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“A cidade, onde tantas necessidades emergentes não
podem ter resposta, está desse modo fadada a ser tanto o
teatro de conflitos crescentes como o lugar geográfico e
político da possiblidade de soluções. ” (Milton Santos)

“Cala, gela
Especula encurrala o beco a seco
Cala, gela
É a gentrificação
E quem fica são os fícus e a edificação
E quem fica são?”
(“Gentrificação – Aláfia)
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OBJETO:
O presente artigo desenvolve uma reflexão acerca do conceito de Gentrificação
sobre dois bairros tradicionais no centro da cidade de São Paulo: Vila Buarque e
Higienópolis. O conceito é debatido através da retomada histórica das origens e
desenvolvimentos concomitantes dos dois bairros, e como estes estabeleceram-se
no decorrer do desdobramento dos processos de valorização imobiliária e do
crescimento urbano. Sendo a maior cidade do Brasil, São Paulo é palco da
desigualdade nos diferentes universos da vida cotidiana – no âmbito da elaboração
urbana não seria diferente. Observar a atuação do mercado imobiliário,
movimentado pela iniciativa privada e pública, é analisar o quanto o direito de viver
no espaço urbano é cooptado pelo capital. A partir das realidades contratantes de
Vila Buarque e Higienópolis esta pesquisa relata como o processo de Gentrificação
afetou as dinâmicas sócio-imobiliária de ambos os bairros, a partir do ano de 2013.
Palavras chave: Gentrificação – Higienópolis - Vila Buarque.

ABSTRACT:
The following article develops a reflexion concerning the concept of Gentrification
about two traditional neighbourhoods in downtown São Paulo: Vila Buarque and
Higienópolis. The concept is debated through a historic outlook of the concurrent
origins and development of the two neighbourhoods and their establishment during
the unfolding processes of real estate appreciation and urban growth. Being the
biggest city in Brazil, São Paulo is a stage to the inequality in various universes of
everyday life - the scope of urban concretization is no different. To observe the
behaviour of the real estate market, active due to private and public initiative, is to
analyse how the right to live in urban areas is co-opted by capital. Through the
contrasting realities of Vila Buarque and Higienópolis, this research reports how the
process of Gentrification affected the social-estate dynamics of both neighbourhoods,
since 2013.
Key-words: Gentrification – Higienópolis – Vila Buarque.
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1. Introdução à Gentrificação
O termo “Gentrificação” – no idioma original gentrification - introduzido
primeiramente pela socióloga britânica Ruth Glass (1912–1990) em 1964 – é
utilizado para analisar processos de alteração das dinâmicas sócio-imobiliárias de
determinados locais. Isto é, eleva-se o valor imobiliário, custos de bens e serviços de
uma região a partir da construção de novos pontos comerciais ou novos edifícios,
remanejamento de ruas e demolição de antigos imóveis. A consequência de tais
mudanças resulta na incapacidade da população local de arcar com os custos da
nova e “valorizada” situação de seu bairro.
A Gentrificação, fenômeno urbano bastante estudado pela arquitetura e pela
geografia é, principalmente, um fenômeno social de alteração das relações dos
indivíduos entre si e com o espaço em que vivem. Apesar dos estudos sobre
Gentrificação concentrarem-se nos Estados Unidos e na Europa, um dos objetivos
desta pesquisa foi trazer a discussão para a América Latina, em especial, para o
Brasil e para sua metrópole São Paulo. Segundo o Neil Smith, geógrafo escocês,
um dos pioneiros a utilizar o termo em uma de suas obras, The New Urban Frontier
(1996), a Gentrificação é um processo típico da classe média, que altera
profundamente setores econômicos, políticos e culturais. O autor afirma também que
o fenômeno não se restringe aos Estados Unidos quando cita cidades do Canadá,
Nova Zelândia, Austrália e alguns países da Europa. No Japão, África do Sul e
Brasil, a Gentrificação aconteceu de forma esporádica.2
O estudo Processos de Gentrificação na Cidade de São Paulo – Vila Buarque
e Higienópolis: o contraste imobiliário do centro, realizado entre Agosto de 2016 até
Julho de 2017 e subsidiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), teve como proposta realizar uma análise sob a perspectiva da
Gentrificação aplicada aos bairros Vila Buarque e Higienópolis, na região central da
cidade de São Paulo. Bairros tradicionais, ambos apresentam inúmeros contrastes
urbanos, envolvendo uma nítida diferenciação entre suas arquiteturas, perfis dos
2
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moradores e, principalmente, entre os valores de metro quadrado de seus imóveis. A
proposta foi a de realizar uma investigação sobre os efeitos sociais dos valores
imobiliários em determinadas regiões, observando as relações díspares no espaço
urbano.
A concepção “sócio-imobiliária” consiste nas mudanças sofridas no âmbito
social – envolvendo a modificação de perfis étnicos, culturais e comportamentais – e
no âmbito imobiliário, compreendendo a valorização ou desvalorização dos imóveis
de uma região específica através de novas construções comerciais, habitacionais,
de lazer, da destruição dos antigos imóveis, por exemplo. Durante a realização desta
pesquisa evidenciou-se cada vez mais a necessidade de trazer a análise social
sobre a produção de desigualdade no espaço urbano em países emergentes e/ou
latino-americanos, já que o crescimento econômico de países com índices de
desigualdade notáveis possui total influência nos investimentos e no crescimento de
suas cidades.
Sendo a maior cidade do Brasil e importante pólo econômico, São Paulo
possui

