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Introdução 

 

 
 

 
O problema que nos vai ocupar nas próximas páginas diz respeito ao 

funcionamento de um segmento específico do mercado de habitação no espaço urbano, 

o processo de nobilitação como factor e condição de reprodução social e acumulação de 

capital. Este tema é suficientemente rico de implicações nos mais diversos campos de 

actividade e do pensamento social e geográfico para poder ser abordado sob uma grande 

diversidade de pontos de vista. O seu estudo, mesmo quando referido a uma situação 

concreta de contornos bem delimitados, revela-nos um problema complexo, dada a 

soma de aspectos a considerar: económicos, sociais, político-ideológicos, técnicos, etc. 

O interesse que se lhe dedica neste trabalho provém de se tratar tanto de um problema 

fundamental da existência humana na cidade centro, como de uma temática de várias 

décadas na história da teoria urbana. 

Durante as últimas décadas, os núcleos históricos das cidades tenderam a 

degradar-se como consequência de um modelo de crescimento urbano favorável à 

expansão para a periferia, em detrimento da revitalização das áreas centrais mais antigas 

e da coesão do tecido urbano já existente. O mercado habitacional concentrou os seus 

esforços num projecto imobiliário que se desenvolveu predominantemente ao longo dos 

grandes eixos rodo-ferroviários, em áreas periféricas, cada vez mais afastadas dos 

centros, ao passo que estes sofriam um processo de despovoamento e de 

envelhecimento demográfico. Ultimamente, o mercado de habitação das cidades 

portuguesas, à semelhança das do capitalismo avançado, tem sofrido transformações 

significativas, do ponto de vista da emergência de novos produtos imobiliários e de 

novos formatos de alojamento, com consequências na organização espacial urbana. Na 

verdade, aos olhos de um conjunto amplo de autores, estas transformações já algum 

tempo configuram o esboço de uma tendência de recentralização que, convém frisar, 

não substitui a contínua desconcentração das residências e actividades. «A 

recentralização diz respeito à revalorização de áreas na cidade interior e compreende a 

reabilitação de sítios antigos e o reaproveitamento de áreas subocupadas, para além dos 



 13

processos mais permanentes de renovação pontual, ou em mancha» (BARATA 

SALGUEIRO, 2001: 62). As novas tendências de reconfiguração interna dos espaços 

urbanos traduz, nalguns centros, uma fase de reurbanização, que não sucede, contudo, 

aos processos de suburbanização e desurbanização das décadas anteriores, no ciclo de 

vida das cidades. Por outro lado, trata-se sempre de uma recentralização parcial e 

selectiva, associada a segmentos populacionais e actividades específicos.  

Trata-se de uma recentralização selectiva, alimentada por novas procuras, 

promotora de uma crescente revalorização e reutilização física e social dos contextos 

urbanos, indiciando, por conseguinte, novos processos de recomposição da sua textura 

socio-espacial (BARATA SALGUEIRO, 2006). Esta tendência encontra-se, por um lado, 

associada à recomposição do sistema produtivo, cuja evolução se pauta por uma 

crescente terciarização e pela emergência de um novo modelo de acumulação capitalista 

mais flexível que reconhece no (re)investimento no centro histórico – de capital 

imobiliário, e na sua circulação – uma mais-valia. 

Por outro lado, radica na reconfiguração da estrutura social sob o signo de uma 

condição urbana pós-moderna – aqui entendida como um conjunto articulado de 

mudanças culturais nas experiências e práticas urbanas quotidianas – 

indissociavelmente ligada a uma cultura de consumo e à estetização da vida social. A 

globalização da cultura, na sequência da internacionalização da economia e do 

desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação, a par da introdução de 

novos modelos de vida urbanos, vem também transformar os estilos de vida dos actores 

sociais, assim como as suas aspirações e formas de intervenção no espaço urbano, 

contribuindo para questionar a permanência de determinados contextos sociais 

tradicionais com forte peso de uma cultura local própria. 

O actual fenómeno de nobilitação urbana deve ser contextualizado nas profundas 

alterações económicas que têm decorrido nos espaços urbanos dos países ocidentais de 

capitalismo avançado desde os finais dos anos sessenta. Estas transformações não 

podem, porém, ser somente compreendidas e analisadas como resultado dos circuitos 

especulativos de valorização/desvalorização do solo urbano e dos bens imobiliários nele 

existentes, assim como de políticas de intervenção urbanística-arquitectónica, mas 

também das alterações que aquela reestruturação económica desencadeou na estrutura 

profissional e na textura social da cidade, com o declínio da produção e do emprego 

industriais e do rápido crescimento do sector terciário qualificado no seu interior. 

Seleccionando o Bairro Alto como caso ilustrativo deste processo de reestruturação 
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urbana na cidade de Lisboa, analisaremos as importantes transformações na sua 

estrutura demográfica e sócio-cultural, com a chegada de novos moradores desde o 

início dos anos 80. A hipótese é a de que a reconfiguração de estratégias residenciais de 

sectores sociais específicos tem conduzido à emergência de novos modelos de 

apropriação e de vivência do habitat e, por conseguinte, ao aparecimento de novos 

produtos imobiliários e novos formatos de alojamento no bairro. Estes assumem a forma 

de enclaves residenciais, o que reforça a fragmentação do espaço urbano. 

O Bairro Alto insere-se nestes contextos socio-espaciais, pois, ainda que 

receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, tem, nos últimos 

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. É neste quadro que surge o conceito de enobrecimento urbano ou de 

nobilitação urbana, processo pelo qual alguns grupos se têm tornado centrais para a 

cidade, quando tornaram o centro da cidade num lugar central para si mesmos, não só 

do ponto de vista de uma localização residencial privilegiada, mas também do uso que 

dele fazem, especialmente da sua apropriação como marca de centralidade social 

(emprestada pela centralidade territorial), pelo poder simbólico que confere e pela 

distinção social que permite. 

Referimo-nos, em concreto, às designadas “novas classes médias”, população que 

é protagonista de um movimento de recentralização e que redescobre no valor histórico 

e/ou arquitectónico dos bairros a capacidade de se reinventar social e culturalmente. Se 

bem que os bairros antigos da cidade até há pouco tempo fossem entendidos como 

vetustos, desactualizados, pouco práticos, incapazes de garantir condições de vida 

aceitáveis à luz dos padrões actuais, ao que parece têm vindo a aparecer, pouco a pouco, 

como as respostas mais adequadas às críticas dirigidas aos conjuntos concebidos 

segundo os modelos propostos pelo urbanismo e arquitectura modernos. 

Para dar cumprimento aos objectivos anteriormente mencionados, estruturámos o 

trabalho em quatro capítulos, cujos conteúdos passamos a expor. 

O desenvolvimento do primeiro capítulo constrói-se num percurso de discussão e 

reflexão teóricas das questões gerais inerentes ao paradigma marxista e às recentes 

tendências pós-modernas da evolução do pensamento geográfico, e do seu reflexo na 

metodologia e conceptualização a que recorrem os principais académicos dos estudos 

urbanos para a análise da nobilitação urbana. Procurar-se-á, assim, interpretar este tema 



 15

da geografia urbana equacionando-o sob o signo dos posicionamentos normativos gerais 

destes regimes explicativos da realidade socio-espacial no âmbito da Epistemologia da 

Geografia e ainda da Filosofia da Ciência em geral. Todavia, o capítulo inicia-se com a 

problematização da definição conceptual de nobilitação urbana (gentrification) e com a 

tentativa de mapear a sua origem e fronteiras conceptuais, bem como explorar a 

pertinência do seu estudo para a geografia urbana contemporânea. 

A segunda parte deste trabalho vai prender-se com a tentativa de situar o estudo da 

nobilitação urbana, em particular, na tese da produção social do espaço, formulada por 

Henri LEFEBVRE, e, num contexto geral, nas formulações teóricas urbanas de influência 

marcadamente marxista centradas nos conceitos de luta de classes, segregação socio-

espacial, modo de produção capitalista e desigualdades de desenvolvimento intra-

urbano. Através da análise da nobilitação urbana expomos as dinâmicas estruturais 

profundas do capital imobiliário, os interesses expansionistas inerentes à sua tão 

característica reprodução, bem como os efeitos que desta decorrem na exploração de um 

espaço urbano central. À semelhança de todos os outros fenómenos urbanos e espaciais, 

a nobilitação deve ser compreendida como parte da mesma estrutura dialéctica 

sociedade-espaço ou espacialização. Por meio da espacialização social subjacente à 

nobilitação, o espaço urbano é produzido e reproduzido, representando assim o lugar de 

luta. 

O terceiro capítulo centra-se no debate teórico que diz respeito à exploração da 

influência do pós-modernismo na teoria urbana, especificamente no estudo da 

nobilitação da cidade centro. Exploraram-se as hipóteses de emergência de uma 

condição urbana pós-moderna e das características que desta melhor subsidiam e 

suportam o desenvolvimento de episódios de reinvestimento económico e social na 

cidade centro. Uma vez que muito disto é discutido na esmagadora maioria da literatura 

recente (dos anos 90) dedicada ao tema em estudo, mas de forma francamente profusa e 

solta, preocupámo-nos em compilar a análise em dois aspectos recorrentes no 

pensamento pós-moderno. 

Em primeiro lugar, a dissolução das hierarquias simbólicas entre a arte, o estético 

e a vida social urbana, tendo conduzido a uma permeabilidade fortíssima do quotidiano 

do gentrifier aos movimentos de estetização. A autonomia do estético, alcançada pela 

arte e pela cultura, começa a atravessar-se no terreno da vida social. O estilo do pós-

moderno pretende que aquilo que primeiro decorre da fantasia, do onírico e da 

imaginação deve ser transposto para a vida social, sem necessidade de recorrer à 
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representação. Deixa de haver distinção entre a arte e a vida. Qualquer coisa permitida 

na arte pode ser permitida na vida. É o movimento de estetização da vida social. 

Em segundo lugar, voltamos a nossa atenção para um fenómeno que está 

intimamente associado a este último: a cultura de consumo, expressão que resume muito 

sucintamente a invasão do consumo em todas as áreas da vida social urbana, durante a 

última metade do século XX, tornando-se no âmago da existência social individual e 

colectiva do gentrifier na cidade pós-moderna. Problematizamos os contributos da obra 

de Baudrillard, Bell e Featherstone, segundo os quais se torna consentânea a ideia de 

que a sociedade de consumo esteticiza ou culturaliza as experiências e os objectos de 

consumo. Da intersecção destes dois aspectos, gera-se a matriz social embrionária das 

chamadas “novas classes médias” que configuram aquilo que são as novas procuras 

contemporâneas da cidade centro. E se, por um lado, é possível identificar os valores 

oficiais do trabalho, da economia e da responsabilidade associados ao capitalismo, por 

outro, existem as energias e os desejos libertados por uma sociedade caracterizada pelo 

consumo massivo, onde uma grande quantidade de bens e serviços se tornaram 

acessíveis a uma larga proporção de pessoas. Não obstante, do lado do consumo, reinar 

o valor do individualismo excessivo, carregado de uma intensa e extrema mobilidade de 

desejo, prazer e excitação hedonísticos. A cultura de consumo é promíscua e dominada 

por um temperamento anti-racional e anti-intelectual, onde o Eu é tomado como a 

pedra-de-toque dos juízos culturais e onde o efeito do Eu permanece como a unidade de 

avaliação estética da experiência urbana. A nobilitação urbana é produzida por estes 

aspectos e reprodu-los, simultaneamente, afirmando-se como a espacialidade típica da 

cidade pós-moderna. 

O quarto e último capítulo é consagrado ao estudo da nobilitação no caso 

empírico específico do Bairro Alto, na cidade de Lisboa. Recorrendo ao Bairro Alto, 

como caso ilustrativo, daremos particular atenção às formulações teóricas que 

defendem que esta tendência de nobilitação urbana (ou nobilitação urbana), enquanto 

processo específico de recentralização socialmente selectiva nas áreas centrais da 

cidade, tem contribuído para a fragmentação social e residencial do espaço urbano 

contemporâneo. Localizado na área pericentral ocidental da Baixa lisboeta, o Bairro 

Alto é um dos mais tradicionais e populares bairros do núcleo histórico central da 

capital portuguesa, possuidor de um valioso património arquitectónico e urbano, onde 

se sedimentam mais de quinhentos anos de história, desde a sua construção. Os 

residentes, predominantemente de baixo estatuto socio-económico, construíram, ao 
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longo de gerações, comunidades coesas e participativas onde se mantêm vivos os laços 

de entre-ajuda. Ainda hoje se verificam, neste Bairro, a existência de fortes relações de 

vizinhança e proximidade, uma grande vivência do espaço público exterior, uma franca 

vontade de comunicação e um claro e intenso sentido de colectividade. Contudo, ainda 

que receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, o bairro 

tem, nos últimos anos, assistido a profundas alterações no seu tecido social com a 

chegada de novos moradores que, portadores de um estilo de vida muito próprio, 

produzem uma apropriação social pontual e reticular do espaço-bairro. Neste capítulo é 

também incluída uma descrição detalhada da metodologia adoptada, numa primeira 

parte. Na segunda parte começa-se por fazer uma análise e interpretação dos dados 

recolhidos na investigação empírica, representando esta informação decorrente do 

trabalho de campo a parte central do presente trabalho, onde se procura dar conta dos 

principais resultados obtidos e tendências a fim de se retirarem conclusões pertinentes 

do objecto em análise. Num último ponto, apresentam-se de forma global, as principais 

tendências obtidas incluindo-se uma discussão das principais repercussões do processo 

de nobilitação urbana no contexto social em estudo. 

Este último capítulo não estaria completo sem a abordagem crítica de um dos 

pontos de polémica em torno da nobilitação das áreas centrais da cidade que reside na 

associação imediata deste processo à reabilitação urbana. Se é certo que a re-

apropriação de um espaço de habitat antigo e por vezes em estado de degradação 

urbanística acentuada implica, necessariamente, a presença de um processo prévio de 

reabilitação do edificado, não é menos certo que a nobilitação, não pode ser vista como 

consequência automática de políticas de reabilitação, conservação ou renovação urbana, 

ou de qualquer política de incentivo ao investimento privado no sentido da reabilitação 

de edifícios de habitação. Ao invés, e seleccionando o Bairro Alto como caso ilustrativo 

deste processo de reestruturação urbana na cidade de Lisboa, argumentaremos que a 

nobilitação deve ser contextualizada nas profundas alterações económicas que têm 

decorrido nos espaços urbanos dos países ocidentais de capitalismo avançado desde os 

finais dos anos sessenta e das transformações que esta reestruturação económica 

desencadeou na estrutura profissional e na textura social da cidade, com o declínio da 

produção e do emprego industriais e do rápido crescimento do sector terciário 

qualificado na cidade centro. A hipótese é a de que as políticas de reabilitação urbana 

no centro histórico de Lisboa poderão facilitar o processo de nobilitação, no entanto são 

apenas condições necessárias, não sendo por si só suficientes para induzir tal processo 
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socio-espacial. Impõe-se, então, a procura de eixos explicativos para o processo de 

nobilitação, nas próprias mudanças socio-económicas mais profundas e mais amplas 

que atravessam actualmente as sociedades (e as cidades em particular) dos países 

desenvolvidos de capitalismo tardio e avançado, nomeadamente das mutações 

entrelaçadas das estruturas demográficas e das estruturas profissionais que parecem 

sustentar novos modos de habitar a cidade centro. 

Antes de se iniciar a exposição do trabalho, afigura-se pertinente o referenciar de 

alguns factos que parecem pertinentes. 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 de um trabalho 

de investigação realizado no 4º ano do curso da licenciatura, o que permitiu vislumbrar 

novos sectores de análise num espaço que passa irremediavelmente por processos de 

mudança irreversíveis, com a chegada de novos moradores, caracterizados por um 

estilo de vida específico, e com a crescente implementação de novos comércios 

direccionados para certos sectores sociais, diferenciando todo um conjunto de valores e 

padrões de consumo existentes tradicionalmente no bairro. 

A década de setenta representou uma importante viragem da sociedade portuguesa 

que desde então tem sido submetida a profundas alterações na sua estrutura política, 

económica, social e cultural, alterações essas visíveis não só a um nível estrutural mas 

também ao nível do território, das configurações urbanísticas e sociais dos espaços 

urbanos, nomeadamente na cidade de Lisboa. Realidade em mudança, Lisboa 

representa, assim, um palco privilegiado para todas estas transformações materializadas 

numa reorganização do próprio espaço e na reconfiguração social de alguns dos seus 

espaços mais antigos, centros históricos e bairros tradicionais. 

Estas alterações decorrem em simultâneo com uma crescente fase de 

revalorização, reutilização e reabilitação urbana e social dos contextos urbanos, 

indiciando novos processos de recomposição da sua textura socio-espacial. A 

globalização da cultura (na sequência da internacionalização da economia e do 

desenvolvimento mass-mediático), a par com a introdução de novos modelos de vida 

urbanos, vêm transformar os estilos de vida dos actores sociais assim como as suas 

aspirações e formas de intervenção no espaço urbano, constituindo factores que fazem 

questionar as formas de permanência e resistência de determinados contextos sociais 

tradicionais com forte peso de uma cultura local própria. 

 



 19

 
 
 

CAPÍTULO I 
Em direcção a uma teoria da nobilitação urbana 

 

 
 

O centro histórico sempre ocupou uma das posições mais acessíveis no conjunto 

da cidade e da sua área de influência. Esta grande centralidade corresponde a uma 

posição geometricamente central mas também às facilidades no acesso a serviços e a 

transportes. Aqui convergem as principais vias de trânsito e os modos de transporte 

colectivo. Todavia, os estudos de geografia urbana já há algum tempo mostram que, 

com o aumento dos fluxos diários, uma boa posição face à rede de transportes pode 

tornar a área congestionada, situação à qual o centro histórico de qualquer cidade do 

mundo desenvolvido não escapa. Isto traduz-se numa perda de acessibilidade relativa da 

cidade centro, sobretudo se tivermos em consideração os traçados apertados 

característicos do perímetro antigo. A situação tende a agravar-se para os ramos do 

comércio ou de serviços que valorizam o acesso automóvel e que, por serem mais 

susceptíveis às debilidades económicas produzidas pelos fortes congestionamentos de 

tráfego e pela falta de espaço característica das áreas centrais, necessitam de se 

descentralizar (BARATA SALGUEIRO, 1996a). 

