersão dos equipamentos mais importantes num 
espaço descontínuo, vê-se reforçado pelo uso do automóvel como meio privilegiado de mobilidade, 
até porque o espaço socio-económico da cidade está organizado para ser mais facilmente acessível 
de carro, pois que a dispersão dos vários equipamentos diários de que o gentrifier faz uso torna 
dispendioso, quer em tempo, quer em dinheiro, o seu acesso em transportes colectivos.  
 
Nesta perspectiva, pode dizer-se que quanto mais se tratar de uma população com necessidade de 
pontos de referência concretos e não transponíveis, mais a capacidade de mobilidade será reduzida. 
É geralmente este o caso dos grupos sociais desfavorecidos que compõem a população autóctone 
do Bairro Alto e que assentam a sua rede social nas relações de vizinhança e no conhecimento 
pessoal. Os gentrifiers, enquanto grupo social dominante, em contrapartida, possuem, em graus 
diversos, uma certa capacidade de deslocação na medida em que a sua rede de relações não se 
baseia na proximidade espacial.  
 
À excepção dos novos moradores que usufruem do bairro, maioritariamente durante o dia, e que, 
por esse motivo, apresentam uma maior propensão para a frequência dos espaços não só 
comerciais, mas também, em particular, os de restauração e, portanto, maior oportunidade para 
estabelecerem um contacto mais próximo com a comunidade do bairro, a maior parte dos 
entrevistados estabelece o seu contacto social com elementos externos ao bairro, na maioria, 
amigos provenientes do local onde passaram a infância ou colegas da escola, resumindo-se o 
contacto com a população autóctone do bairro a um simples cumprimento diário ou ao 
estritamente necessário: “...eu não fiz amizades assim íntimas no bairro, é mais o bom dia e o boa 
tarde e a troca de palavras sobre o tempo” (Entrevistado 4/12). 
 
A fragmentação do espaço urbano implica modificações nas leituras possíveis de uso do território. 
Este deixa de poder ser entendido segundo uma leitura unidireccional e linear, no sentindo de 
continuidade, para passar a ser entendido como susceptível de uso simultâneo por vários grupos 
sociais, segundo apropriações sincrónicas, em que cada uma delas lhe imprime uma lógica 
correspondente ao seu modelo societário, mas em descontinuidade com a presente na realidade 
socio-espacial do grupo vizinho.  
 
Os mundos de vida das duas populações raramente se cruzam. Não trabalham nos mesmos lugares 
ou usam o mesmo modo de transporte. Não frequentam os mesmos restaurantes ou espaços 
públicos. Apresentam estruturas familiares diferentes. Revelam, igualmente, distintas expectativas e 
aspirações face à comunidade e à “suposta” mistura social. Comparativamente e de acordo com os 
dados empíricos recolhidos por Davidson (2010) sobre as relações localizadas entre os gentrifiers que 
entraram no bairro e os residentes de longa duração no mesmo, conseguiu-se apurar que os laços 
sociais raramente foram transversais à classe e às linhas étnicas, e que as redes sociais nos bairros 
pareciam impermeáveis às mudanças que ocorriam na envolvente, tendo mesmo registado 
confrontos entre as normas de gentrifiers e as dos residentes de longo prazo.   
 
A gentrificação encontra-se entre as novas formas de espacialidade nas quais se podem reconhecer 
fragmentação e diminuição ou mesmo desaparecimento da contiguidade não podem ser lidas 
apenas como um mero processo decorrente das novas tecnologias da comunicação e informação e 
dos novos padrões de mobilidade e acessibilidade. Deverão também ser percebidas como 
traduzindo um padrão espacial de organização do território pelo indivíduo que é mais complexo e 
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heterogéneo, mas também camaleónico, corroborando a representação que aquele projecta de si 
através da adesão mais fugaz, efémera e segmentada a hábitos, valores, comportamentos e estilos de 
vida, de acordo com os gostos ou preferências do momento (Mendes, 2011). Este padrão acaba por 
reproduzir a diferença e a discontinuidade sócio-espacial entre o marginal gentrifier e o tradicional 
morador do bairro. 
 