cerca

de

11.967.825

habitantes

(IBGE,

2015)

e

uma

área

de

aproximadamente 1.521,110 Km² (IBGE, 2010). A cidade é repleta por contrastes
culturais, sociais e econômicos que permaneceram no decorrer de sua formação e
que, provavelmente, deram origem à Gentrificação local.
Ao longo da história moderna – inicialmente e principalmente no cenário
europeu – à medida que os meios de produção se reformulavam e se aprimoravam,
as grandes fábricas também foram erguidas. A primeira Revolução Industrial
impulsionou uma era de forte crescimento econômico para as economias
capitalistas. Paralelamente, de forma inevitável, os habitantes do campo migraram
em massa para as cidades num movimento quase irreversível em busca de vagas
nas atividades fabris. Porém, a jornada de trabalho longa e desumana, unida aos
baixos salários e às cidades não preparadas para a superpopulação que se formava,
fizeram com que as grandes metrópoles – Paris e Londres, por exemplo –
crescessem nos pilares da desigualdade. Enquanto poucos possuíam os meios de
produção e, portanto, privilégios, a maioria trabalhadora se aglomerava e ocupava a
cidade.
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O capital levou trabalhadoras e trabalhadores para o meio urbano.
Simultaneamente, o mesmo capital os desapropriou do direito à cidade. Este direito
representa muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos
urbanos: é também o direito do cidadão de mudar o espaço em que vive à medida
que muda suas concepções e opiniões internamente. A urbanização, fenômeno
decorrente dos avanços capitalistas, é também produtora da desigualdade no
processo de formação das grandes metrópoles da América Latina no século XX em
especial, São Paulo.
Tomando como exemplo de movimentação gentrificante ao longo da história
da urbanização mundial, ressalta-se o famoso projeto de reforma urbana parisiense
conduzido por Georges-Eugène Haussmann, conhecido como “haussmannização”.
Este pretendia, além de tornar a cidade mais bela e imponente, cessar com as
barricadas, insurreições e combates populares muito recorrentes na época. Era
necessária a retirada dos antigos moradores pertencentes à classe trabalhadora da
região central da cidade. Sobre este acontecimento, Henri Lebfevre3 menciona na
obra “Direito a Cidade”: “elabora-se então uma estratégia de classe que visa o
remanejamento da cidade sem relação com as realidades, com vida própria”.
(LEBFEVRE, 2016, P.22)
Ruas, becos, ruelas e antigas construções foram destruídas e deram lugar a
uma nova organização urbana. Evidencia-se que o processo de Gentrificação é
recorrente nas grandes cidades há muito tempo. O termo que, em tradução literal
pode ser definido como “enobrecimento”, também é resquício de um processo de
colonização que se mostra inacabado. O exercício do capital que movimenta o
mercado imobiliário crescente – e que se sustenta tanto pela iniciativa privada como
estatal - tende a atingir sua excelência econômica sobre o direito à cidade dos
cidadãos.
O Estado e a Empresa, como dizíamos, se esforçam por
absorver a cidade, por suprimi-la, como tal. O Estado age
sobretudo por cima e a Empresa por baixo (assegurando a
habitação e a função de habitar nas cidades operários e os
conjuntos que dependem de uma “sociedade”, assegurando
também os lazeres, e mesmo a cultura e a “promoção social”).
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O Estado e a Empresa, apesar de suas diferenças e às vezes
de seus conflitos, convergem para a segregação. (LEFEBVRE,
2016, p. 98)

A atuação em especial das empresas de capital privado possui o claro foco do
lucro. Desconsiderando muitas vezes a necessidade de aspectos arquitetônicos em
harmonia com a região em que os empreendimentos serão construídos e rejeitando
a população que já habita o local – seus costumes, estilo de vida, cultura e posição
econômica – as iniciativas privadas contribuem para um processo constante de
especulação imobiliária e, consequentemente, para a Gentrificação da região.