Os centros históricos das cidades tradicionais sofreram e continuam a sofrer, 

actualmente, processos de desvalorização intensa que lhes retiraram o papel motor e 

polarizador que tiveram, quase sempre, ao longo de toda a vida da cidade. A ameaça da 

cidade centro reside no facto de não conseguir constituir, no quadro da organização dos 

novos sistemas urbanos, e em particular nas metrópoles dispersas e fragmentadas, 

território activo da vida urbana, da vida económica e cultural, ajustado aos novos modos 

de vida. Enfim, não conseguem dar resposta às novas formas de organização da 

sociedade e da economia contemporâneas (SOARES, 2005). Face às novas dimensões 

dos territórios urbanos e à sua reestruturação socio-económica, a cidade centro deu 

lugar ao desenvolvimento de estruturas policêntricas (planeadas ou não) relacionadas 

com a reconfiguração dos espaços urbanos e com as condições de acessibilidade, com a 

estruturação de redes de centralidades com funções de complementaridade, a diversas 



 20

escalas e respondendo perante diferentes dimensões territoriais (BARATA SALGUEIRO, 

1997, 2001a). 

Este mesmo contexto repercute-se igualmente na percepção e na apropriação do 

espaço urbano central: o centro da cidade e os espaços públicos em geral viram o seu 

carácter outrora importante de lugar privilegiado de expressão colectiva e de 

reafirmação da vida e da identidades urbanas reduzir-se. Desprovidos do seu significado 

na vida urbana colectiva, os centros de cidade foram alvo de desvalorização e de 

desmantelamento progressivos desde os anos 50, encontrando-se indefesos diante do 

movimento funcionalista moderno que, em nome da utilidade, da eficácia e da 

rentabilidade, substituiu o centro multifuncional e simbolicamente forte por novos 

centros especializados e dissociados espacialmente dos espaços envolventes. 

A questão que se coloca consiste, desde logo, em nos questionarmos de que modo 

a habitação na cidade contemporânea organiza o suporte simbólico dos que nela vivem. 

Algumas tendências insistem na cidade enquanto lugar de anonimato, mundo do 

desconhecido e do perigoso, espaço no qual não convém arriscar-se muito. Esta reacção 

é bastante frequente nos Estados Unidos da América, e no restante mundo anglo-

saxónico em geral, onde uma longa tradição anticitadina exacerba o aspecto repulsivo. 

A cidade é então associada a um imaginário negativo, o que induz a um sobre-

investimento no local de residência e na unidade de vizinhança, particularmente em 

meio suburbano, apropriado deste modo como o lugar de paz, de segurança e de 

tranquilidade.  

Por seu lado, outras tendências mais recentes projectam a dimensão simbólica do 

habitat tradicional, em particular naquele que, situado no centro urbano, está carregado 

de história. Derivado da emergência relativamente recente deste tipo de projecto de 

vida, alguns bairros que ainda há pouco tempo eram abandonados por populações com 

um certo nível económico e com certo poder simbólico, vêem-se hoje bastante 

activamente procurados. Populações que são tão frequentemente seduzidas por estas 

novas expressões do habitar a cidade centro, quanto estas se manifestam em bairros 

populares integrados na cidade centro, onde se redescobre o valor histórico e/ou 

arquitectónico. A nobilitação urbana deriva desta reapropriação dos bairros antigos e, 

nomeadamente, dos que estão situados na cidade centro ou próximo dela, significando 

uma inversão importante nas conotações do habitat antigo e do habitat novo. Com 

efeito, no estádio de exaltação da modernidade, o habitat antigo era facilmente visto 

como ultrapassado, vetusto e como um obstáculo a que o homem do século XX criasse 
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para si uma nova escala espacial de residência adequada ao ideário de progresso. Com 

os tempos pós-modernos, em contrapartida, começa-se a revalorizar esse habitat antigo 

no que se reconhece ser uma forma de reencontrar as qualidades de (autenti)cidade que 

permitirão o renascimento da cidade. 

 

1.1. Do conceito de nobilitação urbana: origem, definições e escalas 

 

No mundo anglo-saxónico dos anos 70 e 80 começaram a esboçar-se tendências 

que se não prefiguravam a inversão da suburbanização, pelo menos manifestavam sinais 

contrários. Estudos empíricos começam a sugerir um regresso aos bairros centrais mais 

antigos por parte de actores sociais que apresentam características distintas dos 

residentes. Na verdade, alguns observadores europeus e norte-americanos têm 

assinalado que, desde o início da década de 70, um pequeno mas significativo (porque 

crescente) número de famílias jovens, de médio e/ou alto rendimento, têm vindo a 

transferir-se para bairros centrais antigos, empreendendo estratégias de reabilitação do 

seu parque habitacional. 

Como se encontra bem documentado, o termo gentrification, terá sido empregue 

pela primeira vez pela socióloga Ruth Glass que, em 1964, ao analisar as 

transformações imobiliárias em determinados distritos londrinos, o utilizou para 

designar a mobilidade residencial de indivíduos das classes médias para as áreas 

populares da cidade de Londres (ZUKIN, 1987). Assim, para aquela autora:  

 

«One by one, many of the working-class quarters of London have been invaded by the 

middle-classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two rooms up 

and two down – have been taken over, when their leases have expired, and have become 

elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier or 

recent period – which were used as lodging houses or were otherwise in multiple 

occupation – have been upgraded once again... Once this process of “gentrification” starts 

in a district it goes on rapidly until all or most of the original working-class occupiers are 

displaced and the whole social character of the district is changed» (GLASS, 1964: xviii).  

 

Desde então o conceito de gentrification viria a surgir com alguma frequência nos 

estudos urbanos, sobretudo anglo-saxónicos, em particular a partir da década de 70 e 

mais recentemente, desde meados dos anos 80, tem suscitado também a atenção das 
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várias ciências sociais (RODRIGUES, 1992a, 1992b, 1993). Definições variáveis, mas 

muito próximas da de Ruth GLASS, foram sendo avançadas ao longo das últimas quatro 

décadas, sendo de sublinhar as seguintes:  

 

«recent widespread pattern of middle-class residential settlement of older inner-city 

neighborhoods formerly occupied mainly by working-class and underclass communities» 

(CAULFIELD, 1994: xi). 

 

«Rehabilitation of working-class and derelict housing and the consequent transformation 

of an area into a middle-class neighbourhood» (SMITH e WILLIAMS, 1986:1). 

 

«Gentrification is the process [...] by which poor and working-class neighborhoods in the 

inner city are refurbished via an influx of private capital and middle-class homebuyers 

and renters – neighborhoods that had previously experienced disinvestment and a middle-

class exodus. [...] a dramatic yet unpredicted reversal of what most twentieth-century 

urban theories had been predicting as the fate of the central and inner-city» (SMITH, 

1996a: 32). 

 

«Simultaneously a physical, economic, social and cultural phenomenon, gentrification 

commonly involves the invasion by middle-class or higher-income groups of previously 

working-class neighbourhoods or multi-occupied “twilight areas” and the replacement or 

displacement of many of the original occupants» (HAMNETT, 1984: 282).  

 

«Gentrification is a term that has come to refer to the movement of affluent, usually 

young, middle-class residents into run-down inner-city areas. The effect is that these areas 

become socially, economically and environmentally up-graded» (HALL, 1998: 108). 

  

«Gentrification is a process of socio-spatial change where the rehabilitation of residential 

property in a working-class neighbourhood by relatively affluent incomers leads to the 

displacement of former residents unable to afford the increased costs of housing that 

accompany regeneration» (PACIONE, 2001: 212). 

 

O termo gentrification tem origem no termo “gentry”, que podemos traduzir 

literalmente por “pequena nobreza” ou “pequena aristocracia”. No “Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary”, de 1995, pode ler-se: «gentry – people of good social position, 

those that own a lot of land; gentrify – to restore and improve a house, an area, etc, to 
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make it suitable for people of higher social class than those who lived there before; 

Gentrification». Yves LACOSTE no seu “Dicionário de Geografia” de 2005 não encontra 

uma definição muito diferente das consensualmente apresentadas pela maioria dos 

autores: «Expressão relativamente recente de origem anglo-saxónica que designa um 

fenómeno de transformação urbana: a substituição da população modesta de um bairro 

popular por novos habitantes com rendimentos mais elevados, a favor de operações de 

renovação». A tradutora do original francês propõe a designação “afidalgamento 

urbano”. Os textos de língua francesa, continuando a usar o conceito no seu idioma 

original, referem-se-lhe como se tratando de um processo de “embourgeoisement”. 

Em Portugal, e uma vez que não abundam os estudos sobre o fenómeno, um dos 

primeiros problemas com que nos defrontámos foi, precisamente, a dificuldade da sua 

tradução fiel. Em português, alguns textos chegam a traduzir o processo, de facto, 

através da expressão “enobrecimento”, embora seja mais comum utilizar-se o 

aportuguesamento “nobilitação urbana”. Partindo do pressuposto de que estava à partida 

afastado o uso do anglicismo e neologismo gentrification, adoptou-se o sinónimo 

“nobilitação urbana”, recomendado por Teresa Barata Salgueiro. A impossibilidade de 

uma tradução minimamente satisfatória do conceito de gentrification reforça a 

necessidade de uma profunda discussão preliminar do mesmo à luz dos principais 

contributos teóricos e empíricos, como veremos adiante.  

Desde há cerca de 40 anos, o conceito vem assim designar este novo processo de 

recomposição (e substituição) social verificado no espaço urbano, estreitamente ligado a 

acções de reabilitação urbana das habitações nos centros antigos das cidades, mediante 

investimentos estatais ou privados. Fica, no entanto, assente que por gentrification ou 

nobilitação urbana se designam um conjunto de processos de transformação do espaço 

urbano, onde se identificam casos de recuperação do valor imobiliário de regiões 

centrais de grandes cidades que registaram nas últimas décadas um período de 

degradação, durante o qual a população que vivia nestes locais era, em geral, 

pertencente às camadas sociais de menor poder aquisitivo. É da recentralização selectiva 

e da substituição social que este processo de recomposição urbana envolve, que 

devemos reter o tributo para a construção de uma cidade crescentemente fragmentada. 

Na verdade, indica um processo de emburguesamento de bairros centrais, ou seja, uma 

acentuação da conotação residencial alto-burguesa ou mesmo uma transformação nesse 

sentido de bairros anteriormente conotados de maneiras diferentes. 
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Segundo SAVAGE e WARDE (1993), para que haja nobilitação urbana 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.  

Se bem que a definição clássica de nobilitação urbana lançada nos anos 70 diga 

respeito, sobretudo, aos três primeiros aspectos, é de consenso geral que novas formas 

de nobilitação urbana têm surgido – sobretudo no fim dos anos 90 – e que uma 

renovada definição de nobilitação urbana deverá alargar-se sobretudo ao último aspecto, 

aquele que caracteriza o que de mais específico existe no processo, à luz da evolução 

das transformações significativas que o mercado de habitação das cidades do 

capitalismo avançado tem sofrido. A nobilitação urbana trata-se de uma recentralização 

urbana e social selectiva, alimentada por novas procuras (BARATA SALGUEIRO, 2006), 

promotora de uma crescente revalorização e reutilização física e social dos bairros de 

centro histórico, indiciando, por conseguinte, novos processos de recomposição da sua 

textura socio-espacial. Esta tendência encontra-se associada à recomposição do sistema 

produtivo, cuja evolução se pauta por uma crescente terciarização e pela emergência de 

um novo modelo de acumulação capitalista mais flexível que reconhece no 

(re)investimento no centro histórico – de capital imobiliário, e na sua circulação – uma 

mais-valia. Actualmente, uma nova conjuntura económica revela a constituição de uma 

nova forma de nobilitação urbana permeada por processos de promoção e marketing 

imobiliário submetidos à mediação do mercado e que, mais do que nunca, contribuem 

para transformar o espaço residencial da cidade centro em mercadoria.  

Isto significa dizer que o momento actual do redesenvolvimento urbano sinaliza 

uma transformação no modo como o capital financeiro se realiza no espaço 

metropolitano de hoje, contemplando a passagem da aplicação do dinheiro do sector 

produtivo industrial ao sector imobiliário, revelando que o espaço-mercadoria mudou de 

sentido com a mudança de orientação das aplicações financeiras dos promotores 

imobiliários (CARLOS, 2007). Estas tendências são muito evidentes numa extensão do 

conceito de nobilitação urbana a casos de renovação e regeneração urbanas. A 
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nobilitação urbana não é um fenómeno novo, contudo as suas actuais formas 

distinguem-se dos primeiros episódios pontuais que se restringiam à cidade centro. As 

principais diferenças entre as novas formas de nobilitação urbana dos anos 90 e a forma 

clássica do fenómeno do início dos anos 70 são a escala e a extensão. Diversos estudos 

urbanos nos últimos quinze anos têm relacionado o processo de nobilitação urbana com 

as numerosas intervenções de renovação e regeneração urbanas, verificadas ao longo 

dos anos 80 e 90 em muitas cidades e por vezes favorecidas ou mesmo incentivadas 

pelas intenções políticas neoliberais dos governos urbanos. A nobilitação urbana, nestes 

casos, sofre mutações, pois deixa de estar única e exclusivamente associada à 

reabilitação urbana e passa a estar cada vez mais ligada à regeneração ou mesmo à 

renovação de inteiros bairros de habitação, situados no centro ou nas suas proximidades 

e na sua substituição por conjuntos de construções de luxo, integrados, com serviços 

qualificados, ou outras modalidades de residências de alta qualidade, novos produtos 

imobiliários destinados a camadas de rendimentos elevados (SASSEN, 2001; DAVIDSON e 

LEES, 2005; LEES, SLATER e WYLY, 2008):  

 

«Gentrification was initially understood as rehabilitation of decaying or low-income 

housing by middle-class outsiders in central cities. In the late 1970s, a broader 

conceptualisation of the process began to emerge, and by the early 1980s, new scholarship 

had developed a far broader meaning of gentrification, linking it with processes of spatial, 

economic, and social restructuring. Smith and Williams (1986) note that up to the late 

1970s, the notion of gentrification as residential rehabilitation was only one facet of a far 

broader process linked to the profound transformation in advanced capitalism: the shift to 

services and the associated transformation of the class structure and the shift toward the 

privatisation of consumption and service provision. Gentrification emerged as a visible 

capital component of this transformation. It was evident in the redevelopment of 

waterfronts, this rise of hotel and convention complexes in central cities, large-scale 

luxury office and residential developments, and fashionable, high-priced shopping 

districts» (SASSEN, 2001: 261).  

 

Já a meados dos anos 90, Neil SMITH (1996a: 39) chamava a atenção de que 

«gentrification is no longer about a narrow and quixotic oddity in the housing market 

but has become the leading residential edge of a much larger endeavour: the class 

remake of the central urban landscape». O que de mais característico o processo de nova 

nobilitação urbana salienta resulta, em parte, do desenvolvimento irregular e flexível do 
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mercado do solo urbano, integrando-se no processo geral de acumulação flexível de 

capital, ao serviço dos interesses do mercado imobiliário neoliberal e do 

desmantelamento do Estado-Providência em matérias de habitação. 

Do ponto de vista da emergência de novos produtos imobiliários e de novos 

formatos de alojamento ao nível da nobilitação urbana, com consequências na 

organização espacial urbana, teremos de destacar os condomínios fechados (BARATA 

SALGUEIRO, 1994; RAPOSO, 2002). À semelhança de outras formas sócio-espaciais como 

os centros comerciais regionais, parques de escritórios, outlets, parques temáticos, entre 

outros, os condomínios fechados devem ser percebidos como um dos produtos 

imobiliários que melhor preenche e caracteriza de modo distintivo a produção social do 

espaço urbano da actualidade, estando associados a uma nova organização territorial da 

cidade, frequentemente descrita como pós-moderna e amplamente estudada por 

BARATA SALGUEIRO (1997, 1998, 1999a, 2001a).  

 

1.2. O Estado da Arte do processo e sua pertinência para a Geografia Urbana 
 

Actualmente, no que diz respeito às políticas urbanas de promoção das cidades, a 

nobilitação, associada à reabilitação urbana, surge na óptica dos técnicos e das 

autoridades como uma das medidas mais plausíveis no contributo da inversão do 

declínio a que muitas cidades estão votadas em virtude do processo de 

desindustrialização, dos problemas de desemprego, deterioração da qualidade de vida e 

do ambiente urbano e de fenómenos que se colocam no quadro da crise do modelo de 

desenvolvimento fordista.  

As tendências de transformação territorial no âmbito dos processos de 

globalização e integração global do espaço-metrópole remetem para um tempo reflexo, 

causa e efeito da transformação das lógicas decisionais próprias de um período socio-

económico, político e cultural que terminou e de novas formas de relação entre 

Sociedade, Economia, Estado e Território que entretanto começam a emergir. A crise do 

capitalismo fordista e o surgimento do paradigma flexível da acumulação de capital e da 

organização espacial do tecido económico desencadeou mudanças profundas nas 

tendências que regeram os processos de produção e organização do espaço durante o 

desenvolvimento da experiência fordista, alterando o processo de segmentação da 

produção industrial e as condições de desenvolvimento à escala regional, com visíveis 

incidências no tecido urbano. As necessidades estruturais do fordismo terminal e as 
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possibilidades de fragmentação do processo produtivo através da introdução de novas 

tecnologias de produção, circulação e processamento de informação, assim como certo 

auge nos anos 70 e parte da década seguinte de âmbitos amplamente favoráveis à 

radicação de capital em áreas periféricas (tanto nos países centrais como nos 

periféricos), seriam os elementos causais de certa tendência à dispersão espacial dos 

meios de produção e da força de trabalho, configurando uma organização espacial mais 

fragmentada e aleatória. Tanto em escala nacional como global, o processo de 

reestruturação produtiva saldou-se na desindustrialização (em termos relativos ou 

absolutos) das áreas industriais tradicionais e o surgimento ou revitalização de áreas de 

escasso desenvolvimento industrial fordista (CASTELLS, 1985; LEMA, 1992). A nível 

internacional, a funcionalidade que com as novas tecnologias favorecem as 

possibilidades de deslocalização e/ou relocalização, determinou o declínio das áreas que 

se estruturaram a partir do modelo fordista e a aquisição de vantagens comparativas 

para as regiões onde o fordismo não incidiu de maneira significativa. O regime de 

acumulação fordista gerara sistemas económicos e territoriais bastante rígidos, 

semifechados ou semi-autónomos, onde as possibilidades de cooperação e associação 

no espaço estavam reduzidas a uma expressão mínima, mesmo dentro do território de 

uma mesma formação social (SCHONBERGER, 1988; OBERHAUSER, 1990; BENKO, 1994; 

NEVES, 1994). A etapa final do modelo fordista e a sua ulterior substituição pelo regime 

de acumulação flexível tende, em compensação, a gerar sistemas económicos nacionais 

mais abertos e interdependentes, do que se infere a compatibilidade e a funcionalidade 

acarretada por este novo modelo para a integração das cidades-metrópole como pólos 

nodais do espaço-rede mundial. 