Esta vontade de hiper-escolha acarreta diversas consequências que levam a uma reorganização 
importante das relações sociais e do próprio território, pondo em causa os efeitos positivos da 
suposta interacção (mix social ?) do marginal gentrifier com a população já residente no bairro. Em 
primeiro lugar, provocam uma rejeição por parte do novo morador de tudo quanto é visto como 
entrave ou simplesmente risco de entrave à liberdade de escolha e de comportamento pessoal.  
 
Deste modo, verifica-se com frequência uma desvalorização das relações de vizinhança na medida 
em que o vizinho é considerado como susceptível de interferir a qualquer momento em todos os 
aspectos da vida quotidiana. A partir daí, manifesta-se uma vontade de distanciamento tanto mais 
forte quanto mais espacialmente próximo for o vizinho e quanto alguns espaços forem de uso 
comum. Esta desvalorização das relações de vizinhança é compensada por diversas tendências que 
vêm, de algum modo, preencher as perdas que este comportamento implica.  
 
Lembremos que nos colocamos aqui na perspectiva de uma classe média em trajectória social 
ascendente e que as características que evocamos são susceptíveis de articulação, ou mesmo de 
contradição, para outras posições. Assim, face a esta desvalorização das relações de vizinhança, esta 
classe média tende a desenvolver redes de relações funcionais, isto é, relações que não implicam de 
forma definitiva e global e que são escolhidas em função da utilidade que se reconhece nelas. O 
projecto individual tornou-se a condição primeira da eficácia colectiva na medida em que permite 
valorizar a lógica das escolhas e as modalidades novas de sociabilidade, tendo-se tornado, 
igualmente, no princípio máximo de fragmentação social e territorial. 
 
Sem dúvida que o espaço social urbano da gentrificação se encontra, actualmente, integrado em 
forma reticular, não dependendo tanto dos espaço vizinhos imediatos quanto de lógicas 
extraterritoriais e não raramente extranacionais, sendo que estas últimas representam justamente o 
avanço da integração da cidade no movimento da globalização económica e cultural (Butler e 
Robson, 2001a, 2001b; Mendes, 2011). A sincronia na retícula não obriga, contudo, à uniformidade 
com outras redes, pelo que cada gentrifier poderá estabelecer ou reforçar a seu belo prazer as redes 
de sociabilidade que bem entender, independentemente da existência ou não de contiguidade 
territorial. 
 
Tem havido uma série de estudos de interacção social nesses bairros gentrificados que apontam 
para que as redes sociais entre vizinhos tendam a ser socialmente segregadas, especialmente em 
termos de estatuto socio-económico e etnia. Um influxo de residentes endinheirados num bairro de 
classe média desfavorecida pode não aumentar a coesão social, uma vez que os contactos entre 
indivíduos/agregados familiares de baixo rendimento e os de elevado tendem a ser superficiais na 
melhor das hipóteses e francamente hostis na pior delas (Osman, 2011). As novas classes médias 
revelam no discurso um desejo de diversidade e diferença, mas tendem para uma prática quotidiana 
de apropriação social do espaço de auto-segregação e de fragmentação urbana, ou seja, de 
contiguidade física, desprovida de continuidade sócio-espacial. 
 
Davidson (2010), por exemplo, afirma que o carácter particular das novas formas de gentrificação 
(ex: condomínios privados de luxo) têm desempenhado um papel importante na emergência 
naquilo a que se refere como “tectónica social”, influenciando, consequentemente, a organização 
espacial urbana em direcção a uma crescente segregação a micro-escala e também a uma 
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fragmentação do espaço urbano contemporâneo, até porque a aproprição social pelo gentrifier e a 
geografia das suas sociabilidades tende a realizar-se sob a forma de enclaves e de clara 
descontinuidade sócio-espacial com os tecidos sociais envolventes ou que se encontram em 
contiguidade física/territorial. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Nesta reflexão procurámos demonstrar que a gentrificação marginal não se afigura como 
movimento social urbano crítico capaz de promover e estimular o mix social num bairro histórico 
da cidade de Lisboa, evidenciando a contradição entre o discurso e a prática dos gentrifiers. A 
gentrificação tem sido associada a movimentos sociais na cidade centro que apelam à diversidade, à 
diferença e à mistura social. De acordo com uma tradição de longa data de pesquisa do processo, os 
desejos “liberais” das novas classes médias pela diferença e pela diversidade (n)da cidade assumem-
se como a chave explicativa para o processo de gentrificação e para a criação de uma cidade mais 
diversa e tolerante, e chamam a atenção para como os benefícios da miscigenação social em 
comunidades urbanas se tornaram numa temática de inquestionável importância no discurso 
político urbano. A diversidade sociocultural sempre foi um leitmotiv para as novas procuras de 
habitação nos bairros históricos e tradicionais da cidade centro. Uma das excelentes amenidades da 
vida na cidade densa, se sabe, é a exposição à diversidade social, cultural e étnica. O ambiente 
urbano de diversidade é uma fonte contínua de estímulo, renovação e um lembrete da relatividade 
cultural de que se constróem as identidades e os próprios estilos de vida (Lees, 2008). 
 