2. A Urbanização no Brasil
Mas o conceito de cidade e como este se desenvolve no Brasil a partir da
ascendente urbanização necessita ser definido. No Brasil, entre o final do século XIX
e início do XX, em que iniciou-se o período democrático – conhecido como Primeira
República – os investimentos para a introdução de indústrias foi crescente. Ao
mesmo tempo que erguiam-se as fábricas, as cidades cresciam de maneira
exacerbada, rápida e desigual. O processo de urbanização brasileira revela uma
crescente associação com o da pobreza, cujo local passa a ser, cada vez mais, a
cidade, sobretudo a grande cidade. (SANTOS, 2013). Os detentores dos meios de
produção industrial e rural – Barões do Café – foram agentes na modernização
brasileira e, principalmente, produtores da acentuada desigualdade social para com
os trabalhadores. Esta, se realizava e se realiza onde vivem, e concretiza-se nas
cidades.
Atualmente 50% da população mundial já vive em cidades, sendo que até
2050 a previsão é que este número chegue a 70%, segundo relatório do Programa
das

Nações

Unidas

para

os

Assentamentos

Humanos

(ONU-HABITAT),

evidenciando a rapidez e força do crescimento urbano. Em especial no Brasil, de
1940 a 1980, o país cresceu a taxas de aproximadamente 7% ao ano concomitante
ao crescimento de 5,5% da urbanização (IBGE). Durante esse período – meados de
1960 - ,por exemplo, 44,67% da população já vivia em cidades (censos IBGE) e, 20
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anos depois, este número já alcançava os 67,59%. Tratando-se de dados mais
atuais, Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística mostra que a urbanização do País, que passou de 81,2% em 2000, para
84,4% em 2010 é a evidência da tendência cada vez mais do crescimento urbano no
Brasil.
Durante Primeira República os investimentos para a introdução das fábricas
foi crescente, sendo este um importante fator para o êxodo rural de boa parte da
população para as cidades. Alguns dos efeitos da urbanização desigual brasileira
expressaram-se na cidade do Rio de Janeiro, que sofreu a Haussmannização nos
trópicos. A cidade, repleta por uma população negra e marginalizada após a
abolição da escravatura, sofreu com a destruição de moradias destes indivíduos
para a modernização da até então capital do Brasil. O resultado deste processo foi a
aglomeração em massa de pessoas em cortiços e nos morros da cidade, dando
origem às favelas. O processo de colonização do país – iniciado em 1500 – possuiu
espectros durante toda história brasileira. Seja no período colonial, imperial, nos
regimes ou na ditadura

o exercício de poder sobre populações excluídas foi

ininterrupto. Tal domínio, exercido nas diversas esferas das vidas individuais do
sujeito, também foi exercido no direito de morar, de transitar e de viver nas cidades.
Atualmente, o modelo econômico neoliberal é um dos atores que exercem a
manutenção da colonização contínua. Antoine Casgrain4 e Michael Janoschka5
trazem para a discussão acadêmica a atuação colonizadora do neoliberalimsmo nos
países da América Latina, no texto Gentrificación y resistencia en las ciudades
latinoamericanas. El ejemplo de Santiago de Chile:
Para relacionar esos aspectos con las políticas urbanas de
corte neoliberal, podemos afirmar que la gentrificación es una
de las facetas espaciales más características del
neoliberalismo urbano impuesto en las ciudades. Sin embargo,
la gentrificación es más que la colonización de casas
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patrimoniales por residentes poseedores de capitales culturales
y económicos altos. 6 (CASGRAIN e JANOSCHKA, 2013)

Desta forma, a liberdade do capital sobre as cidades desconsidera as
relações – entre indivíduos e entre indivíduos com o meio em que vivem – levando
grandes empreendimentos para centro e periferia, controlando o mercado imobiliário
e resultando em um alto expoente de especulação imobiliária. Os efeitos do
mercado sobre as regiões, em especial aquelas habitadas por camadas populares,
são

a

violência

simbólica

e

a

colonização

contemporânea

velada

no

desenvolvimento urbano de países de alta desigualdade social.