Apesar do poder da globalização na esfera económica, cultural e política e das 

convergências que dela resultam, ao contrário do que frequentemente se tem vaticinado, 

de forma alguma se tende para a homogeneidade, mas sim para um reforço cada vez 

maior das particularidades de cada lugar ou cidade. No quadro do que diversos autores 

designam por compressão espaço-tempo, por via das significativas melhorias nos modos 

de comunicação e nos transportes, da introdução de novas tecnologias que contribuem 

para a criação de novas estruturas de relação espaço-tempo (HARVEY, 1989; WATERS, 

1995), esboça-se uma condição de território qualitativamente nova que acompanha e 

sustenta os processos de globalização e aumenta fortemente as ligações de 

competitividade inter-regional A flexibilização e volatilidade do território no quadro da 

reestruturação económica e emergência de novas modalidades de organização espacial 
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do trabalho e da produção, afectas ao fenómeno da globalização, obrigam a repensar as 

formas de gerir e administrar o território. A descentralização de responsabilidades e dos 

problemas do poder central para o poder local garante níveis mais elevados de eficácia 

administrativa. 

Com a globalização e a integração dos grandes espaços geo-económicos, as 

regiões tendem a reforçar o seu papel e a acentuar o seu protagonismo. Com a redução 

de poderes e funcionalidades do Estado Central, o enfraquecimento da sua 

representatividade e a diluição das especificidades nacionais, as regiões tendem a 

reforçar-se como espaços e instituições de representação e integração social, tornando-

se parceiros essenciais na criação de condições para a competitividade económica e 

empresarial (FONSECA FERREIRA, 2005). 

Neste novo contexto, a velocidade é um elemento essencial, capaz de alterar e se 

impor não só no aspecto técnico-produtivo como também na transformação das relações 

de poder entre os diferentes territórios. Saem vencedores aqueles territórios que 

conseguirem gerir da melhor forma a mudança e a inovação, doravante constantes e que 

privilegiam, de forma selectiva, apenas alguns espaços estratégicos, onde se polarizam 

as melhores condições de competitividade internacional (a nível nacional, referimo-nos, 

por exemplo, às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto). 

A ideia é a de que o efeito conjugado das tendências recentes da globalização e 

dos processos de reestruturação económica, de desregulação dos mercados, de transição 

para uma economia dos serviços cada vez mais elaborada e competitiva, de uma 

crescente mobilidade geográfica da informação, investimento, capital, mão-de-obra e 

equipamentos, decorrente das melhorias significativas ao nível dos sectores dos 

transportes e telecomunicações; tem produzido uma substancial tendência espacial, a 

nível nacional, para a polarização dos recursos estratégicos em torno dos grandes 

espaços metropolitanos do país. Torna, igualmente, necessário superar a ideia de que o 

desenvolvimento é um processo que se desenrola de forma homogénea no conjunto da 

totalidade do território nacional. O processo territorial de desenvolvimento exige 

sempre a existência de desigualdades no que toca à distribuição dos recursos, aos 

diferentes níveis de interacção entre o território e à capacidade destes gerirem a 

mobilidade de bens e factores (SMITH, 1984). 

Logo, os recursos estratégicos para o desenvolvimento tenderão a concentrar-se, 

principalmente, em torno das áreas metropolitanas. É evidente que as cidades sempre 

desempenharam este tipo de papel ao longo da história da humanidade, porém, a 
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mudança é cada vez mais rápida e os lugares estratégicos de decisão e comando são 

cada vez mais restritos (SANTOS, 1979; CASTELLS, 1985; SASSEN, 2001). É, com efeito, 

neste quadro de reforço da competição entre territórios que se colocam à administração 

dos mesmos novas exigências e novas formas de actuação que se baseiem num 

conhecimento consistente do território e dos processos, dinâmicas e tendências de sua 

transformação, assim como das condições e meios institucionais, técnicos e políticos 

para intervir nessas transformações. 

Embora contribuam para uma homogeneidade e uniformização dos espaços, as 

estratégias da globalização exploram as vantagens comparativas dos lugares, tendo 

como efeito o agravamento das disparidades. Pequenas “nuances” diferenciadoras em 

termos de salários, de qualificações, de nível de consumo, de serviços disponíveis, são 

valorizadas e potencializadas nas escolhas para localização de um ou outro 

investimento. Portanto, o processo aparentemente homogeneizador da globalização 

pressupõe que existem diferenças que, por sua vez, saem reforçadas devido àquelas 

escolhas, o que acentua os desequilíbrios e desigualdades territoriais. Por outras 

palavras, e como afirma DUARTE (2002), é na territorialidade local que as estratégias de 

dominação globais se tornam mais nítidas. A maior mobilidade dos investimentos 

acentua a competição entre os lugares que procuram oferecer condições favoráveis à sua 

captação. Parafraseando Herculano CACHINHO (1998: 153):  

 

«os mecanismos de globalização ao chocarem com as forças locais, tendem a adaptar-se 

às especificidades regionais, produzindo fragmentação e diferenciação que colocam em 

destaque o papel de mediação dos lugares e dos actores que neles exercem a sua acção».  

 

O espaço metropolitano surge na actualidade como manifestação espacial concreta 

da globalização económica e cultural, o espaço reproduz-se a partir do processo de 

constituição da sociedade urbana apoiado no aprofundamento da divisão espacial do 

trabalho, na ampliação do mercado mundial, na eliminação de fronteiras entre os 

Estados, e na generalização do mundo-mercadoria e do território-mercadoria. Os 

territórios podem ser, igualmente, como os produtos, alvo de mercantilização e gestão 

de imagem. O processo da globalização produz profundas mudanças espaciais, criando 

uma nova identidade que escapa ao nacional, apontando para o mundial como 

tendência. Isto é, o processo não diz mais respeito a um lugar ou a uma nação somente, 

estas explodem em realidades supranacionais, apoiados nos grandes desenvolvimentos 



 30

científicos, basicamente o desenvolvimento e transmissão da informação (CARLOS, 

1994b). 

Pablo José CICCOLELLA (1994), procurando teorizar sobre a desconstrução / 

reconstrução territorial decorrentes dos processos de globalização e integração em 

diversas escalas, afirma que grande parte da superfície terrestre foi material e 

visivelmente afectada pelo processo de integração global. A globalização constitui-se, 

assim, como uma nova realidade organizacional e territorial da economia, sociedade, 

cultura e política, que conduz necessariamente à reformulação das estratégias e dos 

instrumentos de planeamento social e territorial.  

 

«A transferência de funções para os poderes regionais [...] num extremo, e a configuração 

de mercados e estruturas regulatórias supranacionais, no outro, estão a denunciar o 

declínio da capacidade de manobra e significação do Estado Nacional como entidade 

reguladora e planificadora. De facto, cada porção do planeta se insere agora mais ou 

menos directamente na rede de relações multiescalares que caracteriza o capitalismo 

contemporâneo. Cada segmento do espaço se mundializa e mundializa suas relações, 

configurando uma nova trama relacional – espaço global/espaço local – nem sempre 

mediatizada pelo Estado Nacional» (CICCOLELLA, 1994: 297). 

 

Na mesma linha se insere Theotonio dos SANTOS (1994) que entende o lugar e a 

cidade como elemento mediador de um processo de competitividade inter-global mais 

geral mas que não despreza os particularismos locais culturais:  

 

«a questão territorial constitui um factor de moderação e bloqueio a uma tendência hoje 

muito forte de pensar o mundo como se tivéssemos um planeta totalmente integrado, 

ignorando os espaços culturais e económicos locais. Creio, porém, e desejo mostrar que 

apesar de haver uma contradição entre o processo de globalização e estas realidades 

históricas e culturais, regionais e nacionais, nós não podemos pensar o global sem estas 

particularidades» (p.72). 

 

De facto, tudo parece conduzir-nos a uma inevitável globalização como sinónimo 

de homogeneização, ao mesmo tempo em que assistimos a diversidade, a fragmentação e 

heterogeneidade do que foi arranjado ou idealizado nos últimos séculos, como refere 

Gervásio NEVES (1994). É no lugar vivenciado onde todos os confrontos se explicitam e 

se individualizam, onde o poder melhor se exercita, ainda que de forma fluída, através 
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da legislação municipal, dos planos e das suas grandes linhas de desenvolvimento, sub-

programas e respectivas acções, que a captação e (re)distribuição de recursos investindo 

em determinados sectores urbanos e descurando de outros, através dos sistemas 

tributários e dos orçamentos, do controle e da gestão pública, bem como das acções das 

empresas que utilizam os recursos locais e (re)investem nos mesmos; que se ditam as 

condições estruturantes que estrategicamente contribuirão, numa dinâmica de conjunto, 

para o reforço da visibilidade e competitividade de dado território-metrópole no mapa-

mundo do desafio da competitividade inter-urbana.  

Deste modo, as cidades passam a enfrentar novos desafios, o seu campo 

concorrencial sofre uma mudança de escala (de regional e nacional, passa para 

transnacional) e o seu futuro passa a depender directamente da capacidade de captação 

daqueles fluxos, sempre sob o signo da restruturação económica global e das pressões 

da competição interurbana. É neste sentido que Edward SOJA (1994: 162), inserido 

nesta linha de pensamento, defendeu: «esse jogo contraditório e frequentemente tenso 

entre o local e o global é característica primária da metrópole pós-moderna e o veículo 

para uma profunda reconstituição do urbanismo como meio de vida». Neste contexto, as 

cidades estão a tornar-se num objecto cuja imagem está a ser permanentemente 

trabalhada, gerida e promovida estrategicamente, de forma a que as primeiras ganhem 

vantagem no jogo concorrencial que as estratégias representacionais estão a converter 

em cenário fundamentalmente simbólico e semiótico (BAILLY, 1993; KEARNS e PHILO, 

1993; KOTLER, 1993; BRITO HENRIQUES, 1994; BENKO, 1999). 

As cidades estão hoje sujeitas a um processo constante de avaliação e 

hierarquização, que decorre em larga medida das possibilidades de desverticalização, 

fragmentação e atomização dos processos produtivos em várias etapas que podem estar 

fisicamente descontinuadas ou deslocalizadas graças à integração sistémica e à 

informática de fluxos económicos e informacionais. Num contexto de fortíssima 

competição entre cidades, o investimento na imagem da cidade ganha contornos 

decisivos enquanto vantagem comparativa. A imposição de cenários de competição 

global entre os lugares e territórios não só tem levado as cidades a adoptar estilos 

empresariais de governação, como também tem incrementado a pressão para a 

mediatização das políticas urbanas, e nestas últimas, tem-se salientado o pendor das 

campanhas de marketing. Esta nova dinâmica é marcada por uma globalização 

económica e cultural e pelo desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes, 
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que conduz a alterações significativas no cenário de fluxos de indivíduos, capitais, 

investimentos e informação.  

A (re)produção do espaço urbano, por meio dos processos de recomposição 

urbana, reflecte a necessidade da cidade apresentar imagens positivas de si própria. O 

marketing territorial e a promoção imobiliária têm sido, neste quadro, utilizados na 

reabilitação, renovação ou revitalização de áreas urbanas, de forma a responder a estes 

desafios. A sua maior visibilidade é alcançada na promoção de grandes acontecimentos 

como as exposições internacionais e os grandes eventos desportivos1. No entanto, as 

suas potencialidades não se esgotam nestas situações. A reparação imobiliária de topo 

de gama, que procura atribuir um novo luxo a um edifício degradado, mas histórico, 

trata-se igualmente de um empreendimento de promoção da cidade enquanto objecto 

estético e lugar de memória, susceptível de criar a diferença.  

É também, neste sentido, que surgem as campanhas promocionais do imobiliário 

como, por exemplo, aquelas que são dirigidas aos grupos de estatuto sócio-profissional 

médio/alto e alto, na perspectiva de mercado-alvo ao qual é necessário adequar a oferta 

de habitação de luxo na cidade centro. Estas mensagens promocionais de produtos 

imobiliários, nomeadamente as suas estratégias e dimensões de discurso não serão alvo 

de análise de conteúdo neste trabalho, contudo, queremos aqui demonstrar de que forma 

o seu emprego qualificado reforça o sucesso da nobilitação urbana, ao estimular um 

processo de emburguesamento de bairros centrais, uma reorganização da geografia 

social da cidade, com substituição de um grupo social por outro de estatuto mais 

elevado. 

É neste sentido que surgem com particular primazia as campanhas promocionais 

da cidade e o marketing urbano. Note-se a importância do utópico, a deturpação da 

realidade, na medida em que a imagem manipulada no domínio do semiótico, distorce e 

exagera o real, o que vai de encontro à contínua espectacularização da sociedade e ao 

predomínio de imagens metafóricas na vida social (como estudaremos mais atentamente 

no capítulo III). Note-se ainda que é, por outro lado, o facto de tal estratégia de 

comunicação permitir alguma visualização do produto, que reside a principal forma de 

sedução do potencial visitante/turista/morador/consumidor na opinião dos especialistas 
                                                 
1 Para saber mais sobre a evolução do conceito de marketing urbano, enquadramento conceptual,  
diferentes abordagens e estratégias, consultar as seguintes importantes referências: ASHWORTH e VOOGD 
(1990); KEARNS e PHILO (1993); KOTLER (1993) e WARD (1998). Excelentes e críticas introduções da 
temática em Portugal por BARATA SALGUEIRO (1994b, 2001a), BRITO HENRIQUES (1994) e PEIXOTO 
(2000a). 
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em marketing territorial e urbano. Este é o poder da energia cinemática da imagem 

vídeo-infográfica no domínio do marketing territorial. Se bem que em alguns casos o 

texto comece a ser apontado como um elemento igualmente sugestivo, a verdade é que 

o recurso à imagem visual continua a ser uma constante, sendo que esta se mantém 

como a forma mais sofisticada de informação. Será logicamente fácil prever que o 

desenvolvimento do marketing territorial nela desemboque. A imagem permite uma 

maior familiarização com o espaço por parte do futuro visitante e potencial residente e, 

fundamentalmente, opera a materialização e antecipação do sonho proposto, elemento 

essencial para a comercialização de um produto que só será verdadeiramente conhecido 

a posteriori. A linguagem visual possibilita ainda, segundo os promotores imobiliários, 

uma comunicação mais rápida e eficaz, permitindo (e estimulando) uma multiplicidade 

de associações simbólicas indispensáveis à constituição do espaço-produto enquanto 

objecto de consumo de excelência. 

A gestão estratégica da imagem das cidades partilha de uma cultura imagocêntrica 

pelo simples facto de não trabalhar a identidade clássica daquilo que é a cidade 

realmente, mas sim de fabricar uma identidade ligada ao potencial do lugar, por aquilo 

que este é capaz de fazer e propiciar e não por aquilo que ele realmente é. É a 

emergência de uma “tele-realidade” de que fala Paul VIRILIO (1993) que corresponde a 

uma reconfiguração profunda da natureza quer do objecto, quer do sujeito na 

representação tradicional do lugar e do espaço. «A imagem dos lugares sucede 

doravante aos lugares de imagens» (p.15). O território da cidade passa a estar não 

apenas presente a “olho nu”, mas também “tele-presente” e imagocêntricamente 

presente «[...] quando o tempo real das transmissões instantâneas prima sobre o espaço 

real de uma região, [...] quando, por conseguinte, a imagem prima sobre a coisa e o ser 

fisicamente presentes» (pp.57 e 58). O conjunto das áreas urbanas passa a ficar sobre-

exposto à captação automática da importância instantânea determinante do “instante-

presente” da imagem. O espaço da cidade passará a ser entendido numa lógica de 

“interface”, despojada de existência objectiva senão graças ao exame videoscópico da 

promoção e marketing territoriais. A representação identitária e imagética torna-se mais 

relevante do que o próprio lugar que representa:  

 

«tele-realidade presente, em “tempo real”, que suplanta a realidade da presença do espaço 

real dos objectos e dos lugares, a que os trajectos electromagnéticos tomam a dianteira 

[...] como não adivinhar, de facto, por trás dessas deslumbrantes manifestações electro-
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ópticas, que a imagem pública está em vias de substituir o espaço público [...] cidade-

teatro das origens, organizada em torno do espectáculo público da ágora, do fórum ou do 

adro da igreja, “cinema-città” da modernidade ocidental e, por último, “tele-città” 

contemporânea dessa comutação das aparências sensíveis que hoje se instaura graças às 

proezas dos satélites, das redes hertzianas e dos cabos de fibra óptica... tendo cada uma 

destas “representações urbanas” sabido utilizar, no seu tempo, o espectáculo da 

transparência, a iluminação pública, para desenvolver a sua cultura, o seu imaginário 

colectivo» (VIRILIO, 1993: 19 e 25).  

 

Este advento do trajecto semiótico em detrimento do objecto-cidade real é bem 

revelador do primado da imagem sobre a realidade, em consequência da recente 

supremacia do espaço imaginado sobre o espaço real. Ao nível da percepção humana, a 

transmissão da imagem do espaço parece substituir, doravante, o espaço real. Esta é 

uma manifestação do crescente carácter ondulatório e mediatizado do território, questão 

que corrobora o que Walter RODRIGUES (1992a) defende quando afirma que a cidade 

parece tornar-se cada vez mais, não apenas um objectivo em si, mas um meio, um 

capital ou um recurso fundamental nas estratégias políticas e económicas, na tentativa 

de influência de públicos ou audiências, consumidores de objectos, serviços e 

informação; que interiorizam, cada vez mais, a já omnipresente “cultura do consumo”, 

na qual a linguagem publicitária se preconiza como principal mediadora.  

O espaço alvo de nobilitação urbana procura difundir imagens que destaquem o 

potencial do lugar. A identidade do lugar passa a estar ligada a imagens e a actividades 

que reforcem a capacidade local para oferecer condições ímpares a quem simplesmente 

visita, a quem procura um novo meio residencial, a quem procura momentos de 

divertimento e diversão, processo paralelo com o argumento de uma política urbana de 

revitalização da cidade, em particular do centro histórico. Este, tradicionalmente 

caracterizado por um gradual despovoamento, envelhecimento demográfico, fraco poder 

económico dos inquilinos e de alguns senhorios, habitações antigas, em mau estado de 

conservação; degradação ou inexistência de redes de infra-estruturas, entre outros 

aspectos, passa a vincular, por via da nobilitação, uma imagem completamente 

diferente. Esta é seguramente mais prestigiante no conjunto da cidade ou metrópole, 

sendo o centro histórico associado a um ponto importante de referência social e cultural 

da urbe, sobretudo para implantações de produtos imobiliários muito frequentemente 

favoráveis a enquadramentos cénicos atractivos. Tudo isto graças à valorização de uma 
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cultura imagocêntrica que aliada a outras dimensões de natureza mediática e 

publicitária, reforça o primado da importância do território-imagem sobre a do 

território-real, sobrevalorizando, em demasia, o efectivo papel da nobilitação e 

regeneração urbanas:  

 

«In the public media, gentrification has been presented as the preeminet symbol of the 

larger urban redevelopment that is taking place. Its symbolic importance far outweighs its 

real importance; it is a relatively small if highly visible part of a much larger process. [...] 

whatever the real economic, social and political forces that pave the way for 

gentrification, and no matter which banks and realtors, governments and contractors are 

behind the process, gentrification appears at first sight, and specially in the USA, to be a 

marvelous testament to the values of individualism and the family, economic opportunity 

and the dignity of work [...]» (SMITH, 1996a: 263). 