De algum modo, este “espírito da diversidade” tem sido associado, até historicamente, à capacidade 
particular das cidades para serem criativas e gerarem inovação (Hall, 2000). Inquestionavelmente, e 
alavancada pelo discurso da cidade criativa, – da criação de bairros tolerantes e liberais, adeptos da 
diferença, da heterotopia e da liminariedade, capazes de atrair e alojar jovens profissionais 
talentosos e criativos que dinamizem a economia urbana – a problemática da mistura social migrou 
recentemente para a vanguarda do debate da gentrification (Bridge et. al., 2012). Em parte, isso tem 
sido estimulado por políticas urbanas neoliberais promovendo o mix social. No entanto, a presente 
reflexão parece corroborar pesquisas recentes que mostram a incapacidade dos bairros gentrificados 
em permanecer socialmente mistos, tendo levado teóricos, técnicos e especialistas a repensar a 
associação entre a gentrificação, o desalojamento e a segregação residencial.  
 
Esta questão precisa ser melhor estudada, sobretudo tendo em conta as diversas geografias de 
políticas públicas de habitação e como estas promovem ou refream o mix residencial e a 
gentrificação. Na mesma linha reflexiva de Lees (2008), defendemos também aqui, de forma muito 
crítica, a revisão das políticas de mix social assentes na retórica da gentrification e da “efectiva” 
capacidade destas produzirem ambientes urbanos verdadeiramente inclusivos. Não existe na 
actualidade uma base de evidência para a suposição generalizada de que a política de gentrificação 
(marginal) ajudará a aumentar e promover a mistura social e, assim, incrementar o capital social e a 
coesão social das comunidades urbanas. À semelhança dos trabalhos de Rose (2004), Davidson 
(2010) e Malheiros et. al. (2012), por exemplo, também este artigo demonstra que pouca evidência 
empírica foi encontrada para comprovar as interacções significativas entre as populações, tendo 
sido muito escassas as percepções compartilhadas de comunidade entre gentrifiers e população 
autóctone dos bairros entretanto gentrificados.  
 
Neste artigo comprovámos que, efectivamente, as noções de diversidade residem apenas nas 
representações sócio-espaciais dos gentrifiers – no auto-conceito de cidadãos cosmopolitas – ao invés 
de nas suas acções práticas, refletindo mais uma forma de se definirem e distinguirem enquanto 
facção específica de classe (o que implica uma certa auto-segregação), do que de efectiva 

43



riURB    •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9    •    Luis Mendes    •    Da gentrificação marginal enquanto movimento urbano crítico. 

Recibido: 04/11/2012 – Aceptado: 21/01/2013 
Bajo licencia Creative Commons 

apropriação social do espaço de forma tolerante, aberta e plural. Melhor dizendo, parece existir uma 
tremenda contradição entre o discurso ideológico do marginal gentrifier e as suas práticas sócio-
espaciais quotidianas. Não houve transferência de capital social dos grupos de maior estatuto socio-
económico para os de menor, nem qualquer um dos outros resultados desejados a partir desta 
introdução de população de classe média no Bairro Alto, bairro tradicional e da cidade centro, mas 
ainda marcadamente de génese popular.  
 