3. O contraste: Higienópolis e Vila Buarque
Dentre todas as realidades contrastantes na cidade de São Paulo no âmbito
sócio-imobiliário destacou-se a dos bairros de Higienópolis e Vila Buarque, de forma
que o processo de Gentrificação foi evidenciado, observado e analisado - por meio
das mudanças arquitetônicas, imobiliárias e dos perfis étnicos - não só como um
processo recente do século XXI, mas como recorrente do final do XIX e ao longo do
XX, quando foram avaliados os processos de formação históricos dos referidos
bairros. Ambos contam a história não só do centro de São Paulo, mas também do
fenômeno de classe que perdura nos dias de hoje, caracterizado, por exemplo, pela
valorização imobiliária das regiões da cidade. Sendo a maior cidade do Brasil e
importante pólo econômico, São Paulo é repleta por contrastes culturais, sociais e
econômicos que permaneceram no decorrer de sua formação e que, provavelmente,
deram origem à Gentrificação local.
A escolha destes dois bairros para análise surge a partir do aparente
contraste entre as regiões. Higienópolis e Vila Buarque são bairros vizinhos na
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região central paulistana. Além de possuírem perfis étnicos distintos, a valorização
imobiliária entre eles é bastante diferente.
Além das pesquisas bibliográficas para o tema – a fim de evidenciar os
processos desiguais resultantes de uma urbanização heterogênea - entrevistas com
moradores, zeladores e síndicos de ambos os bairros foram de suma importância
para a conclusão, refutação ou afirmação de algumas das hipóteses feitas durante a
pesquisa. Com o recorte temporal do ano de 2013 até 2016, durante a gestão do
prefeito Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores), os entrevistados expuseram
suas opiniões sobre a vida em seus respectivos bairros e as mudanças ocorridas
nos últimos quatro anos.
Com uma proposta de modernizar e destinar a cidade ao uso popular, durante
a gestão do prefeito foi formulada e sancionada a Lei Nº16.050, de 31 de Julho de
2014, que aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor
Estratégico do Munícipio de São Paulo, revogando a Lei no 13.430/2002. O mandato
de Fernando Haddad possuiu grande foco ao uso público e comum da cidade aos
cidadãos, desde o alargamento de calçadas, implementação de ciclo-faixas,
investimento no transporte público – no que diz respeito ao planejamento urbano até os constantes eventos públicos e gratuitos. A partir desta ressignificação do uso
do

espaço

urbano

proposta

pela

última

gestão

municipal

observou-se,

principalmente, a relação dos entrevistados com o local em que vivem, seja no
âmbito do público quanto do privado. Com a retomada dos processos históricos de
desenvolvimento

dos bairros,

diferentes trajetórias e

características foram

encontradas.
Vila Buarque é um tradicional bairro da região central da Cidade de São
Paulo. Fazia parte da chácara Antônio do Rego Freitas que, em 1894, teve o terreno
vendido para a Empresa de Obras do Brasil que, na época, era chefiada pelo
engenheiro e político Manuel Buarque de Azevedo. Abriga um dos centros de
referência médica da cidade, a Santa Casa de São Paulo, o primeiro hospital e a
primeira faculdade de medicina da cidade, além da Praça Roosevelt, inaugurada em
1970 e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) do ano