 

De facto, o sucesso de uma nova imagem de marca, mediante a 

renovação/reconversão dos velhos sítios industriais em espaços de lazer, diversão, 

residência estilizada e cultura, contribui para gerar uma certa “reputação territorial” e 

fortalece a ligação do espaço a uma dada paisagem-identidade que se quer de qualidade 

ambiental, cultural e cénica. A nobilitação urbana salienta-se, assim, como uma das 

modalidades mais evidentes da intervenção no reforço da qualidade e da imagem da 

cidade, constituindo um exercício que consiste em pontuar a cidade com imagens, 

ícones produzindo uma espécie de cenografia urbana que constitui uma nova 

referenciação na cidade-palco ou se se quiser na cidade-espectáculo.  

 

«Urban promotion involves the selling of a location not only for business, but also as a 

place to live. It is vital, if people “of the right resort” are to be attracted to an area, to 

suggest that it is equally able to offer lifestyle as well as business opportunities. [...] More 

popular activities are included they [...] reflect activities that are likely to appeal to a fairly 

narrowly defined target audience of affluent middle-class professionals. These include 

exclusive wine-bars, restaurants and pubs, designer shopping facilities, cinemas and 

night-clubs. They suggest an abundance of exclusive or refined leisure facilities» (HALL, 

1998: 127 a 129). 

 

A concepção da nobilitação urbana enquanto estilo de vida vai de encontro a esta 

ideia da cidade enquanto sendo uma imagem e representação a consumir: «Les styles de 
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vie sont alors des arrangements d’images, compositions syntagmatiques des produits 

offerts au spectacle de la vie, fragments composes d’accords entre reel et imaginaire, 

arranges selon les capacities d’adaptation de l’individu à la société qui l’entoure» 

(PELLEGRINO et al., 1994: 166). 

Visa-se contornar os discursos negativistas que sobre as cidades se têm vindo a 

produzir, tornando-se essencial forjar uma nova representação de cidade, promovendo a 

transformação da identidade simbólica através da instrumentalização e criação de 

símbolos que permitam a obtenção, junto dos palcos mediáticos, de um novo estatuto 

reconhecido pelo potencial visitante e gentrifier (ASCHER, 1998; PEIXOTO, 2000a; 

BARATA SALGUEIRO, 1999b). Albert LEVY (1994) intenta dar uma contribuição para a 

reflexão sobre a semiótica social da cidade, especialmente as práticas residenciais tendo 

em conta as trajectórias de mobilidade social, por via do conceito de sistema residencial 

que desempenha um papel capital na construção social dos valores e representações 

subjacentes a um determinado espaço urbano e à imagem que dele se projecta: «Le 

système residentiel [...] le role des valeurs connotatives qui s’impriment dans ce 

systeme et le chargent de sens, et qui font aussi de la quete de logement mais aussi une 

quete de valeurs, d’images, de representations, de qualites urbaines, inscrites dans 

l’espace et qui guident les parcours residentiels» (p.100). 

Alguns autores chamam a atenção para o facto de que o desenvolvimento 

tecnológico e a acessibilidade a várias técnicas tornaram quase irrelevante a luta pela 

real, visível e sensível diferenciação dos produtos (em termos de conteúdo), e 

aceleraram a função estrutural da imagem que se pretende veicular para o serviço em 

causa, complexificando os processos de escolhas finais nesta área. A imagem tornou-se 

um veículo publicitário em si mesma. Confrontados com uma concorrência orquestrada 

pela globalização da informação, pelo avanço das telecomunicações e do mediatismo, as 

autoridades de governo urbano tomam consciência de que precisam de “vender um 

produto”, pois aquele território passa a ser entendido, no seio da sociedade de consumo, 

como um outro qualquer bem de consumo sujeito às regras reconhecidas do marketing. 

Um produto que responde a normas perenes (veja-se o caso dos novos produtos 

imobiliários, tais como parques temáticos ou as exposições universais), mas cuja 

preparação não escapa às leis e imperativos de mercado e aos valores dominantes no 

quadro cultural e social da sociedade pós-moderna. Depois de trabalhado 

imageticamente, o território urbano surge então como um produto coerente e sedutor, 

que remete para uma variedade de signos e valores sociais e, sobretudo, 
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individualmente aceites, partilhados e valorizados, cuja apropriação simbólica se afirma 

possível através das práticas de consumo cultural. «A criação da imagem [...] é um 

processo duplo entre observador e observado. Aquilo que se vê é baseado na forma 

exterior, mas a forma como isso se interpreta e organiza e como se dirige a atenção 

afecta, por sua vez, o que é visto» (LYNCH, 1960: 144). 

Quando o termo gentrification foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra, há 

cerca de duas décadas, veio precisamente designar um processo de recomposição social 

verificado no espaço urbano, intimamente relacionado com acções de reabilitação das 

habitações nos centros antigos das cidades, mediante investimentos estatais ou privados. 

O reinvestimento dos poderes públicos na imagem da cidade, designadamente, na 

conservação e reabilitação do património histórico deve, pois, ser lido na óptica de uma 

reconfiguração de estratégias face à procura de públicos e capitais privados e suas 

expectativas crescentes face à cidade. É, neste contexto, que se percebe a expressão de 

Alain BOURDIN (1979) quando refere a “reinvenção do património”, a propósito do 

“retorno” aos centros históricos da cidade, por parte de estratégias residenciais de 

sectores sociais específicos e de estratégias de reabilitação urbana das operações 

urbanísticas dos poderes públicos. São já inúmeros os casos de áreas urbanas 

nobilitadas, a partir de operações urbanísticas em que os poderes locais das cidades 

como Nova Iorque, Los Angeles, Hamburgo, Londres, promoveram a requalificação 

social e urbanística de áreas centrais antigas e degradadas, atraindo sectores sociais 

relacionados maioritariamente a actividades culturais e artísticas, contribuindo para a 

reconversão dessas áreas em territórios particularmente atractivos do ponto de vista 

turístico e do investimento privado (ZUKIN, 1982, 1987, 1989; RODRIGUES, 1992a). 

Por outro lado, é necessário ter em conta que o processo de nobilitação poderá 

levantar alguns equívocos centrais no que toca à definição dos factores políticos ou 

institucionais subjacentes. Este equívoco é transversal a inúmeros propósitos analíticos 

e técnicos de que a nobilitação se produz “por decreto”, como refere Walter RODRIGUES 

(1992a). Melhor dizendo, o autor chama a atenção para o facto da nobilitação urbana 

poder resultar ou não como efeito directo de políticas urbanísticas de renovação ou 

reabilitação de determinadas áreas das cidades. Alguns teóricos procuram explicar o 

processo de nobilitação como reacção (directa ou indirecta) a políticas públicas de 

conservação e revalorização do património habitacional edificado. Embora a 

importância do poder público e as medidas tomadas de reabilitação urbana não possam 

ser negligenciadas no processo de nobilitação urbana, a sua influência deve ser 
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devidamente relativizada. Na verdade, seria demasiado redutor e simplista avançar com 

um quadro de análise em que a nobilitação se apresentaria como consequência 

automática das políticas de reabilitação. Certamente que o Estado desempenhou, sem 

dúvida, uma influência forte no sentido de facilitar a nobilitação da cidade centro, mais 

não seja porque se tornou entidade responsável (financeiramente) pela recuperação dos 

edifícios, diminuindo a necessidade de investimento privado. No entanto, seria inválido 

cientificamente considerar as políticas de reabilitação como principais indutoras do 

processo de nobilitação2. Trata-se, de facto, de um processo que, mesmo quando é 

fortemente impulsionado ou secundariamente motivado localmente por políticas 

urbanísticas que o incentivem, não deixa de ser, o processo propriamente dito, uma 

componente, tal como as políticas urbanísticas que o incentivam, de processos sociais 

mais amplos, inscritos, desta forma, em reestruturações de ordem social que implicam 

recomposições da textura social, cultural e urbanística no espaço da cidade.  

 

1.3. Teorias da nobilitação urbana: oferta/produção versus procura/consumo 

 

Numa primeira fase de estudo da nobilitação urbana, predominavam análises 

descritivas e isoladas sem qualquer esforço de contextualização e de enquadramento 

teórico do processo. Apresentando um carácter iminentemente empiricista, as 

investigações recaíam sobre estudos de caso que apenas focavam as transformações 

físicas e sociais em determinados bairros, entendendo-as como produto da acção de 

alguns indivíduos autónomos, não contemplando as diversas dinâmicas estruturais que a 

condicionam e que a moldam. Numa segunda fase do estudo da nobilitação destacou-se 

a importância da reabilitação urbana e as suas implicações ao nível dos usos do solo e 

da valorização fundiária que sucede aos processos de reabilitação. Numa terceira fase, a 

análise deste fenómeno centrou-se nas esferas da produção e do consumo. As 

explicações tenderam a dicotomizar-se, procurando, cada uma delas, privilegiar a 

supremacia de uma esfera em relação à outra no estudo do processo de gentrification 

(CLARK, 1994).  

As primeiras teorias, de influência marcadamente marxista, procuraram enfatizar 

a importância do capital e dos diversos agentes institucionais (Estado, Poder Local, 

Bancos e outras instituições financeiras) no processo de reestruturação do espaço 

                                                 
2 Esta temática da relação equívoca entre nobilitação e reabilitação urbana será amplamente discutida no 
último capítulo, mormente, no ponto 4.5. 



 39

urbano, enquanto que as segundas, privilegiaram a esfera do consumo relativamente à 

da produção, no mercado da habitação e do solo urbano. De forma sucinta, as teorias 

que sustentam a primazia da produção fazem derivar o processo de nobilitação urbana 

do movimento e circulação de capital nas áreas urbanas, procurando explicar este 

processo através da desvalorização que sofre o solo urbano, face ao rendimento que um 

novo investimento poderia ter (capítulo II). São sobretudo encabeçadas pelos trabalhos 

dos anos 70 e 80 de Neil Smith e David Harvey. 

Por seu turno, as teorias que privilegiam o consumo, entendem a nobilitação 

urbana como consequência directa das mudanças verificadas na estrutura demográfica e 

social da população e no estilo de vida de certos sectores da classe média, nos valores e 

padrões de consumo a ele associados. Defendem que estas mudanças se enquadram na 

emergência de uma condição social e urbana pós-moderna, cujos indícios e 

manifestações são difíceis de ignorar como evidentes (capítulo III), como demonstram 

os trabalhos Chris Hamnett, David Ley e Tim Butler. 

 

1.3.1. A crise do Marxismo e a “morte” da metanarrativa na interpretação 
estruturalista da nobilitação 
 

Atendendo ao primeiro grupo de estudos, afigura-se necessário revisitar a relação 

entre a produção do espaço construído e as crises no processo de acumulação de capital 

e entender a influência determinante que a Teoria Marxista deteve, durante décadas, na 

análise urbana da nobilitação. 

Poucas correntes académicas no seio da teoria social e espacial podem reivindicar 

uma continuidade, um crescimento e uma acumulação literária significativos ao longo 

de todo o século XX como o marxismo. São vários os sentidos em que se pode 

considerar Marx como um teórico social clássico típico (THERBORN, 1996). Mas aquele 

que diz mais respeito à análise social urbana e à teoria da oferta na nobilitação urbana, 

refere-se aos conceitos-chave de modo de produção, de alienação e de luta de classes 

que tiveram uma enorme influência no desenvolvimento da teoria socio-espacial ao 

longo do passado século. O marxismo fundou e ajudou a estabelecer uma rica e 

sofisticada tradição na geografia da dinâmica do modo de produção capitalista, centrada 

na discussão dos processos estruturais (que mais tarde seriam fundamentais como 

argumentos da produção social do espaço de LEFEBVRE, como vimos anteriormente), 

como a concentração monopolista, a expansão imperialista e o papel comprometido e 



 40

regulador do Estado no planeamento urbano e na vida económica da cidade. Para além 

dos estudos urbanos, o marxismo teve ainda uma influência profunda na evolução do 

pensamento geográfico, quer na forma como se analisam os processos de mudança 

histórica de longa duração nos territórios, quer nos estudos do desenvolvimento do 

Terceiro Mundo3. 

Todavia, a partir da última década do século XX, a influência do marxismo tem 

vindo a diminuir. As causas disso são altamente complexas e, em grande medida, estão 

mais relacionadas com dinâmicas sociais contemporâneas do que com deficiências 

intelectuais intrínsecas à teoria marxista. Tais dinâmicas incluem a vigorosa 

permanência do capitalismo enquanto sistema social, o fracasso das sociedades 

socialistas e comunistas da Rússia e da Europa de Leste e as críticas ambientalistas que 

o Ocidente tem da Natureza enquanto domínio que deve ser totalmente manipulado e 

dominado4 (CHILCOTE e CHILCOTE, 1992). 

Tornam-se no final do século XX muito claras as limitações teóricas do marxismo 

enquanto paradigma dominante na geografia em geral, e nos estudos urbanos em 

particular. Primeiro. Nem Marx, nem a tradição subsequente de estudos marxistas 

conseguiram resolver o problema do dualismo da estrutura e da agência (agency). O 

estruturalismo enquanto paradigma assenta nalguns princípios gerais. O primeiro deriva 

do conceito de estrutura. Por “estrutura”, e segundo BRAUDEL (1976) e aqui de forma 

simplificada, entende-se assim todos os sistemas englobantes das relações sociais que 

surgem como forças aparentemente externas, determinantes das vidas dos indivíduos. 

Ser estruturalista é privilegiar a procura dos invariantes, das permanências ou até das 

leis de organização da economia e da sociedade. Defende-se que existem estruturas 

estáveis que formam uma arquitectura que escapa à consciência dos sujeitos. Por isso 

também se afirma que é próprio das estruturas estarem escondidas, sob a superfície das 

coisas. O paralelismo destes princípios com o marxismo é muito evidente quando se faz 

referência à ideia de base e de superestrutura e às “estruturas internas e profundas”, 

ocultas por detrás do funcionamento visível do sistema capitalista.  

                                                 
3 Para mais desenvolvimentos sobre a influência da teoria marxista na evolução do pensamento 
geográfico ver: QUAINI (1979); PEET (1975, 1998); HARVEY (1981, 1984); HARVEY e SCOTT (1989); 
MATTSON (1978); SOJA e HADJIMICHALIS (1979); MORAES (1987); ROBINSON (1998); KITCHIN e TATE 

(2000). 
4 Esta última dinâmica diz respeito a uma clara concepção marxista do “social” como domínio distinto da 
Natureza, um domínio progressivamente criado e expandido através da acção humana, por sobreposição 
ao do meio natural. 
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O binómio base-superestrutura, também conhecido por infra-estrutura e 

superestrutura de acordo com o conceito de modo de produção, representa um sólido 

princípio marxista, segundo o qual o todo social é constituído por dois grandes níveis ou 

instâncias: a técnico-económica (a base) e a político-ideológica (a superestrutura). A 

base é constituída pelo conjunto das forças produtivas5 e das relações de produção6, que 

formam os alicerces do edifício societal sobre os quais se ergue a superestrutura, 

composta, por sua vez, pela instância jurídico-política (o Direito, o Estado) e pela 

instância ideológica (ideias religiosas, morais, estético-artísticas). A base, alimentada 

pelas relações sociais de produção, constitui o fundamento da estruturação das diversas 

formações sociais e das componentes políticas e ideológicas da superestrutura 

(LEFEBVRE, 1947; HARNECKER, 1971; POULANTZAS, 1976; ALTUSSER, 1985, 1986). 

A problemática da relação “estrutura-agência” reflecte-se na geografia urbana 

marxista quando se privilegia uma análise estruturalista da nobilitação urbana a partir 

das várias instituições sociais, políticas e económicas, concedendo pouco espaço para a 

acção humana activa do gentrifier. À semelhança dos restantes autores marxistas, os 

geógrafos filiados neste paradigma não conseguiram criar um referencial teórico da 

dinâmica espacial urbana como algo estruturalmente organizado e, simultaneamente, 

aberto a uma reconstrução activa por parte dos actores sociais. A nobilitação urbana não 

é inteiramente produzida pela e da forma como os gentrifiers a desejam. A razão para 

tal reside no facto de que a acção humana dos novos moradores, como dos restantes 

actores sociais, se desenvolver no interior das relações sociais de produção que 

assumem o carácter de estruturas englobantes. Estas estruturas derivam da base material 

da vida social urbana e não de um qualquer domínio difuso de ideias e de valores.  

Sentimos, neste ponto, a obrigatoriedade de avançar com uma compreensão geral 

da teoria e da argumentação típicas do materialismo histórico e dialéctico, de forma a 

permitir analisar a terminologia e metodologia a que recorre Neil Smith na sua obra e 

que permite inserir o autor no paradigma da Geografia Marxista. De facto, a 

metodologia subjacente ao contributo do autor no estudo da nobilitação urbana 

demonstra o assumir de uma interpretação do espaço urbano claramente influenciada 

pela teoria marxista, debruçando-se sobre as questões colocadas pelo processo de 

                                                 
5 As forças de produção são constituídas pelos meios de produção (capitais, terras, matérias-primas, 
ferramentas e equipamentos), pelos métodos e técnicas de utilização e pelos trabalhadores, enfim tudo o 
que possa ser susceptível de ser usado para fins produtivos. 
6 As relações sociais de produção são constituídas pelo regime de propriedade dos meios de produção, 
pelas formas de repartição dos produtos e pela estrutura de classes. 
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acumulação flexível, subjacente à realidade urbana inerente ao processo de 

reestruturação produtiva. Verdadeiramente integrado no método que dispõe do processo 

dialéctico de interpretação, SMITH (1986a) é frontalmente contrário ao raciocínio de 

causa e efeito, à ideia marxista de “determinação económica” que adopta uma visão 

casual, rígida, linear e mecanicista, ao estilo do positivismo. 