Os mundos de vida das duas populações raramente se cruzam, mesmo considerando as mais 
variadas dimensões de actividade humana (trabalho, lazer, família, etc.). Em parte, isto deveu-se à 
natureza transitória dos novos moradores, mas também em parte foi devido à natureza 
espacialmente segregada dos novos produtos imobiliários de redesenvolvimento urbano com 
contiguidade territorial relativamente a comunidades desvalorizadas, mas desprovidas de qualquer 
continuidade sócio-espacial. Por último, reside numa significativa desvalorização das relações de 
vizinhança por parte dos gentrifiers, sendo que esta nova classe média tende a desenvolver no espaço 
intra-bairro redes de relações funcionais, isto é, relações que não implicam de forma definitiva e 
global e que são escolhidas em função da utilidade que se reconhece nelas. 
 
Em conclusão, apraz-nos referir que existe um corpo significativo de argumentos sobre a 
gentrificação como libertadora, crítica e processo de uma contracultura. Todavia, há uma dimensão 
temporal subjacente ao entendimento do avanço do processo, e sem dúvida, para a perspectiva que 
encara a gentrification pioneira como apresentando indubitavelmente aspectos mais positivos e 
tributários de um desenvolvimento urbano alternativo (espaços da cidade centro como liminares) 
associados a ela do que as fases posteriores mais agressivas do processo. Se bem que, na verdade, 
não exista ainda hoje na teoria urbana, evidência empírica consolidada dos efeitos benéficos da 
marginal gentrification para o mix social dos bairros.  
 
 
                                                 
NOTAS 
 

1 Parte substancial do enquadramento teórico recupera o modelo conceptual já apresentado em 
Malheiros J, Carvalho R, Mendes L (2012) Etnicização residencial e gentrificação marginal: 
processo de ajustamento ou prática emancipatória num bairro do centro histórico de Lisboa? 
Sociologia – Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Número especial: Imigração, Diversidade 
e Convivência Cultural: pp.97-128. 

2 Para uma clarificação em língua portuguesa do conceito de “rent gap”, consultar os trabalhos de 
Mendes (2008) e Rodrigues (2010). 

3 Expressões em itálico nossas. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BEAUREGARD, R. (1986) “Gentrification, Strategic Initiatives, and the Left”, em Alternatives, 4, 
pp.3-14. 

BOURDIN, A. (1979) “Restauration rehabilitation: l’ordre symbolique de l’espace neo-bourgeois“, 
em Espaces et Societes, 30/31, pp.15-35. 

BRIDGE, G. et. al. (2012) Mixed Communities: Gentrification by Stealth? Polity Press. London. 

44



riURB    •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9    •    Luis Mendes    •    Da gentrificação marginal enquanto movimento urbano crítico. 

Recibido: 04/11/2012 – Aceptado: 21/01/2013 
Bajo licencia Creative Commons 

                                                                                                                                               
BUTLER, T. (1997) Gentrification and the Middle Classes. Ashgate. Aldershot. 

BUTLER, T.; ROBSON, G. (2001a) “Coming to terms with London: middle-class communities in 
a global city”, em International Journal of Urban and Regional Research, 25(1), pp.70-85. London. 

BUTLER, T.; ROBSON, G. (2001b) “Social capital, gentrification and neighbourhood change in 
London: a comparison of three south London neighbourhoods”, em Urban Studies, 38(12), pp.2145-
2162. London. 

CAULFIELD, J. (1994) City Form and Everyday Life. Toronto’s Gentrification and Critical Social Practice. 
University of Toronto Press. Toronto 

CLAY, Ph. (1979) Neighborhood Renewal: Middle-Class Resettlement and Incumbent Upgrading in American 
Neighborhoods. D.C. Health. Lexington, Massachusetts. 

DAVIDSON, M. (2010) “Love thy neighbour? Social mixing in London’s gentrification frontiers”, 
em Environment and Planning A, 42(3), pp.524-544. 

FEATHERSTONE, M. (1991) Consumer Culture & Postmodernism. Sage. London. 

FLORIDA, R. (2002) The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community 
and Everyday Life. Basic Books. New York. 

FLORIDA, R. (2004) Cities and the Creative Class. Routledge. New York. 