9

de 1933. O metro quadrado desta região é em média R$ 5.919,00 (Fonte: TERRA
ECONOMIA, 2016)
Higienópolis é outro bairro tradicional da região central e faz limite com a Vila
Buarque. Devido ao crescimento de São Paulo com o Ciclo do Café – que teve seu
auge no século XIX – moradias foram sendo loteadas. Projetos trazidos da França
foram usados para construir um bairro de alto-padrão no centro destinado à elite
paulistana. Chamado primeiro de "Boulevard Bouchard", o loteamento foi lançado
em 1895, e futuramente receberia o nome de Higienópolis - cidade ou lugar de
higiene. O nome deriva não só da localização elevada do bairro – que evitava
enchentes e portanto a contaminação por doenças – mas também pela “limpeza” de
perfis economicamente desfavorecidos da região. Hoje nele estão localizados:
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hospital Samaritano, Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP), entre outros estabelecimentos relevantes. O metro
quadrado desta região está em torno de R$ 7.878,00. (Fonte: TERRA ECONOMIA,
2016).
A diferença da valorização imobiliária entre as duas regiões é de cerca de R$
1959,00, fato curioso, já que as duas regiões estão demasiadamente próximas.
Dessa forma, foi preciso analisar quais seriam os motivos desta diferenciação, a
partir de idas à campo, conversas com transeuntes de ambos os bairros e
entrevistas semiestruturadas com moradores, zeladores e síndicos dos imóveis das
regiões.
Obras arquitetônicas e os perfis econômicos dos moradores das duas regiões
são só algumas das diferenças. A grande extensão de ruas arborizadas, lojas de
luxo, grandes apartamentos, sistemas modernos de vigilância, maior policiamento e
população de maioria branca de Higienópolis se contrapõem às estreitas ruas com
inúmeros bares da Vila Buarque, além da presença constante de moradores de rua,
antigas construções, má iluminação, diferentes estabelecimentos comerciais que
variam de “mecânicos” à venda de materiais artísticos, o bairro ainda conta com
maior circulação de indivíduos, devido à presença de pontos de ônibus, estações de
metrô e do “Minhocão”.
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O Elevado Presidente Costa e Silva, mais conhecido como “Minhocão”, é uma
via expressa elevada idealizada em 1968 e concluída em 1970 em São Paulo,
durante a gestão do Prefeito Paulo Maluf. Tal obra, construída para o
“descongestionamento” da cidade é alvo de inúmeras críticas, já que não é
considerada uma “obra arquitetônica” e sim, uma construção de engenharia bruta.
Dentre todos os bairros pelos quais o Minhocão se estende está a Vila Buarque, que
sofreu com a desvalorização imobiliária e com a piora nas condições de vida após a
construção do elevado. Em 31 e Julho de 2014, durante a gestão do Prefeito
Fernando Haddad, foi aprovado o novo Plano Diretor da cidade de São Paulo, que
prevê a demolição do Elevado Costa e Silva ou a sua transformação em um jardim
suspenso ou parque.
É perceptível que a construção do elevado contribuiu ainda mais para o
contraste de valorização imobiliária entre Higienópolis e Vila Buarque. O preço dos
imóveis em uma determinada região define diretamente quais perfis étnicos a
habitarão. Acontece então um fenômeno de classe excludente que beneficia
somente uma pequena parcela da população, detentora de capital que impõe, dentro
da urbanização no contexto capitalista, o local onde as classes baixas “podem”
morar. Assim, afirma David Harvey para a Revista Piauí:
A urbanização, portanto, sempre foi um fenômeno de classe,
uma vez que o controle sobre o uso dessa sobreprodução
sempre ficou tipicamente na mão de poucos [pense, por
exemplo, num senhor feudal]. Sob o capitalismo, emergiu uma
conexão íntima entre o desenvolvimento do sistema e a
urbanização7. (HARVEY, 2013)

O resultado de entrevistas com moradores, síndicos, zeladores de ambos os
bairros e com corretores imobiliários atuantes na região trouxeram informações
sobre a movimentação da compra e venda dos imóveis nos referentes locais.
Atualmente, tanto em Higienópolis quanto em Vila Buarque o perfil de compradores
é de maioria formada por jovens solteiros de 27 a 35 anos e casais recém-casados
também na mesma faixa de idade. A procura por Higienópolis ressalta-se pelo perfil
7

“O Direito à Cidade” Revista Piauí, edição 82. 1 de julho de 2013. http://revista piaui.estadao.com
.br/materia/o-direito-a-cidade/ (Consultado em Maio de 2016)
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tradicional do bairro, seu valor simbólico trazido pelo seu nome, segurança e
proximidade de regiões ainda mais centrais de São Paulo. Além disso, há a procura
por edifícios com assinaturas de arquitetos renomados - Vilanova Artigas e Carlos
Cascaldi, David Libeskind, João Artacho Jurado, Rino Levi e Roberto Cerqueira
Cezar.
O processo de verticalização de Higienópolis, datado entre os anos de 1940 e
1970 foi reflexo de questões sociais, tecnológicas, econômicas e culturais, no
contexto do processo de metropolização de São Paulo pelo olhar da Arquitetura. Em
meados deste recorte temporal, o Brasil era visto como “País do Futuro”. A
destruição dos antigos casarões para a construção de novos prédios inspirados no
movimento Art Decó8 foram a possibilidade do crescimento da população na região,
que buscava e prestígio de morar em Higienópolis – fato que perdura até dias atuais.
A iniciativa imobiliária se apegava na imagem aristocrática de
glamour e prestígio do passado recente de Higienópolis que,
desde o seu início, era tido como um bairro elitista e preferido
pelos ricos e mantinha assim sua aura de sucesso. A
publicidade acenava com a possibilidade de que um maior
número de pessoas poderia residir num dos pontos mais
nobres da cidade e usava o atrativo das facilidades dos
financiamentos, atendendo diretamente os anseios e interesses
de uma classe em ascensão, desejosa por status. (ZUFFO,
2009)