KITCHIN e TATE (2000: 14), de uma forma sucinta e recorrendo a PEET e LYONS 

(1981: 207) reconhecem o marxismo como um «sistema de pensamento [...] que 

reivindica que o Estado, ao longo da história, tem sido um instrumento para a 

exploração das massas por uma classe dominante e que a luta de classes tem sido o 

principal agente de mudança histórica». Esta breve definição da escola de pensamento 

marxista não invalida a existência de uma grande multiplicidade de versões do 

marxismo. Todas elas, partilham, contudo, uma abordagem crítica à sociedade moderna, 

que se preocupa não só com o estudo teórico, mas também com uma importante 

componente de intervenção, participação e crítica social. 

SMITH (1986a) aproxima-se indubitavelmente desta escola de pensamento 

marxista quando procura expor e denunciar as injustiças e desigualdades sociais 

decorrentes das bases económicas do funcionamento do modo de produção capitalista, 

reforçando a ideia de que as relações socio-espaciais estruturadas pela nobilitação 

urbana são reguladas pelas estruturas capitalistas e que se enquadram como meios de 

reforçar e reproduzir a riqueza e o poder da classe dominante, por via da exploração do 

trabalho da classe dominada. A mediação introduzida no espaço residencial urbano pela 

nobilitação, enquanto estratégia residencial específica, detém uma responsabilidade 

grande no fabrico de determinados padrões de diferenciação social do espaço urbano 

que, em última análise, reforçam a segregação socio-espacial. A nobilitação urbana é, 

por definição, um processo de “filtragem social” da cidade. Vem despoletar um 

processo de recomposição social importante em bairros antigos das cidades, indiciando 

um processo que opera no mercado de habitação, de forma mais vincada e concreta nas 

habitações em estado de degradação dos bairros tradicionalmente populares. 

Correspondendo à recomposição (e substituição) social desses espaços – 

tradicionalmente da classe operária/popular – e à sua transformação em bairros de 

classes média, média-alta – não se pode deixar de referir, por conhecimento deste 

processo de “substituição social”, o reforço da segregação socio-espacial, que na sua 

sequência parece aprofundar a divisão social do espaço urbano. SMITH (1986a) deixa 

claro que os projectos de regeneração urbana, que suportam a promoção ideológica da 
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nobilitação, alimentam equívocos vários no que diz respeito às supostas intenções 

iniciais de reabilitação habitacional e integração/fixação da população de menor estatuto 

socio-economico já anteriormente residente nos bairros históricos alvo de intervenção. 

De resto, nesses contextos, o filtering up que a nobilitação pressupõe – pelo processo de 

substituição social que implica, de classes de menor estatuto socio-economico pelas de 

maior – e faz antever o acentuar dos traços de segregação socio-espacial nas áreas onde 

o fenómeno tem lugar. 

Nestes termos, ao mesmo tempo que produto social e meio, o espaço é também 

instrumento da acção, meio de controle, logo, de dominação e de poder, que produz 

simultaneamente uma hierarquia dos lugares centrado no processo de acumulação uma 

centralização do poder. Sendo assim, ao procurar uma análise que centralize a 

importância da relação dialéctica entre condições sociais diferenciadas no espaço 

urbano e as estruturas económicas emergentes decorrentes da acumulação flexível, no 

contexto de globalização económica; SMITH (1986a) recorre a uma argumentação e 

reflexão tipicamente marxista na medida em que se preocupa em demonstrar que a 

sociedade se encontra estruturada com vista a permitir a perpetuação da produção de 

capital. O autor preocupou-se em investigar as estruturas políticas e económicas actuais 

que estão subjacentes e reproduzem os modos de produção e consumo capitalista, a 

propósito do estudo da nobilitação urbana. A linha metodológica essencial assenta no 

método dialéctico até porque se procura, de uma perspectiva económica e política e a 

partir das alterações no modo de produção, explicar o processo de mudanças no padrão 

espacial urbano e nas dinâmicas sociais, subjacentes ao fenómeno específico da 

nobilitação. 

SMITH (1986a) nega, a este nível, qualquer tipo de determinismo marxista de que 

as práticas espaciais, isto é, a produção e a reprodução social, os lugares específicos e os 

conjuntos espaciais característicos de cada formação social; determinariam directa e 

linearmente as representações do espaço (as concepções abstractas que utilizam um 

sistema de signos verbais e gráficos) e os espaços da representação (espaço vivido 

através das imagens e dos símbolos pelos habitantes). Na óptica do autor, os espaços da 

representação detêm, de igual forma, o potencial de não só afectarem as representações 

do espaço, como também de actuarem sobre as práticas espaciais materiais. Este é, por 

excelência, o raciocínio inerente ao pensamento dialéctico e a uma concepção 

estruturalista do objecto de estudo, em que a infra-estrutura nem sempre influencia 

determinantemente a superestrutura, podendo ocorrer o inverso. 
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Com efeito, apoiando-se no materialismo histórico, SMITH (1986a) procura 

identificar as estruturas do padrão de acumulação flexível de capital, as ideologias e a 

natureza dialéctica dos fenómenos sociais subjacentes às práticas sociais valorativas da 

nobilitação urbana e, por essa via, realçar a forma de como as contradições na estrutura 

da sociedade se encontram no centro da criação e da reprodução social no espaço 

urbano. Grande parte da argumentação da tese defendida pelo autor articula-se tendo 

por base uma concepção materialista da história, ao centrar o seu desenvolvimento na 

acção concreta e objectiva dos homens reais e nas formas de organização da sua 

produção material: a rigidez característica do fordismo foi sendo progressivamente 

substituída por uma nova ordem flexível de acumulação de capital (características da 

infra-estrutura), capaz de redefinir e reconfigurar de forma profunda as matrizes 

comportamentais, sociais e culturais da sociedade capitalista de consumo e respectiva 

produção do espaço urbano (estilos de vida e novos padrões de consumo, característicos 

da superestrutura). 

A teorização marxista de periodizar a história a partir da categoria “modo de 

produção”, apoia-se na chamada tese da “determinação do económico” sobre a 

totalidade social. O motor da história, a consciência dos indivíduos e as estruturas 

político-ideológicas por eles criadas (superestrutura), são determinados, em última 

instância, pelo conjunto das relações de produção que compõem a infra-estrutura 

económica de uma dada sociedade. Sobre a estrutura económica de base real, eleva-se 

uma superestrutura jurídica e política. O modo de produção da vida material condiciona 

o processo de vida social, política e intelectual em geral. 

Contudo, SMITH (1986a), em alguns argumentos que tece, já revela com 

particular destaque uma concepção estruturalista, denotando uma crítica, embora de 

forma muito sub-reptícia, ao reducionismo da tese de “determinação económica” que 

encara a superestrutura como passiva, em proveito de uma hiperactividade e total 

domínio da estrutura económica. A evolução recente das estruturas económicas e o 

fortalecimento da sociedade civil tornaram relativo o poder de determinação directa do 

económico sobre os demais domínios da vida social. Entre a infra-estrutura e a 

superestrutura desenvolveu-se um forte poder de mediação que torna difícil estabelecer 

relações directas e causais entre as duas. A superestrutura pode influenciar igualmente, 

e até condicionar, a infra-estrutura. SMITH (1986a) realça esta perspectiva estruturalista 

quando não se limita a perceber a determinação que a infra-estrutura (processo de 

acumulação de capital, base económica) detém sobre a superestrutura (espaço e relações 
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sociais de classe que produzem a nobilitação), apontando para como a segunda também 

detém poder de condicionamento sobre a primeira. Os seus textos não restringem a 

nobilitação urbana à ideologia típica da superestrutura, mas sim no contexto das 

relações dialécticas entre infra-estrutura e superestrutura, ou seja, ao nível da 

reprodução social. O ponto de partida reside no pressuposto de que a produção 

económica (infra-estrutura, acumulação flexível de capital), embora determine a 

totalidade social (superestrutura, nobilitação e novos produtos imobiliários na cidade 

contemporânea), supõe, por sua vez, a reprodução das condições da produção, e essas 

condições são sociais e espaciais em geral e não exclusivamente económicas:  

 

«With the emergence of capitalism, the accumulation of capital becomes a social 

necessity in exactly this way. Marx demonstrated that both a prerequisite and a product of 

the accumulation of capital is a certain social concentration and centralisation of that 

capital. In short, this means that increasingly large quantities of capital are centralised 

under the control of a relatively small number of capitalists. The social centralisation is 

accomplished only through the production of specific geographical patterns» (SMITH, 

1996b: 268). 

 

Por outras palavras, as condições da produção económica, para se reproduzirem, 

pressupõem, por seu turno, a reprodução das condições políticas e ideológicas. A 

reprodução das relações de produção é garantida, em primeiro lugar, pela materialidade 

do processo de produção do espaço urbano e do processo de circulação do capital. Neste 

caso, a superestrutura também influencia a infra-estrutura. SMITH (1986a) assegura 

ainda uma argumentação na mesma linha de pensamento quando, por exemplo, advoga 

que a produção simbólica de capital inerente ao processo de nobilitação (superestrutura) 

funciona inicialmente como consequência do regime de acumulação flexível (estrutura), 

contudo também influencia este último, pelo facto de servir funções ideológicas. Isto 

porque os mecanismos pelos quais se processa contribuem para a reprodução da ordem 

estabelecida e para a perpetuação de uma estrutura de dominação profunda e 

“escondida” que facilita a concentração da classe dominante no centro da cidade, 

fundamental para assegurar a continuidade do investimento: 

 

«The logical conclusion of the current restructuring, which remains today in its infancy, 

would be an urban centre dominated by high-level executive-professional, financial, and 
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administrative functions, middle- and upper-middle-class residences, and the hotel, 

restaurant, moving, retail, and cultural facilities providing recreational opportunities for 

this population. In short, we should expect the creation of a bourgeois playground, the 

social Manhattanization of the urban core to match the architectural Manhattanization that 

heralded the changing employment structure. The corollary of this is likely to be a 

substantial displacement of the working class to the older suburbs and the urban 

periphery» (SMITH, 1996b: 273). 

 

Para além de enfocar a problemática de como o modo de regulação fordista / 

keynesiano está a ceder lugar ao modo de acumulação flexível e integrado, 

contextualizado no plano histórico esta fase tardia do capitalismo, SMITH (1986a) 

considera que esta forma de organização económica produz, no seu seio, uma série de 

contradições inevitáveis, tais como: o antagonismo de classe, o carácter social da 

produção e a sua apropriação privada, o desemprego estrutural, entre outras. Estas 

contradições para além de se manifestarem de formas distintas, são entendidas pelo 

autor como únicas e específicas em conformidade com o contexto socio-económico de 

uma época singular no quadro da história do capitalismo. Estas contradições específicas 

definem o modo de produção subjacente a esta fase flexível de acumulação de capital, 

numa linha de raciocínio que recupera a noção de contradições como motor do 

movimento histórico das sociedades. A nova ordem de acumulação de capital produz 

uma organização industrial sustentada em linhas descentralizadas (específica desta 

época), abrindo a possibilidade de uma reelaboração das relações de trabalho e dos 

sistemas de produção em bases sociais, políticas e geográficas inteiramente distintas, 

com consequências imediatas no fenómeno de suburbanização e fomento do rent gap, 

como veremos no próximo capítulo. Aquelas bases são determinadas historicamente 

pelo modo de produção em que se inserem. 

Estas formulações mais gerais sobre a teoria marxista permitem estabelecer e 

definir alguns elementos-chave de incontornável importância na construção do objecto 

de uma Geografia inspirada no materialismo histórico e dialéctico. Reafirmam, antes de 

mais, que o objecto geográfico da nobilitação urbana não poderá ser mais definido 

como uma “coisa ou facto”, abordado por uma via puramente empírica. Os factos e os 

fenómenos de foro empírico devem ser substituídos por processos sociais reais. Com 

efeito, denota-se no discurso SMITH (1986a) o esforço na adopção de um objecto de 

estudo social, ao conceber a nobilitação urbana como um processo (que requer uma 
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explicação integrada) e não como um facto passível de observação imediata, desprovido 

de historicidade: 

 

«Although they focus on the general causes and background to the contemporary 

restructuring of urban space, the explanations offered will be successfully only to the 

extent that they can begin to explain the diversity of urban forms resulting from the 

process as well as complete exceptions to the apparent rule. This again calls not for a 

“factor analysis” (a list of factors) but for an integrated explanation; we have to explain 

not just the location but also the timing of such dramatic urban change» (SMITH, 1996b: 

265). 

  

Os diversos obstáculos colocados e as contradições sociais devem ser estudadas 

através de abstracções capazes de confrontar processos não acessíveis directamente a 

partir da experiência. O movimento dialéctico impõe um método de análise e 

compreensão do processo social mais profundo e complexo, assente num nível de 

concepção mais abstracto, capaz de se entender por via do espaço. Os marxistas 

consideram o método dialéctico como contribuindo para um mais verdadeiro e profundo 

conhecimento sobre a realidade, expondo as “estruturas profundas” (deep strutures) da 

sociedade e da sua dinâmica. Como as “estruturas profundas” não se relacionam com 

uma realidade simplesmente empírica, mas sim com características por esta 

“escondidas”, o empirismo é fortemente desvalorizado, em proveito de uma análise 

centrada em conceitos relacionados com as relações sociais de produção e nos padrões 

mais gerais de acumulação de capital (OLLMAN, 1990, 1993; abordado por ROBINSON, 

1998). 

O materialismo histórico e dialéctico trabalha com sucessivos e interdependentes 

procedimentos de abstracção, isto é, caminha da experiência para o abstracto 

(identificando e isolando problemas) pela inserção dos problemas tratados em processos 

mais amplos. Este processo denominado por totalização, encontra-se visivelmente 

trabalhado no trabalho de Neil Smith na medida em que este canaliza a sua 

argumentação no sentido da elaboração de um conjunto de mediações explicativas do 

problema tratado, incidindo as determinações apreendidas mas sempre exaurindo-o nas 

suas manifestações históricas:  

 

«If, however, we eschew the narrow ideology fostered around gentrification, and see the 
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process in relation to a number of broader if still less “visible” urban developments; if, in 

other words, we examine the momentum of the process, not a static empirical count, then 

a coherent pattern emerges of a far more significant restructuring of urban space» (SMITH, 

1996b: 264). 

 

O autor contextualiza o fenómeno da nobilitação urbana no momento económico 

da acumulação flexível na história capitalista. Também em SMITH (1986a) o que se 

estuda é o grande processo da acumulação flexível, na sua génese e formação e suas 

manifestações na realidade concreta do espaço urbano. A explicação global flui não da 

exaustão da análise e do esgotamento dos dados do real (como supõe o positivismo) 

mas pela relevância do processo investigado, isto é, pela sua qualidade hierarquizada no 

movimento histórico. A lógica dialéctica concebe a realidade enquanto movimento e 

contradição: tudo se relaciona no real, sendo que as relações diferem entre si pela 

intensidade e qualidade (SMITH, 1986c). Daí a visão de causalidade dialéctica operar 

através das ideias de “determinação” mas também “mediação”. 

Com bem observou SMITH (1986a), a dialéctica centro-subúrbio inerente ao 

princípio do rent gap, como veremos adiante, remete para o espaço metropolitano como 

espaço relacional por excelência7. O momento historicamente concreto da nobilitação 

urbana como manifestação de uma totalidade maior e mais abrangente que é a história 

do capitalismo recente. Esta preocupação por uma abordagem holística do real revela 

exactamente a essência da argumentação dialéctica e histórica marxista. 

Na óptica de Neil SMITH (1979a), e como vimos, a chave da explicação da 

nobilitação urbana, e que é transversal a toda a sua obra académica, encontra-se nas 

mudanças registadas no modelo de acumulação de capital e no modo de produção 

capitalista na sua última fase mais tardia. Aplicado à produção do espaço urbano, este 

conceito não se refere só aos instrumentos técnicos de produção mas, especialmente, às 

relações sociais que dão origem a direitos diferenciais de propriedade privada para 

habitação na cidade centro, logo gerando segregação residencial. Esta posição de SMITH 

foi altamente criticada por HAMNETT (1991, 1992) que, como geógrafo humanista, 

alegou a necessidade de reconhecer um papel mais preponderante do gentrifier na 

produção socio-espacial do processo da nobilitação urbana. Para tal este autor afirmou a 

                                                 
7 A análise espacial da acumulação flexível permite compreender as transformações que se têm registado 
e que são passíveis de ser entendidas no e pelo espaço urbano. 
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riqueza metodológica subjacente à complementaridade de diferentes técnicas de análise 

e recolha de dados sobre o estilo de vida do gentrifier, a sua estrutura motivacional e 

comportamentos em termos de mobilidade residencial:  

 

«The opposition to any form of agency explanation reveals him [Neil Smith] as a 

structuralist for whom individual agency is reduced to the role of flickering shadows cast 

by the light of capital’s fire. [...] I sought to show that his [Neil Smith] later writing is still 

unduly economist and deterministic and that he is unwilling to accept that individuals may 

have any significant role in shaping their environment outside influencing the colouring 

on the cake» (HAMNETT, 1992: 117; expressões entre parentesis rectos nossas). 

 

Ora, estas proposições sobre o comportamento humano associadas ao 

individualismo metodológico são rejeitadas por autores marxistas estruturalistas. A 

resposta de SMITH (1992) ao raciocínio de Hamnett foi célere e incisiva. A contingência 

da diferença e da identidade não nos deve cegar quanto à importância fundamental da 

classe:  

 

«Let’s for a moment assume the priority of individual preference. Now let us ask: who 

has the greatest power to realise their preferences? Without in any way denying the ability 

of even very poor people to exercise some extent of preference. I think it is obvious that 

in a capitalist society one’s preferences are more likely to be actualised, and one can 

afford grander preferences, to the extent that one commands capital. We may regret that 

economics so strongly affects one’s ability to exercise preferences, but it would hardly be 

prudent to deny it; preference is an inherently class question» (SMITH, 1992: 114).  

 

Os estruturalistas tendem a concentrar-se mais no meio que afecta os indivíduos e 

nas estruturas que o condicionam, do que na sistematização do comportamento 

individual. Isto porque estruturalismo tenta transcender o indivíduo e avaliar a estrutura 

relacional do sistema, salientando que o sujeito não pode ser concebido fora do todo. A 

multiplicidade de influências e estruturas que o indivíduo encontra, bem como as 

condições sociais existentes, afectam o modo como se comporta e como toma decisões. 

O método estruturalista toma o “sistema” como o principal objecto de investigação. 