GALE, D. (1983) “Middle-class resettlement in older urban neighbourhoods: the evidence and the 
implications”, em Baldassare M. (org.) Cities and Urban Living, pp. 293-304. Columbia University 
Press. New York. 

HACKWORTH, J. (2007) The Neoliberal City: Governance, Ideology and Development in American 
Urbanism. Cornell University Press. New York. 

HALL, P. (2000) “Creative Cities and Economic Development”, em Urban Studies, 37(4), pp.639-
649. 

LEES, L. (2000) “A reappraisal of gentrification: towards a geography of gentrification”, em Progress 
in Human Geography, 24(3), pp.389-408. 

LEES, L. (2004), “The emancipatory city: urban (re)visions”, em Lees L (ed.), The Emancipatoty City? 
Paradoxes and Possibilities, pp.3-21. Sage. London. 

LEES, L (2008) “Gentrification and social mixing: Towards an inclusive urban renaissance?”, em 
Urban Studies, 45(12), pp.2449-2470. 

LEY, D. (1994) “Gentrification and the politics of the new middle class”, em Environment and 
Planning D: Society and Space, 12(1), pp.53-74. 

LEY, D. (1996) The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford University Press. 
Oxford. 

LEY, D.; MILLS, C. (1986) “Gentrification and reform politics in Montréal 1982”, em Cahiers de 
Géographie du Québec, 30(81), pp.419-427. 

LIPOVETSKY, G. (1983) A Era do Vazio. Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo. Relógio 
d’Água. Lisboa. 

MENDES, L. (2008) A Nobilitação Urbana no Bairro Alto: Análise de um Processo de Recomposição Socio-
Espacial. Tese de Mestrado. Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Edições EyeImage. Lisboa. (policopiado) 

45



riURB    •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº9    •    Luis Mendes    •    Da gentrificação marginal enquanto movimento urbano crítico. 

Recibido: 04/11/2012 – Aceptado: 21/01/2013 
Bajo licencia Creative Commons 

                                                                                                                                               
MENDES, L. (2011) “Cidade pós-moderna, gentrificação e produção social do espaço 
fragmentado”, em Cadernos Metrópole, 13(26), pp.473-495. 

OSMAN, S. (2011) The Invention of Brownstone Brooklyn. Gentrification and the Search for Authenticity in 
Postwar New York. Oxford University Press. Oxford. 

PACIONE, M. (2001) Urban Geography. A Global Perspective. Routledge. London. 

RODRIGUES, W. (1990) Gentrification e emergência de novos estilos de vida na cidade. Actas do 
Colóquio Viver n(a) Cidade. Laboratório Nacional de Engenharia Civil e Centro de Estudos 
Territoriais. Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Lisboa. 

RODRIGUES, W. (1993) “Urbanidade e novos estilos de vida. Contributos para um debate”, em 
Actas do II Congresso Português de Sociologia. Editorial Fragmentos e Associação Portuguesa de 
Sociologia. Lisboa, pp.812-816. 

RODRIGUES, W. (2010) Cidade em Transição. Gentrificação, Estilos de Vida e Reurbanização em Lisboa. 
Celta Editora. Oeiras, Portugal. 

ROSE, D. (1984) “Rethinking gentrification: beyond the uneven development of marxist urban 
theory”, em Environment and Planning D: Society and Space, 2(1), pp.47-74. 

ROSE, D. (2004) “Discourses and experiences of social mix in gentrifying neighbourhoods: A 
Montreal case study”, em Canadian Journal of Urban Research, 13(2), pp.278-316. 

SAVAGE, M.; WARDE, A. (1993) Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Macmillan. London. 

SMITH, N. (1996) The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City. Routledge. London. 

SMITH, N. (2002) “New globalism, new urbanism: gentrification as global urban strategy”, em 
Antipode, 34(3), pp.427-450. 

SOJA, E. (1989) Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Verso. London. 

VAN CRIEKINGEN, M.; DECROLY, J. (2003) “Revisiting the Diversity of Gentrification: 
Neighbourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal”, em Urban Studies, 40(12), pp.2451-
2468. 

WARDE, A. (1991) “Gentrification as consumption: issues of class and gender”, em Environment 
and Planning D: Society and Space, 9, pp.223-232. 

 

 

46