Em contrapartida, o desenvolvimento da Vila Buarque, geograficamente
localizada extremamente próxima de Higienópolis, foi desde o início a morada
daqueles que não podiam arcar com o custo e estilo de vida de Higienópolis. Muitos
dos residentes da Vila, inclusive, eram prestadores de serviços aos moradores do
bairro elitizado. O nascimento de perfil elitista de Higienópolis fez restrita a presença
das camadas populares no bairro.
A ação gentrificante de Higienópolis sobre Vila Buarque é um processo
histórico que se desenvolveu ao longo do século XX. Enquanto a uma elite
econômica, cultural e intelectual fixava-se em prédios repletos de conceitos
8

Art Déco: movimento artístico internacional que começou na Europa em 1910. Manifestou-se na
moda, nas artes decorativas, na arquitetura, no design de interiores , no desenho industrial, na pintura
e no cinema. Possuía princípios do movimento artístico Cubista, “da obra de arte total”, do
refinamento fruto de uma simplicidade de estilo.
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arquitetônicos, àqueles de classes econômicas inferiores, grandes famílias de
proletariados povoava seu redor. Além disso, a construção do Elevado João Goulart
– na época Costa e Silva – na Vila Buarque resultou na desvalorização repentina e
prolongada dos imóveis ao seu redor.
No decorrer do tempo, a criminalidade, a marginalização e prostituição de Vila
Buarque foram algumas de suas principais características, e a elevação do número
de pessoas em situação de rua, dependentes químicos e de prostitutas fora
marcante. Programas efetuados pela prefeitura durante a gestão de Fernando
Haddad (PT) como o Braços Abertos9 e Transcidadania10 que tiveram foco na
recuperação, educação e acolhimento – não necessariamente com todo sucesso
esperado – destas populações marginalizadas, possuíram reflexo na diminuição de
tais indivíduos como transeuntes do bairro. Ao mesmo tempo, a ação do capital
através da especulação imobiliária contribuiu para a exclusão, no decorrer dos
últimos cinco anos dos mesmos indivíduos da Vila Buarque. (Conclusões feitas a
partir das pesquisas qualitativas com moradores de ambos os bairros).

9

Programa Braços Abertos: Política de redução de danos com usuários de crack na área conhecida
como cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, introduzido durante a gestão do prefeito
Fernando Haddad (PT). Teve como proposta propõe tratar o usuário em meio aberto, inserindo-o na
sociedade por meio da atenção integral dos usuários de substâncias psicoativas, oferecendo
moradia, alimentação, trabalho e cuidado de saúde.
10
Transcidadania: O Projeto Reinserção Social Transcidadania tem como proposta fortalecer as
atividades de colocação profissional, reintegração social e resgate da cidadania para a população
LGBTT em situação de vulnerabilidade, atendidas pela Coordenadoria da Diversidade Sexual
(CADS). Criado em 2014, durante a gestão municipal de Fernando Haddad (PT) Fonte: Portal da
Prefeitura
de
São
Paulo.
Disponível
em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=1
70430>
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Hamburgueria Holy Burger, situada na rua Dr. Cesário Mota Júnior, 527, Vila Buarque. O
estabelecimento está em funcionamento desde 2014, e os preços dos lanches variam de R$25,00 até
R$44,00. Á frente, um homem em situação de rua. Foto: Rita Vianna, 2017.