Argumenta-se que factos e comportamento do gentrifier não podem ser considerados 

isoladamente. As relações, o seu aparecimento e persistência no espaço urbano 

constituem a ênfase nuclear do método estruturalista aplicado à análise urbana. 
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A posição assumida por HAMNETT (1992) leva-nos ao segundo grande problema 

que afecta actualmente a análise crítica urbana, em particular, e o materialismo histórico 

marxista, em geral, e que reside no facto de se ter ido longe demais na afirmação da 

importância das bases materiais da sociedade, assentes no modo de produção e nas 

relações sociais de produção, reduzindo-se fortemente a um economicismo ou a um 

determinismo economicista. Este problema faz-nos retomar o debate em torno do 

modelo base-superestrutura, no qual os aspectos religiosos, morais, políticos e estético-

artísticos são vistos como uma superestrutura erguida sobre uma base material e por ela 

profundamente determinados. Torna-se evidente que a perspectiva teórica marxista 

apresenta uma tendência explicativa dominante dos fenómenos/factos socio-espaciais 

em função dos interesses/necessidades económicas que os determinam. O problema 

gerado pelo carácter unidimensional da interpretação materialista da causalidade 

reflectiu-se nas dificuldades que esta encontra em aceitar a possibilidade da 

recomposição da forma urbana puder apresentar uma pluralidade causal que lhe seja 

mais pertinente. Isto valeu aos teóricos urbanos marxistas o rótulo de “dogmáticos”, na 

leitura que fazem dos escritos de Marx.  

BAUDRILLARD (1975) defende, a favor deste rótulo, que a crítica marxista mais 

não faz do que reflectir, quer os pressupostos produtivistas do capitalismo ocidental, 

quer o discurso da economia política, fornecendo uma reflexão limitada que reproduz as 

raízes deste sistema, sem revelar preocupação por submeter as formas da produção e da 

representação (no domínio do estatuto do signo) a uma análise crítica. Limita-se a ler as 

complexas histórias das sociedades, que existem ou que já existiram, em termos de uma 

história dos modos de produção:  

 

«Against the materialist postulate according to which the mode of production and the 

reproduction of social relations are subordinated to relations of material production, one 

can ask if it is not the production of social relations that determines the mode of material 

reproduction (the development of productive forces and relations of production). A 

genealogy of social relations shows many criteria of domination other than the private 

ownership of the means of production. Species, race, sex, age, language, culture, signs of 

either an anthropological or cultural type [...]. It is a simplistic hypothesis that makes 

them all “descendants” in the last instance of economic exploitation» (BAUDRILLARD, 

1975: 142).  
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LEFEBVRE (1977) reconhece que o dogmatismo simplificado evidente na redução 

da vida humana ao factor económico foi mesmo adoptado por certos marxistas em geral 

e que, ao se difundir, contribuiu não pouco para a influência do pensamento marxista, 

mas tendo também permitido críticas fáceis. O autor nota, contudo, que certas formas 

grosseiras de dogmatismo estão já ultrapassadas, mormente o determinismo económico. 

Porém, insiste em afirmar que o económico fornece a base e, portanto, os dados práticos 

e os limites de toda qualquer acção humana social ou individual, embora isto suponha, 

precisamente, que a actividade humana não se reduza ao económico, mas que o 

ultrapasse constantemente. A economia política examina somente relações entre coisas 

(produtos, mercadorias, quantias de dinheiro). A sua crítica mostra que as verdadeiras 

relações, dissimuladas pelas relações entre as coisas, são relações entre homens vivos e 

actuantes. Mesmo assim, é atribuída uma importância explicativa bastante exagerada 

aos aspectos instrumentais e coercivos das estruturas económicas sobre a ordem social.  

Uma razão pela qual os teóricos marxistas têm menosprezado os problemas de 

teor meramente social e cultural na explicação da nobilitação urbana reside na sua 

predilecção por um modelo de acção socio-espacial baseado na satisfação instrumental 

do interesse individual e/ou de classe. Diz-se instrumental, porque se refere a uma 

concepção das acções como meios para alcançar determinados fins económicos e não 

uma valorização destas em si e para si própria. Era comum na literatura dos estudos 

urbanos, até ao início da segunda metade dos anos 80, fazer-se referência que a 

produção da nobilitação urbana só podia ser entendida com referência às relações 

sociais capitalistas de produção e à luta de classes e dos diferentes agentes urbanos pela 

apropriação diferenciada do espaço residencial urbano. Defendendo a premissa de que o 

espaço urbano é socialmente produzido, compreende-se a recentralização da classe 

burguesa como materialização territorial de uma estrutura social e modo de produção 

que entendem o alojamento-mercadoria como objecto de especulação e elemento de 

reprodução da força de trabalho, geradora de mais-valia, logo, respondendo aos 

interesses da acumulação capitalista dos novos moradores, dos promotores imobiliários 

e das instituições financeiras. 

Assim, os gentrifiers e a(s) classe(s) que os agrupa(m) agem instrumentalmente, 

com vista a realizar única e exclusivamente apenas interesses materiais, pelo que, na 

perspectiva da geografia urbana marxista, não se afigura necessária a referência a 

considerações baseadas nos valores e nas motivações que produzem o desejo de 

residência e apropriação dos bairros antigos da cidade centro. As tentativas dos 
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marxistas urbanos para incluir estes elementos subjectivos no modelo instrumental e 

racional de mobilidade residencial só se faz através da noção de ideologia. Sendo esta 

entendida, de acordo com ALTHUSSER (1985), como um conjunto de crenças e 

representações, símbolos e sinais, normas e valores, correspondente a uma instância 

real, mas sempre derivada das condições materiais estabelecidas pelas relações sociais 

de produção. É destinada a legitimar interesses inerentes a uma classe dominante, à qual 

subentende-se neste caso, os gentrifiers estarem unilateralmente associados. Estes 

detendo os meios de produção material até por assumirem posições de relevo no que 

toca a sua categoria socio-profissional, possuem também os mecanismos e instrumentos 

de produção simbólico-ideológica (representações e discursos, signos e símbolos, 

condutas e atitudes), que aplicados ao factor habitação, justificam o seu status-quo, 

legitimando os seus interesses (HARVEY, 1987; BOURDIN, 1979). Reduzem a distinção 

social emprestada pela nobilitação urbana ao estatuto de mais um instrumento coercivo 

do controlo ideológico de classe, excluindo a questão de saber se é possível os novos 

modelos de habitat transcenderem o poder e determinismo da classe social. 

Esta explicação impossibilita os geógrafos urbanos de responderem à principal 

questão que as versões críticas da teoria socio-espacial enfrentam, nomeadamente a 

incapacidade de enquadrar e encaixar os desenvolvimentos recentes e inovadores que 

provêm da atenção dedicada por muitos académicos aos estilos de vida. Estes prendem-

se com práticas quotidianas e formas de consumo que envolvem escolhas particulares e 

identitárias muito diversificadas, em domínios tão díspares como a habitação, a 

alimentação, os usos do corpo, o vestuário, os hábitos de trabalho, o lazer, a religião, a 

arte, a organização do espaço e do tempo. Distintos e distintivos, com homologias e 

correspondências significativas a ligar as suas diversas componentes, os estilos de vida 

tendem a configurar-se de forma coerente e a exprimir as identidades pessoais e 

colectivas, fugindo um pouco à normatividade imposta pelo conceito de classe. A 

expansão dos mercados, a diferenciação urbana e a complexificação da divisão social do 

trabalho multiplicaram as possibilidades de escolha oferecidas aos actores sociais. Este 

incremento das opções permite-lhes a adopção e a construção dos seus próprios estilos 

de vida, que se individualizam crescentemente e resguardam uma subjectividade que 

escapa à materialidade das práticas de classe social. 

Importando estas importantes conclusões para a teoria urbana, isto não deixa de 

significar que as atitudes, os valores e os comportamentos dos gentrifiers não tendam a 

configurar-se segundo padrões consistentes e adaptados à sua condição e modo de 
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articulação com a estrutura social mais vasta. Aliás, o conceito de habitus de Pierre 

BOURDIEU (1979) assume nesta discussão um papel fulcral, revelando a vontade deste 

reconhecido sociólogo de elucidar o modo como as práticas e as escolhas quotidianas 

dos indivíduos se ajustam às suas condições de existência, designadamente, às suas 

posições e trajectórias sociais. Enquanto sistema durável, aberto e dinâmico de 

esquemas e disposições interdependentes, o habitus incorpora as estruturas 

condicionantes e molda as rotinas e os estilos de vida dos indivíduos. Estes, por seu 

turno, tendem a reforçar e reproduzir as ditas estruturas, pelo que a estratificação dos 

estilos de vida se faz sempre consoante as classes sociais. 

Perante este impasse teórico, caberá a Max Weber, como em muitos outros 

aspectos, rasgar horizontes. Ligando os estilos de vida aos grupos de status e 

enquadrando-os principalmente ao nível do consumo, WEBER (1993) argumenta que 

poder-se-á, aqui numa simplificação abusiva, defender que as classes se organizam 

segundo as relações de produção e de aquisição de bens, e o status segundo os 

princípios do consumo de bens sob diversas formas específicas do seu estilo de vida. 

Embora condicionados pela situação social e respectivas possibilidades de vida dos 

actores, derivados das estruturas englobantes, os estilos de vida resultam das suas 

escolhas, o que prova a prevalência de um espaço considerável de liberdade de acção 

(MAIA, 2002). Ocorre aqui, como noutros momentos da história das ciências sociais 

uma mudança na maneira de ver a relação entre o indivíduo e a estrutura económica e 

social. Esta é agora concebida menos em termos do impacto regulador de uma realidade 

externa sobre o indivíduo, deixando de se vista simplesmente como uma obrigação 

externa, para passar, doravante, a contribuir para acções que são desejadas e apetecidas. 

GIDDENS (1994) retoma esta ênfase na subjectividade e do seu papel da definição 

do jogo do espaço social, diagnosticando uma autêntica explosão das opções de vida 

numa sociedade cada vez mais dinâmica e complexa, como é a actual. As 

transformações decorrentes da compressão espacio-temporal (teorizada por HARVEY, 

em 1989), acopladas com a descontextualização dos sistemas sociais, a que se associa 

ainda a dispersão e diluição dos centros de autoridade, a erosão da hierarquias culturais, 

o questionamento dos fundamentos epistemológicos e das metanarrativas, promovem a 

mudança rápida, a abertura da vida social e a pluralidade de enquadramentos para os 

estilos de vida da modernidade avançada. Apesar de existirem estilos de vida que são 

próprios de determinados grupos ou estratos sociais, os que existem adquirem relevo, 

como nunca, tanto na definição das práticas diárias, como na construção das identidades 
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pessoais, que não são, doravante, afectas apenas à classe social, mas quotidianamente 

recriadas pelas práticas e opções diárias dos indivíduos. A composição da identidade 

social apela cada vez mais à apropriação de um estilo de vida construído de forma 

reflexiva. Nesta acepção, Giddens aproxima-se de uma das temáticas mais importantes 

às discussões sobre o pós-modernismo/pós-estruturalismo e que faz referência a um 

conjunto diversificado de iniciativas provenientes do pensamento social e filosófico 

geralmente identificado com as obras de Baudrillard, Deleuze, Derrida, Foucault, 

Guattari, Lacan e Lyotard: a questão do sujeito fragmentado e descentrado no campo 

social. Este princípio mina, por conseguinte, a noção de identidade como um fenómeno 

fixo e unificado pelo conceito de classe. 

Além deste aspecto, num certo número de frentes, parece haver sinais 

significativos, a ocorrer nas sociedades ocidentais desde a II Guerra Mundial, de que os 

discursos e as práticas do quotidiano urbano, bem como as instituições sociais, 

económicas, políticas e culturais que o compõem, estão a ser permeadas por mudanças 

importantes. Não há dúvida que esses sinais deram credibilidade à ideia de novos 

tempos. Mas se, num dado sentido, é difícil contestar-se que existem processos 

significativos de transformação que afectam as nossas experiências da vida urbana 

quotidiana, as actividades económicas, as associações políticas e a produção e o 

consumo cultural, também é importante precavermo-nos contra uma aceitação 

demasiado apressada da ideia de que tudo mudou ou, pelo menos, de que tudo o que 

importa mudou. É sobre as implicações destas transformações na produção da 

nobilitação urbana que nos debruçaremos no próximo ponto. 

 

1.3.2. Das margens para o centro: geografias pós-modernas da nobilitação 

 

O conceito de pós-modernidade tem sido invocado para descrever os 

desenvolvimentos ocorridos num certo número de áreas tais como a arquitectura, a arte, 

a literatura, o cinema, a música, a moda, as comunicações, as experiências do espaço e 

do tempo, os aspectos da identidade, assim como as respectivas reflexões sobre estas e 

outras questões mais vastas da vida social empreendidas no âmbito da filosofia, da 

política e da sociologia e, também, na geografia. 

É vasta a literatura científica que acumula contribuições válidas em considerar a 

questão da pós-modernidade uma problemática relevante no discurso social, económico, 
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cultural político e epistemológico8. A pós-modernidade não só como uma condição 

social, económica e política contemporânea, mas também, e sobretudo, como forma de 

reflexão e de resposta à acumulação de indícios sobre os limites e as limitações da 

modernidade. A pós-modernidade como condição indispensável de discussão das 

dúvidas, das incertezas e das ansiedades que parecem cada vez mais ser o corolário de 

uma modernidade inacabada. A obra lapidar de Boaventura de SOUSA SANTOS 

demonstra que a ciência moderna se encontra mergulhada numa profunda crise e que 

experimentamos uma época de transição paradigmática entre o paradigma da 

modernidade e um novo paradigma, de cuja emergência se vão acumulando sinais 

evidentes, e a que, na falta de melhor designação, apelamos de pós-modernidade. 

Um dos primeiros pontos, senão o primeiro, que importa discutir a respeito da 

pós-modernidade é o de saber não só “o que significa”, mas também, e sobretudo, em 

caso de significar algo, “qual o sentido daquilo que significa” (o que se pressupõe ser 

diferente daquilo que é designado por outros conceitos e/ou paradigmas). O prefixo 

“pós-”, se é certo que pretende expressar, antes de mais, uma resposta à modernidade, 

quer como uma oposição/ruptura, quer como sua continuidade diferenciada, também 

remete, numa primeira abordagem, para um certo esgotamento das taxinomias. Assim 

sendo, importa investigar se se pode mesmo falar da pós-modernidade como um novo 

paradigma (ou não-paradigma) e, em caso afirmativo, em que consiste e como conceber 

os seus princípios teóricos. Não é esse o objectivo do presente trabalho. 

Não obstante as críticas aos excessos do discurso pós-moderno, o estudo do seu 

pensamento afigura-se indispensável, pois se ainda que o debate teórico que originou, 

repercutiu um escasso eco na geografia enquanto ciência espacial, a verdade é que as 

suas perspectivas de compreender o mundo e a ciência modificaram as coordenadas de 

orientação da cultura ocidental. Interessa-nos, todavia, e acima de tudo, produzir uma 

breve reflexão em torno do enfoque incontestável de interesse com que a pós-

modernidade tem vindo a presentear a política da diferença, das “margens”, do consumo 

cultural e dos novos estilos de vida urbanos que marcam a paisagem da cidade 

contemporânea, a identidade “descentrada” do gentrifier e uma produção do espaço 

urbano fragmentado:  

                                                 
8 ver referências fundamentais da literatura científica dedicada à pós-modernidade e com influência 
na Geografia: LYOTARD (1989); SOUSA SANTOS (1987, 1988a, 1988b, 1989, 1994, 1996, 2000);  
HARVEY (1989, 1996); DEAR, (1988, 1996, 1997, 2000, 2001); DEAR e FLUSTY (2002); WATSON e 

GIBSON (1995); CLOKE, PHILO e SADLER (1991); FEATHERSTONE (1990); KITCHIN e TATE (2000); 
PEET (1998); ROBINSON (1998); BENKO e STROHMAYER (1997); VATTIMO (1987, 1992), entre 
outros. 
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«A [posmodern] [...] theory must be built upon an epistemological openness and 

flexibility that are suspicious of any attempt to formalize a single, totalizing, way of 

knowing, no matter how progressive it may appear to be. [...] It must make this openness 

a means of understanding ambiguity, fragmentation, multiplicity and difference, for these 

are the material social realities of the contemporary world. This means not only tolerating 

difference but encouraging what can be described as the disordering of difference (as 

opposed to the modernist search for order and stability)» (SOJA, 1997: 245-246).       

 

Nas últimas duas décadas, o debate epistemológico e social sobre a condição pós-

moderna interceptou com frequência o da cidade (CACHINHO, 2006). E existem, como 

referimos anteriormente e desenvolveremos melhor no capítulo III, análises da 

modernidade do espaço urbano e das suas consequências que sugerem que é agora 

necessário conceber e utilizar a noção de pós-modernidade para se conseguir 

compreender devidamente a condição urbana actual da nobilitação. Na verdade, a 

aplicação do adjectivo de “pós-moderno” sugere que o fenómeno urbano se acha hoje 

numa fase de transição, em que estão menos presentes as características e os princípios 

que se lhe atribuíam no “período moderno”, senão mesmo correspondendo à ideia geral 

de um esgotamento da experiência urbana que representou. Sugere-se implicitamente 

que os novos caracteres que se têm vindo a delinear ainda não configuram um modelo 

coerente ao ponto de garantir uma definição efectiva e uma aplicação completamente 

descomplexada do adjectivo “pós-moderno” à cidade e ao espaço urbano.  

De acordo com uma aproximação em termos de ciclos, podemos então pôr a 

hipótese de que entrámos num novo ciclo da vida da cidade, qualificado frequentemente 

de pós-fordista. Esta denominação é também um pouco ambígua, pois supõe a 

superação completa do fordismo e do paradigma do ciclo precedente, o que não é 

exactamente o caso. É, todavia, já seguramente consensual para um número crescente 

de autores que se assiste, nas últimas décadas, à formação de um novo tipo de cidade 

que, por comodidade e na reconhecida falta de melhor expressão, se designa de “pós-

moderna”, “pós-industrial” ou “pós-fordista”.  

As dinâmicas urbanas recentes são sobremodernas por duas razões principais. A 

primeira, pelas evoluções económicas, sociais, políticas e culturais, que condicionam 

largamente a evolução das cidades e detêm uma função central na interpretação da 

metamorfose constante do espaço urbano, sobretudo no que se refere ao seu papel 
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cultural e à sua especificidade de lugar de incubação de modos e estilos de vida e das 

categorias conceptuais próprias de uma época. A segunda razão, pelos discursos 

produzidos sobre as cidades e as práticas urbanas, que extraem de bases comuns as 

mesmas referências e ideologias científicas, técnicas, filosóficas e políticas. 

De um ponto de vista económico, o novo ciclo que se inicia é marcado pela 

globalização (internacionalização), pela procura de novos tipos de produtividade, de 

flexibilidade, de polivalência, de procura sistemática da velocidade, da experimentação 

de novos modos de organização económica, do desenvolvimento dos transportes e das 

telecomunicações. Em consequência disto, enquanto que a época fordista se mostrava 

dominada por uma tendência geral para a concentração das actividades produtivas em 

grandes pólos urbanos, o período mais recente assiste a uma presença simultânea de 

impulsos centrífugos e centrípetos. Os primeiros dizem respeito às actividades 

industriais e, sobretudo, às que produzem bens de largo consumo. Os impulsos 

centrípetos, em contrapartida, referem-se sobretudo às actividades terciárias mais 

qualificadas, da finança aos centros de consultadoria e de marketing, da pesquisa às 

actividades ligadas à cultura e à informação. Esta transição para o novo regime de 

acumulação flexível de capital, lê-se no território através do aumento da fragmentação 

urbana e de um mapeamento mais complexo das actividades e das funções urbanas. Nas 

teorias da condição urbana pós-moderna, a cidade é hoje apreendida como um “sistema 

complexo”, irredutível à separação em funções elementares e em zonas estanques. Ela 

deve ser concebida como uma realidade flexível que se pode adaptar e modificar ao 

longo do tempo, ao contrário da produção massificada dos grandes conjuntos 

habitacionais, ilustração dramática da rigidez do período moderno. O urbanismo deve 

ser “ágil” e realizar-se mais a partir de projectos urbanos estratégicos do que de planos 

directores. O planeamento urbano deve ser mais pragmático, participado e elástico, 

promovendo a miscigenação funcional e a polivalência. Todas estas características 

empurram a evolução da cidade para um espaço crescentemente policêntrico, 

constituído por diversos pólos de emprego, de comércio, de serviços e de lazer, 

paralelamente a uma desconcentração das actividades e à redução da proeminência do 

centro tradicional (ASCHER, 1998). O princípio da incerteza revê-se na cidade pós-

moderna, composta por movimentos simultâneos antagónicos de desconcentração e de 

recentralização, evidentes também na mobilidade residencial intra-metropolitana, com 

os processos de suburbanização e de nobilitação, respectivamente.    
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A reestruturação da base económica está associada a uma progressiva 

desindustrialização dos espaços urbanos e ao incremento da presença de actividades 

terciárias, factores que influenciam decisivamente a estrutura funcional das cidades e 

que redefinem a sua funcionalidade interna, já que se acelera o processo de substituição 

dos espaços de produção pelos de serviços e de lazer. De facto, assiste-se a uma 

profunda transformação da funcionalidade da cidade moderna, a qual assentava na 

componente da produção. A transição da sociedade moderna para a sociedade pós-

moderna é caracterizada, entre muitos outros aspectos, por importantes alterações nos 

domínios demográfico e socio-cultural – alterações na estrutura e composição da família 

(crescimento do número de isolados, aumento das uniões de facto e de casais sem 

filhos), crescente participação da mulher na esfera produtiva, acesso ao ensino, 

democratização da educação, entre outros (DANSEREAU e CHOKO, 1988; LEY et al., 

1986). Todos estes factores vêm igualmente contribuir para a profunda alteração da 

estrutura social e dos padrões, condutas e estilos de vida a estas associados, 

nomeadamente, ao nível dos padrões de escolha, de (p)referência ao habitat 

(PELLEGRINO, 1994; PELLEGRINO et al., 1994). 

Como já foi referido anteriormente, o processo de nobilitação urbana 

contextualiza-se no seio de uma ampla recomposição sócio-demográfica, traduzindo-se 

na constituição de uma suposta “nova classe média” que se diferencia da classe média 

tradicional (LEY, 1994, 1996; BUTLER, 1997). Os seus membros ocupam lugares em 

profissões tradicionais que tendem a crescer e em novas profissões ao nível de 

actividades ligadas ao que BOURDIEU (1989) apelidou de “produção simbólica”. São os 

intermediários culturais, ligados às indústrias culturais, às artes, à publicidade, ao 

design, à moda, à cultura, imagem e marketing, arquitectura e decoração, entre outras. 

A afirmação destas categorias sociais acompanha os sinais de reconfiguração da 

estrutura económica e social da cidade, na transição entre a modernidade e a pós-

modernidade, desencadeada pelo processo de reestruturação económica, por meio do 

qual actividades e aspectos anteriormente periféricos, sofrem um movimento de 

(re)centralização – “das margens para o centro”, no entendimento de O’CONNOR e 

WYNNE (1996, 1997) – passando a assumir uma maior centralidade nas preocupações 

do urbanismo. Segundo estes autores, esta recentralização é tripla. Primeiro, diz respeito 

a um processo de reestruturação económica, em que actividades anteriormente 

periféricas na cidade industrial “produtiva” ganha relevo social e espacial (cultura, 

consumo, imagem). Segundo, trata-se de um processo pelo qual grupos e actividades 



 59

“marginais” se tornam centrais para a cidade, ao mesmo tempo que tornam a cidade 

central para si mesmos, mormente, nas práticas e nas representações. Terceiro, por fim, 

é o próprio processo de nobilitação, através do qual o movimento de fixação de 

determinados segmentos populacionais na cidade centro, resulta na revitalização de 

áreas marginalizadas e excluídas. 

A nobilitação urbana assiste ao surgimento de um novo contexto de valorização da 

urbanidade segundo moldes e formas culturais (DAVIS, 1985) que consolidam uma 

cultura hedonista permissiva que acompanha a pós-modernidade e se reflecte no espaço 

da cidade através da emergência de novos produtos imobiliários que configuram os 

lugares urbanos sob o signo do imagético e do “valor-signo”, ou seja, do simbólico. O 

que efectivamente está em causa nas mudanças com diversos níveis de registo na 

paisagem urbana da cidade é o facto de se estar a configurar um deslocamento 

progressivo da leitura e ênfase imagética mais económica e funcional das metrópoles 

(baseadas até então no processo produtivo), para um centramento em torno de um 

registo mais estético, simbólico e cultural (baseadas actualmente no processo de 

consumo). Na realidade, a cidade sempre constituiu, em todas as fases da sua história, 

um fenómeno cultural e simbólico. Porém, a organização socio-economica 

contemporânea, e respectivas manifestações no comportamento dos indivíduos e dos 

grupos sociais, tem-se definido cada vez mais à luz do privilégio conferido ao consumo, 

de tal maneira que se pode mesmo falar em sociedade e cultura de consumo 

(BAUDRILLARD, 1970; FEATHERSTONE, 1991). 

No caso dos estudos urbanos, estes conceitos têm sido aplicados à transição no 

sentido de uma condição pós-moderna em geral (DEAR, 2000, 2001; ELLIN, 1996) e 

dizem respeito ao papel preponderante que o consumo detém no processo de 

identificação e mediação sociais e nos novos padrões de uso do tempo/espaço (BARATA 

SALGUEIRO, 1996a, 1996b, 1999c, BARATA SALGUEIRO e CACHINHO, 2002). Também na 

teoria social contemporânea tem sido dada proeminência ao consumo cultural e à 

cultura do consumo, associada aos argumentos expostos por JAMESON (1984b, 1991), 

no sentido das últimas transformações sociais causadas pelo consumismo terem 

resultado numa expansão maciça do campo cultural. A este movimento não é de todo 

alheia a emergência de campos e subcampos científicos explicitamente 

transdisciplinares como os do cultural studies, coincidindo também com um enfoque 

substantivo no papel da linguagem e do discurso na constituição e na mediação da 

realidade socio-espacial da nobilitação urbana. Estas abordagens tiveram muito em 
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comum com o que veio a ser conhecido, na filosofia e na teoria literária, e na sequência 

do trabalho de Derrida, por desconstrução. Esta orientação metodológica desencadeou 

trabalhos empíricos que, em complemento das abordagens estruturalistas dedutivas mais 

legitimadas, passam a valorizar os métodos “qualitativos” ou “informais” de 

investigação. É o caso de práticas longamente estabelecidas como o trabalho de campo 

etnográfico, observação participante, complementadas pela análise de conteúdo e pela 

história biográfica. Vejam-se, por exemplo, os trabalhos de MILLS (1993) e de 

CAULFIELD (1994), que dão voz aos gentrifiers e aos promotores imobiliários. 

A deslegitimação pós-moderna do discurso do poder unificador, totalizante e 

legitimante das grandes narrativas modernas, concorre para a abertura epistemológica à 

pluralidade de códigos culturais e àquilo que é “acentrado” / marginal / diferente. 

Aquelas orientações metodológicas denunciam, claramente, o discurso relativista, 

contextual e local associado à pós-modernidade. Este último é profundamente 

alicerçado na ideia de “morte da metanarrativa moderna”. Obra de referência para os 

autores pós-modernos, “A Condição Pós-Moderna” de Jean-François LYOTARD (1989) 

encerra de forma excelente o argumento de que a pós-modernidade corresponde à crise 

das metanarrativas. A ciência pós-moderna como recusa da metanarrativa proposta por 

todos os outros paradigmas (incluindo o marxismo), os regimes de verdades singulares 

da modernidade. Simplificando, a perspectiva pós-moderna a nível epistemológico 

pode-se considerar como a incredulidade em relação às metanarrativas, ao desuso do 

dispositivo metanarrativo de legitimação da ciência e que corresponde especialmente à 

crise da filosofia metafísica e da instituição universitária que dela depende. A pós-

modernidade enquanto paradigma (ou melhor não-paradigma) assenta num descrédito 

generalizado no próprio conceito de paradigma, isto é, no círculo perfeitamente fechado 

dos factos e das interpretações da realidade, com vista ao atingir de uma verdade 

unitária e totalizante. A existência de uma grande narrativa global, um regime de 

verdade totalizante e único, uma perspectiva cuja abrangência explicativa abarque a 

realidade inteira, configura-se como tarefa impossível, verdadeiramente ilusória e até 

pouco científica. A concepção desconstrutivista e perspectivista da pós-modernidade 

opõe à ideia de uma realidade simples, cognoscível (passiva e passível de conhecimento 

total e absoluto) e perfeitamente objectiva, a noção de múltiplas realidades, tantas 

quantas os indivíduos existentes que as concebam. Existem tantas realidades e 

“verdades” quantos os pontos de vista e as interpretações realizadas. 
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A hipótese de trabalho de LYOTARD (1989) é a de que o saber muda de estatuto ao 

mesmo tempo que as sociedades entram na era dita pós-industrial e as culturas na era 

dita pós-moderna. A pós-modernidade critica o discurso de legitimação da ciência 

moderna, isto é, o seu metadiscurso que recorre explicitamente a uma dada narrativa, 

em que todo o enunciado científico está submetido necessariamente à regra de que deve 

prescrever um conjunto de condições de consistência interna e verificação experimental 

para que possa fazer parte do discurso científico e possa ser tomado em consideração 

pela comunidade científica. Um dado enunciado não requer forçosamente um valor de 

verdade aceitável apenas se se inscrever na perspectiva de uma unanimidade possível 

dos espíritos racionais. Todo o texto pós-moderno deve ser entendido como um escrito 

de circunstância. Todas as interpretações da realidade são válidas dependendo apenas 

do contexto em que são convocadas. Esta é, com efeito, a grande ideia de 

deslegitimação inerente a toda a perspectiva pós-moderna: o declínio do poder 

unificador e legitimante das grandes narrativas modernas. A quebra da cadeia de 

significações que se seguiu ao colapso dos referentes e à crise de representações com ele 

associada, apontam para a pós-modernidade como uma forma de reflexão e de resposta 

à acumulação de indícios sobre as dúvidas, as incertezas e as ansiedades da 

modernidade. A pós-modernidade como uma modernidade mais modesta, um sinal de 

que esta acabou por reconhecer os seus limites e limitações. 

Indissociável da cultura de consumo e da emergência e crescimento de actividades 

de produção simbólica encontra-se também a afirmação de uma tendência de estetização 

da vida social. Esta pode ser entendida em vários sentidos. Em primeiro lugar, o do 

“apagamento” ou transgressão dos limites entre a arte e a vida social. É a ideia de que 

tudo pode ser arte e de que a arte pode estar embutida em todo e qualquer objecto, 

manifestação, comportamento, incluindo na trivialidade da vida quotidiana. Em 

segundo lugar, a estetização da vida social pode ser entendida como o projecto de tornar 

a vida uma obra de arte – salientem-se as figuras do dandy, do flâneur, personificações 

do estilo de vida boémio e que privilegia as sensações e as experiências de vida na 

produção do entendimento da realidade social. Algo que está geralmente associado ao 

perfil social do gentrifier (BOURDIN, 1979, 1980; BOWLER e MCBURNEY, 1991; MILLS, 

1993). 

Por último, a estetização da vida social pode referir-se ainda ao rápido fluxo de 

signos e imagens que saturam a textura da vida quotidiana. É o facto do signo ter 

assumido uma importância e ubiquidade muito fortes e o modo como a realidade passou 
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a ser concebida, como uma relação confusa entre significantes e significados, onde se 

torna cada vez mais difícil estabelecer a distinção entre os objectos/bens/serviços, ou 

seja, entre a componente material e a imaterial, isto é, entre o valor de uso e o valor-

signo, sendo que o primeiro sai desvalorizado em detrimento das imagens e 

representações que o último evoca. O que aconteceu foi que a produção estética actual 

se integrou na produção de mercadorias em geral (JAMESON, 1984b, 1991), incluindo na 

habitação como mercadoria. Digamos que por estetização da sociedade deverá entender-

se a reintrodução no domínio socio-económico de categorias do mundo artístico que 

eram anteriormente consideradas como estando “fora”, “à parte”, ou “acima” da vida 

quotidiana. A arte é cada vez menos um tema de acesso restrito e a “vida de artista”, 

conotada por vezes com a boémia e o “descontrole”, ela própria cada vez menos 

avaliada negativamente. Pelo contrário, progressivamente valorizada, é fonte de 

referências a incorporar na estetização da vida de públicos sociais e de espaços urbanos 

cada vez mais abrangentes (FEATHERSTONE, 1991; ZUKIN, 1982, 1989; PODMORE, 1998). 

 

«Why did people in the 1970s rush to rent lofts as housing? [...] First, people assumed that 

loft living, as unconventional housing, attracted unconventional people, or at least people 

in search of the unconventional: “closet hippies” looking for “marginal chic”. [...] But 

perhaps there is an aesthetic component to the demand factor – a Zeitgeist that finds 

expression in the inhabiting of old factory spaces and thus identifying in some existential 

way with an archaic past or an artistic style of life» (ZUKIN, 1989: 14). 

 

São estes dois fenómenos descritos de forma sintética – cultura de consumo e 

estetização da vida social – que estão na base da afirmação de uma “nova classe média” 

na reconfiguração das cidades centrais e, por conseguinte, na valorização de novos 

produtos imobiliários que nestas se começa a encontrar. Para além dos “intermediários 

culturais”, aquele novo grupo social diz também respeito a profissões científicas e 

técnicas relacionadas com a educação, a formação profissional e o meio académico. 

De qualquer maneira, a nobilitação urbana é sempre, por definição, um processo 

de “filtragem social” da cidade. Vem despoletar um processo de recomposição social 

importante em bairros antigos das cidades, indiciando um processo que opera no 

mercado de habitação, de forma mais vincada e concreta nas habitações em estado de 

degradação dos bairros tradicionalmente populares. Correspondendo à recomposição (e 

substituição) social desses espaços e à sua transformação em bairros de classes média, 
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média-alta, não se pode deixar de referir, por conhecimento deste processo de 

“substituição social”, o reforço da segregação socio-espacial na sua sequência, 

aprofundando a divisão social do espaço urbano. A verdade é que a apropriação pontual 

do espaço, característica da nobilitação urbana, introduz mudanças na escala da 

segregação socio-residencial produzida. Esta far-se-á, doravante, e contrariamente ao 

que acontecia na cidade moderna, a uma escala micro de maior complexidade, 

baralhando o primórdio da divisão social da cidade em manchas homogéneas, inerente 

ao princípio de zonamento funcional associado à cidade industrial. 

Assim, quando se assiste à emergência de empreendimentos destinados à 

habitação de grupos de estatuto socio-económico mais elevado em bairros históricos de 

características essencialmente populares, verdadeiros enclaves de luxo no seio de áreas 

de residência de classes baixas, facilmente se conclui que a nobilitação urbana é um 

exemplo de uma nova organização do espaço urbano, reforçando uma estrutura 

fragmentada, típica da cidade pós-moderna. As implantações dos projectos imobiliários 

dirigidos aos gentrifiers apresentam um carácter pontual, introduzindo uma diferença 

brusca em relação ao tecido social envolvente. Outras considerações sobre a relação 

entre a nobilitação e a fragmentação urbana serão desenvolvidas no capítulo III. 

Queremos, todavia, realçar que uma característica central das geografias pós-modernas 

da nobilitação é a fragmentação urbana, e que deriva da recentralização selectiva 

inerente ao processo. Essa fragmentação encontra-se presente quer na implantação 

pontual dos novos produtos imobiliários dirigidos aos potenciais gentrifiers, quer na 

apropriação socio-espacial descontínua que o gentrifier faz do bairro e da cidade, quer 

na natureza cada vez mais poliédrica e camaleónica da sua identidade, inerente à sua 

condição de indivíduo na cidade pós-moderna, como desenvolve CACHINHO (2006) a 

propósito do consumidor. 

O problema da identidade moderna era o de como se construía uma identidade, 

mantendo-a sólida e estável. O problema da identidade pós-moderna é, em primeiro 

lugar, o de como evitar a fixação e manter as opções em aberto. No contexto da cidade 

pós-industrial, as diferentes apropriações do espaço derivam da agregação temporária e 

fluída, estabelecida entre as várias ligações sociais (BAUMAN, 1995, 2000, 2004) ou, 

dito de outro modo, decorrem da agregação das várias escolhas e vontades inter-

individuais. As “velhas” identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio. Novas identidades surgiram, entretanto, deixando o indivíduo 

moderno fragmentado, subscrevendo trajectórias múltiplas e fluentes. A “crise de 
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identidade” faz parte de um processo amplo de mudanças que, segundo Stuart HALL 

(2005), está a deslocar as estruturas e os processos centrais das sociedades modernas e a 

abalar os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social. A apropriação do espaço particulariza-se em função das diferentes 

ramificações que estruturam a vivência quotidiana do indivíduo, doravante, cada vez 

mais fragmentada (MIGUEL DO CARMO, 2006). 

Estes são os elementos centrais da celebração pós-moderna das dimensões 

fragmentadas e multidimensionais da experiência socio-espacial do gentrifier, indo de 

encontro à obra de Deleuze e Guattari, e também à de Lyotard, onde se sublinha o facto 

da experiência contemporânea ser uma de fragmentação, desordem e polivalência. 