4. Resultados de campo e entrevistas
O exercício de caminhas semanais – desde setembro de 2016, pelos menos
duas vezes por mês - pelos bairros e a observação das dinâmicas sociais que neles
são estabelecidas proporcionaram, além de registros, a troca de informações e
conversas com moradores que, muitas vezes, se interessavam sobre a pesquisa e
se disponibilizavam para oferecer informações. A revista semanal do bairro de
Higienópolis, por exemplo, fornecida por um dos moradores do bairro, foi uma rica
fonte para a análise do comportamento social do bairro. Nela é ressaltado o lazer
oferecido pela região, enfatizando peças de teatro e a gastronomia. Além disso,
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sempre há uma personalidade da grande mídia sendo entrevistada e que mora no
bairro.
Analisando os preços do lazer na região, perfis étnicos que aparecem nas
fotos da revista e o viés cultural de shows e peças de teatro, nota-se um perfil muito
restrito de pessoas que possuem condições de usufruir o que o bairro oferece. Os
moradores e transeuntes de Vila Buarque, por exemplo, que se encontram há alguns
metros de Higienópolis sofrem uma repressão simbólica pela não possibilidade de
subsidiar uma vida no bairro. Porém, mesmo o valor no metro quadrado de
Higienópolis sendo cerca de dois mil reais (TERRA ECONOMIA, 2016) acima do
valor de Vila Buarque, o segundo encontra-se em processo de valorização.

Exemplar da Revista Higienópolis, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, morador do
bairro, na capa.

Um trabalho fotográfico fora realizado nos dois bairros afim de exemplificar, a partir
do registro visual, a heterogeneidade entre as regiões. Com o auxílio da fotógrafa e
estudante de Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo, Rita Vianna, procurou-se mobilizar o olhar para evidências arquitetônicas que
expressassem a valorização imobiliária dos bairros e seus atores gentrificantes.
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Trabalho fotográfico em
Higienópolis, por Rita Vianna,
2017.

Avenida Higienópolis. Foto: Rita Vianna, 2017.

Avenida Higienópolis. Foto: Rita Vianna, 2017.

Avenida Higienópolis. Foto: Rita Vianna, 2017.
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Rua Maranhão. Foto: Rita Vianna, 2017.

Trabalho fotográfico em Higienópolis, por
Rita Vianna, 2017.

Rua General Jardim. Foto: Rita Vianna, 2017.

Rua General Jardim. Foto: Rita Vianna, 2017

Rua Dr. Vila Nova. Foto: Rita Vianna, 2017
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5. A Gentrificação da Vila Buarque e a Nova Higienópolis
Uma importante constatação a partir das entrevistas e das observações de
campo foi a notável mudança de perfil de empreendimentos situados na Vila
Buarque. A valorização do metro quadrado do bairro expõe um fenômeno que
caracteriza-se aqui como “hipsterização’, em que empreendimentos – em sua
maioria gastronômica – chegam ao centro com uma proposta moderna e cult. Cafés
como “Takko Café” e a “Casa Elefante” encontram-se na Vila Buarque – ambos na
rua Dr. Cesário Mota Júnior - e trazem a essência da cultura Hipster11, com
modernidade na decoração e na arquitetura, cafés sofisticados, discos de vinil, e
com músicas antigas ou Indie Rock12 para o entretenimento dos clientes.
A vinda dos novos empreendimentos “cults” e modernos para Vila Buarque
vem sendo o motivo responsável pela pequena – mas já aparente – mudança dos
frequentadores do local e, principalmente, pelo início de uma valorização imobiliária
gradual. A tendência é que o bairro se torne uma “Vila Madalena”, marcado pela vida
noturna, jovem, moderna e boêmia. Os empreendimentos não se restringem aos
cafés. A presença da Praça Roosevelt e do SESC Consolação são os protagonistas
do expoente cultural crescente nos arreadores do bairro. Enquanto isso, Higienópolis
prevalece com os valores de seus imóveis estáveis, mantendo o alto custo de vida
do local.

Placa do Café Casa Elefante, localizado na Rua
Cesário Mota Júnior, Vila Buarque.
11

Hipster: palavra de língua inglesa que provém da palavra “hip”, que pode ser traduzida como “inovador”. Os
considerados “hipsters” são indivíduos de estilo moderno mesclado ao clássico. Negam o que é usual na
sociedade moderna e buscam um modo alternativo de vida, representado em suas roupas, hábitos, locais de
lazer e até em estilos musicais. Procuram a aparência vintage na maioria dos casos, ou seja, unem o que é
antigo aos dias de hoje como forma de inovação. (Definição própria)
12
Indie Rock: Gênero musical que surgiu em meados dos anos 80 no Reino Unido. Possui raízes no estilo punkrock, no rock alternativo e é marcado por bandas com gravadoras pequenas e independentes.
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SESC Consolação, rua Dr. Vila Nova, Vila Buarque. Foto:
Rita Vianna, 2017.

Rua Dr. Vila Nova, Vila Buarque. Foto: Rita
Vianna 2017.

Um fenômeno recente que ilustra visivelmente três pontos ressaltados neste
artigo é o anúncio de um novo empreendimento na Vila Buarque, feito no início de
agosto de 2017. Apesar da divulgação do projeto ter acontecido após o término dos
presentes estudos, a construção de um prédio residencial, composto por
apartamentos de 10 metro quadrados sublinha diversos fatores do período
imobiliário pelo qual passam os imóveis do centro de São Paulo.
Como já observado durante o desenvolvimento da pesquisa, o perfil dos
novos moradores de Higienópolis e Vila Buarque é marcado por casais recém
constituídos e jovens solteiros(as). Não só nos dois bairros são cada vez mais
comuns as moradias ocupadas por um ou dois indivíduos. De acordo com dados da
Fundação SEADE para 2010, no Estado de São Paulo são quase 40% os que
possuem este traço, sendo 13% até uma pessoa. O apartamento planejado pela
construtora Vitacon ressalta o estilo de vida jovem e independente de seu público
alvo. O problema dos pequenos dez metros quadrados não seria tão propício à
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críticas se o valor de um metro não fosse dez mil reais. A proposta de convivência
entre os moradores do condomínio – que oferece espaço de coworking13, cozinha e
lavanderia compartilhadas, bike sharing14, academia e áreas gourmet– se restringe a
um convívio elitizado.
Apartamentos de 10 metros quadrados vendidos a 100 mil reais estão fora
da realidade da necessidade habitacional da cidade de São Paulo e, um dos fatores
do elevado preço do empreendimento é atribuir o nome de seu bairro de “Nova
Higienópolis”, mantendo o valor simbólico do que significa morar em dos bairros
mais tradicionais, mas, inovando com um estilo de vida moderno e diferenciado.

Considerações Finais
O surgimento e desenvolvimento de dois dos bairros mais tradicionais do
centro de São Paulo foram o retrato da antiga e atual sociedade brasileira. O
desenvolvimento do trabalho, da tecnologia, os avanços e crescimentos econômicos
e as organizações humanas nas cidades – expoentes da urbanização moderna
ocidental – resultaram na concretização material das relações de poder, dominação
e desigualdade. Como dito por um dos maiores intelectuais brasileiros, Milton
Santos, “a cidade, onde tantas necessidades emergentes não podem ter resposta,
está desse modo fadada a ser tanto o teatro de conflitos crescentes como o lugar
geográfico e político da possiblidade de soluções”.(SANTOS, 2008. P.11). Dessa
forma, observamos a cidade - no caso, uma das maiores cidades da América Latina
- como o cenário da realização da desigualdade, à medida que se faz o local da
possibilidade de mudança social.
A Gentrificação, processo resultante da realização da desigualdade no meio
urbano, apesar de ser tratado primeiramente como fenômeno recorrente das classes
médias dos países de primeiro mundo no século XX, atualmente, opera como forma
de

opressão

sobre as camadas realmente

oprimidas e economicamente

marginalizadas. Em especial nos países latino-americanos e emergentes – o Brasil
se encontra nas duas categorias – o mercado imobiliário e a ação de grandes
13

Coworking: “Trabalho Compartilhado”. Área em que diferentes profissionais dividem efetuando seus
respectivos trabalhos.
14
Bike Sharing: Bicicletas compartilhdas.
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empresas produz investimentos em massa que, aos poucos, tomam o espaço
urbano sem a menor preocupação social. Cabe aos Cientistas Sociais, juntamente
com arquitetos, urbanistas e geógrafos, estarem atentos aos efeitos do mercado no
meio urbano e às consequências sociais de tais impactos.
Entender a Gentrificação segundo a observação da história e da
contemporaneidade de Higienópolis e de Vila Buarque foi perceber que este
processo ocorreu assiduamente no decorrer do crescimento das cidades brasileiras
e que não é só resultado da movimentação do mercado imobiliário, mas
progressivamente, uma violência simbólica contra o direito à cidade, contra a
liberdade dos cidadãos de atribuírem significado e história ao meio em que vivem.
Como resultados pessoais à pesquisadora, a realização dessa pesquisa foi
apenas o começo, a porta de entrada para a produção constante e futura sobre a
Gentrificação, seus efeitos no Brasil e na América Latina. A cidade é um organismo
vivo em constante mutação. Que seja palco não só para o estudo, mas para a
mudança que seus cidadãos anseiam.
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Rua Maranhão. Foto: Rita Vianna, 2017.