Como veremos mais adiante, estes atributos estendem-se da identidade social ao 

território urbano. As geografias pós-modernas da nobilitação urbana atacam a ontologia 

unidimensional imposta pelo estruturalismo, nomeadamente o ímpeto de controlo e de 

certeza que tenta categorizar o sujeito gentrifier como unificado e o seu perfil como 

perfeitamente tipificado. 

Para ROSE (1984), por exemplo, se é correcto traçar um esboço global quanto às 

pertenças dos protagonistas da nobilitação urbana, importa referir algumas clivagens 

quanto às mesmas, devido a uma maior diversificação das práticas, valores e estilos de 

vida presentes. Importa considerar a possibilidade de existência de vários tipos de 

gentrifiers, de acordo com variáveis como: a fase do ciclo de vida que coincide com o 

momento de entrada no processo; a categoria socio-profissional; os rendimentos ou 

recursos económicos; e o standard da reabilitação efectuada na nova residência. A 

autora chama a atenção para o que designou de marginal gentrifier, 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. 

Exemplos frequentes são os dos jovens estudantes ou recém-licenciados 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. 

Tudo isto entronca na necessidade de compreensão das micro-unidades sociais, 

espaço de grupos restritos e de dinâmica social complexa, nomeadamente no que toca à 

constatação de uma assinalável heterogeneidade de comportamentos espaciais, sociais e 

culturais, que não se coaduna com uma classificação de classes sociais de perfil bem 

definido, tal como preconizado pela teoria marxista. A multipertença simultânea de cada 

indivíduo a diversos grupos com diferentes referências, mutável, além do mais, em 
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função dos ciclos de vida, confere uma componente camaleónica ao modo de vida 

urbano típico do gentrifier ou de qualquer urbanita, donde advém uma aparência caótica 

e uma dificuldade acrescida de operacionalização de categorias metodológicas capazes 

de detectar as práticas (BEAUREGARD, 1986). 

A tradicional e bem definida correspondência entre dado estatuto socio-económico 

e consumo e práticas sociais, com disposição territorial em mancha homogénea 

contínua (típica da cidade industrial moderna), desmembrou-se, na medida em que a 

maior parte dos estatutos culturais actuais se encontram localizados em redes difusas, 

cuja pertença deriva menos do local de residência, das relações familiares ou do meio 

socio-económico. Nos trabalhos de DELEUZE e GUATTARI (1995, 2004) esta 

permeabilidade e contingência espaciais são expressas pela metáfora do rizoma, uma 

concepção pós-estruturalista de estrutura, em que as ligações são sempre 

(des)construídas a níveis diferentes e dentro de múltiplas ordens de escalas territoriais. 

É neste sentido que se afigura com bastante dificuldade construir um modelo genérico 

da apropriação social do espaço segundo a condição urbana pós-moderna, visto ser 

grande a heterogeneidade das formas de apropriação do espaço e do tempo em 

diferentes e justapostos contextos societários (BARATA SALGUEIRO, 2002). 

O desenvolvimento da sociedade de consumo disponibiliza um tal número de 

alternativas identitárias, que torna impossível de deduzir ou relacionar determinado tipo 

de práticas culturais à espacialidade a que está implicitamente associado determinado 

estatuto socio-económico do gentrifier. Pode-se dizer, no seguimento da proposta de 

Teresa BARATA SALGUEIRO (1997), que se tende para uma apropriação pontual do 

território urbano, em detrimento da tradicional apropriação extensiva e em mancha de 

uma determinada zona. O território continua a participar na identificação dos 

indivíduos, contudo a apropriação é agora mais selectiva e feita a um nível micro, 

quando interdependências funcionais ou de interesses se sobrepõem à solidariedade de 

vizinhança e às dependências de proximidade, na base das relações sociais. Assume 

relevância o aumento da diversidade social associada a novos padrões de consumo, à 

pluralidade de estilos de vida que produzem novas e diversificadas procuras culturais. A 

nobilitação urbana assiste, enquanto fenómeno de reestruturação urbana, a um 

aprofundamento de especificidades e particularismos sociais, que se reflectem numa 

crescente diferenciação das práticas sociais e culturais. Estas, por sua vez, espelham-se 

em espacialidades em rede, formando um tecido social complexo e difícil de decifrar 

(Figura 1).  
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Figura 1. Um modelo de organização espacial urbana pós-moderna, segundo com 
Michael Dear 

Fonte: Dear, 2000: 158. 

 

O movimento teórico no sentido da teorização das questões de pequena escala 

num contexto de forças mais amplas tem desviado o movimento de estudo das forças 

maiores produtoras da nobilitação urbana. São os indícios de um espaço urbano mais 

diferenciado, fragmentado e poliédrico, que anunciam uma condição pós-moderna da 

vida social. 

 

1.4. As excepções da complementaridade entre a produção e o consumo 

 

Apesar das limitações marxistas, existe um reconhecido mérito por parte da 

comunidade científica das ciências sociais e humanas pela análise que os autores 

marxistas fazem de como o poder económico influencia a ordem social através das 

estruturas profundas dos mecanismos políticos e económicos. Porém, as respostas 

avançadas por este paradigma na análise urbana da nobilitação urbana apresentam duas 

falhas. A primeira é de que a acção socio-espacial dos gentrifiers tende a ser 

subordinada à estrutura económica. A segunda, e que deriva em parte da primeira, tem 

que ver com o facto destes autores privilegiarem uma abordagem causal 



 67

unidimensional, insistindo em explicações de tipo materialista. É atribuída uma 

importância explicativa bastante exagerada aos aspectos instrumentais e coercivos das 

estruturas sobre a agência. 

A teoria urbana de índole marxista é capaz de oferecer explicações convincentes 

acerca do efeito coactor das estruturas materiais, bem como das causas das 

desigualdades socio-espaciais produzidas pelo avanço da fronteira da nobilitação urbana 

na paisagem urbana e dos conflitos que daí derivam, mas as suas explicações da 

estrutura repousam essencialmente em princípios utilitaristas e instrumentais que não 

permitem aos aspectos culturais e subjectivos da produção do espaço urbano ocuparem 

uma posição mais regular nas análises realizadas. A visão marxista relaciona-se, desta 

feita, com um certo determinismo económico, sobrevalorizando a posição explicativa 

dos factores considerados económicos na evolução dos processos sociais, espaciais e 

políticos. Mesmo assim, ainda que seja verdade que certas formulações marxistas 

parecem conduzir a uma tentativa de explicar a mudança social e espacial por 

determinismos económicos e tecnológicos, uma análise mais atenta da produção 

literária neste domínio possibilita a verificação de que para os teóricos urbanos 

marxistas os movimentos de reestruturação urbana são explicados fundamentalmente 

pelas configurações que as trocas sociais assumem num determinado momento 

histórico. Assim, quer a cidade capitalista moderna, quer a pós-moderna, são ambas 

essencialmente modeladas pelas formas dominantes que o trabalho pode assumir e pela 

divisão social do espaço urbano que produz. 

Ironicamente, a fonte primordial do equívoco pareceu residir na incapacidade dos 

analistas marxistas de avaliarem o carácter essencialmente dialéctico das relações 

sociais e espaciais, bem como o de outras esferas estruturalmente ligadas, tais como a 

produção e o consumo. Em decorrência disso, em vez de se investigar com sensibilidade 

a mescla de oposição, unidade e contradição que define a dialéctica socio-espacial da 

nobilitação, voltou-se a atenção da crítica académica pós-moderna às análise marxistas 

do processo, com exagerada frequência, para questões categóricas vazias sobre a 

primazia causal do capital (não-espacial). Este equívoco valeu aos teóricos urbanos 

marxistas a designação de a-espaciais, uma vez que partindo inexoravelmente do 

conceito de relações de valor, entretanto definidas como abstractas e a-espaciais, 

acabam por preconizar que as relações espaciais fossem incorporadas e subordinadas a 

uma noção desespacializada do social e do capital, aparentemente como um universal 

estrutural rígido que se evidencia em todas as sociedades e em todos os momentos 
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históricos do desenvolvimento do capitalismo. O espaço organizado da cidade centro da 

nobilitação urbana não é uma estrutura separada, com os seus princípios autónomos de 

produção e de transformação, nem tampouco é simplesmente uma expressão da 

estrutura de classes que emerge das relações sociais de produção. Ela representa, ao 

contrário, uma componente dialecticamente definida das relações de produção gerais, 

relações estas que são simultaneamente sociais e espaciais. Para estabelecer esta 

simultaneidade, deve-se demonstrar com clareza que existe uma homologia espacial 

correspondente com as relações de classe tradicionalmente definidas e, por conseguinte, 

as contingências do conflito de classes e da transformação estrutural da cidade centro. 

A maior parte dos teóricos da nobilitação urbana ainda influenciados pelo 

marxismo admite que a superestrutura também influencia a infra-estrutura. A base, 

alimentada pelas relações sociais de produção e pelas forças produtivas, constitui o 

fundamento da estruturação das diversas formações sociais e das componentes 

ideológicas e políticas da superestrutura. Os factores políticos e ideológicos, embora 

mantenham uma relativa autonomia e detenham também uma capacidade de retorno 

sobre a economia, podendo até ser dominantes nalgumas formações sociais, são, 

contudo, determinados, em última instância, pela infra-estrutura. Esta posição, partindo 

do pressuposto materialista de que é a economia que determina a consciência social, 

quer na vertente política, quer na vertente ideológica, além de reforçada pelas 

considerações elaboradas de Althusser, encontra realmente alguma fundamentação nos 

escritos de Marx e Engels. 

Na actualidade, todavia, não reúne unanimidade entre os marxistas, sendo mesmo 

de destacar que, por parte não só de críticos do marxismo, como também de alguns 

neomarxistas, se têm desenvolvido contributos que defendem que este determinismo 

deve ser ajustado tendo em conta a diversidade contemporânea de níveis de estruturação 

da produção socio-espacial, levando à necessidade de enveredar por abordagens 

pluricausais, para as quais o binómio base-superestrutura se encontra ultrapassado. É 

claro que os autores marxistas não desejam, acima de tudo, colocar uma ênfase tão 

simplista nos factores materiais, existindo mesmo um conjunto de teóricos ulteriores 

que, apesar de fortemente influenciados pelo paradigma marxista, rejeitam o excessivo 

determinismo do modelo base-superestrutura, afirmando que os dispositivos estruturais 

não explicam satisfatoriamente a produção do espaço urbano e da vida social por este 

mediada. É o caso de Manuel Castells, Allen Scott, Doreen Massey, Mark Gottdiener, 

David Harvey, Michael Dear, Edward Soja, entre outros. 
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No entanto, se o conceito de modo de produção é rejeitado, também não é claro o 

que surge no seu lugar. Se bem que a um nível mais epistemológico se tenham 

produzido importantes reflexões que defendem que a análise marxista deve implicar 

uma abordagem mais desprendida para com a noção de determinação material, a 

verdade é que o argumento perde pertinência se não se souber com que regularidade e 

graus aquela se manifesta. Perante este impasse conceptual, defende-se nas ciências 

sociais e humanas o cultural turn, de que o “político” e o “cultural” são relativamente 

autónomos, o que acaba por conduzir as investigações a problemas de indeterminação 

(JAMESON, 1998). 

A crítica ao marximo deixa as ciências socio-espaciais num impasse teórico que é 

ainda mais agravado pela “crise de paradigma”. Por conseguinte, é nesta ideia de 

desconstrução dos programas sintacticamente arrumados e hierarquizados dos “grandes 

códigos” totalizantes ou “grandes narrativas”, na terminologia de LYOTARD (1989), que 

se constrói a filosofia da condição pós-moderna, também encabeçada por este autor e 

Gianni VATTIMO (1987, 1992). O processo de conhecimento, referem estes teóricos pós-

modernos, já não se faz mais no âmbito de metanarrativas, onde, de modo evolucionista 

e monocentrado, a Geografia, à semelhança das restantes ciências, é revista como um 

todo, reflectindo certos princípios de organização e de transformação puramente 

ocidentais e, portanto, etnocêntricos. O que recentemente tem acontecido é uma 

gradativa diluição dos “grandes códigos” totalizantes em benefício da abertura à 

pluralidade de códigos e ao “acentrado”. Ao contrário da lógica da modernidade, 

baseada em códigos que Lyotard define como “grandes narrativas”, ideias ou valores 

globais que legitimam o poder e se destinam a toda a humanidade, tais como a ideia de 

progresso ou de emancipação progressiva do ser humano; a ciência tornou-se num 

sistema aberto, campo criador dos seus princípios, nunca generalistas, mas sempre 

locais, nunca definitivos, mas sempre provisórios. É a questão do “antimodelo” da 

“pragmática científica”, baseado na sistemática aberta e tendo como princípio a 

diferença e não o consenso ou a norma, opondo-se, portanto, a quaisquer códigos 

universalizantes. O discurso sobre o conhecimento da nobilitação urbana na condição 

pós-moderna enquadra-se na ausência de narrativas fundadoras que, por sua vez, 

remetem a discussão interdisciplinar de diversos saberes para o acontecer na prática da 

sua própria construção, que é social, localizado espacialmente e contextualizado 

historicamente. A constatação da emergência de descontinuidades no pensar da 

racionalidade enquanto crise da sua própria legitimação, a diluição da Geografia em 
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múltiplas e legítimas geografias quotidianas e pessoais marca a necessidade de apostar 

num conhecimento da nobilitação urbana mais próximo dos actores sociais que a 

protagonizam. Este é o princípio epistemológico subjacente às teses da procura e do 

consumo. 

Em suma, a condição pós-moderna ao defender que a(s) verdade(s) apenas têm um 

carácter probabilístico, aproximativo e provisório, arrasta para a Geografia a noção da 

flexibilidade cultural com que o conhecimento deve ser interpretado. As ideias traçadas 

por este saber baseiam-se em posições culturais dinâmicas, flexíveis, não definitivas, 

em permanente estado de projecto e reconfiguração, não se excluindo a possibilidade de 

serem transitórias, de se configurarem como uma mera passagem para outras 

necessariamente diferentes e igualmente dignas de validade. Corrobora-se, assim, que 

todas as interpretações da nobilitação urbana poderão ser válidas, não podendo afirmar-

se que uma o é em total e absoluto, única e verdadeira. Essa é, afinal, a grande 

potencialidade epistemológica da pós-modernidade e a sua mais sedutora estratégia: 

extinguir a metanarrativa ao desconfiar da totalidade do modelo moderno e dos regimes 

singulares de verdade. É, simultaneamente, a sua maior fraqueza. 

Persiste a incapacidade das teses da procura e do consumo se afirmarem enquanto 

bloco teórico coerente e único, o que nos leva a considerar que a teoria socio-espacial 

pós-moderna se caracteriza mais pelas modas e pela fragmentação do que pelo 

crescimento contínuo. Ainda assim, em nada esta conclusão parece contrariar o espírito 

pós-moderno, pois os movimentos críticos mais característicos têm sobretudo 

contestado “a grande teoria” ou as “grandes narrativas” modernas, afirmando o carácter 

necessariamente incompleto e fragmentado de todo o conhecimento, salientando a 

diversidade e a diferença de interpretações, por oposição a princípios universais e 

totalizadores. Não se estabeleceu, contudo, nenhum programa coerente e auto-

sustentado de pesquisa, nem se conhece uma continuidade de trabalhos posteriores, 

embora tenham surgido contributos interessantes. Uma contradição fulcral no 

pensamento pós-moderno subsiste. Se a modernidade é dominada pela ideia de 

esclarecimento progressivo e se define como a era da superação, então, a asserção de 

uma superação crítica da metafísica ocidental pela condição pós-moderna é uma 

contradição em si mesma. Não está disponível nenhum sistema alternativo de 

pensamento, nenhuma linguagem alternativa, que nos permita superar os erros da 

modernidade (SMART, 1992, 1993, 1996; EAGLETON, 1996). 
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Em suma, a tese da oferta e da produção continua a fornecer uma base teórica 

sólida e pertinente na análise dos processos de mudança socio-espacial urbana. Parece 

hoje inegável que considerar as práticas individuais e sociais dos gentrifiers como 

simples reflexo de determinantes estruturais de uma sociedade é um mecanicismo que 

nada tem a ver com a dialéctica inerente à evolução dos processos espaciais. Se bem 

que as estruturas sejam preenchidas e activadas pelos indivíduos e pelos grupos sociais 

com motivações e interesses próprios, estes elementos não deixam, todavia, de ser 

condicionados pela organização socio-económica e por um modo de produção 

específico. Portanto, considerar as práticas sociais e individuais dos gentrifiers de forma 

atomizada e “desligadas” dos mecanismos estruturais que regem as formações socio-

espaciais, é, no nosso entendimento, um postulado da ideologia liberal que reconhece no 

indivíduo um agente histórico autónomo, sem atender às forças materiais que não só 

estruturam a sociedade e o espaço, como também condicionam a acção dos agentes 

sociais. 

Mas a este respeito é também cada vez mais evidente que nenhuma explicação da 

nobilitação urbana é suficientemente satisfatória se não incluir referências cruzadas, 

quer da tese da oferta, quer da do consumo:  

 

«[...] to present a theoretical analysis of the process of gentrification which penetrates 

these various meanings, but which avoids a simple explanation of what is essentially a 

complex phenomenon. In fact, there can be no single theory of an invariant gentrification 

process. [...] The emphasis, therefore, must be placed on contingency and complexity, set 

within the structural dimensions of advanced capitalism» (BEAUREGARD, 1986: 35). 

 

Neste sentido, poder-se-á questionar acerca da supremacia de uma esfera em 

relação à outra neste processo: Qual a esfera a privilegiar na análise deste fenómeno? 

Produção ou Consumo? Oferta ou Procura? A resposta parece assentar no entendimento 

destas duas dimensões onde a interligação e interdependência entre as duas esferas se 

torna evidente na análise da nobilitação urbana. Na verdade, uma pretensa primazia de 

uma esfera relativamente a outra, não deve ser aprioristicamente estabelecida, pelo que 

induz uma certa tentativa de descontextualização do fenómeno, restringindo a 

importância da especificidade do quadro socio-económico onde o processo toma lugar. 

As causas do processo de nobilitação urbana não deverão ser procuradas apenas na 

esfera da produção, nem somente na esfera do consumo, já que não resultam apenas das 
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transformações dos padrões de estilo de vida, dos modos de ser e fazer dos actores 

sociais. Pelo contrário, só tendo em conta a contribuição e articulação de ambas as 

dimensões numa conjuntura de produção, reprodução e consumo, se consegue ter uma 

visão mais ampla e aprofundada daquele processo, bem como de toda a perspectiva de 

redesenvolvimento urbano: 

 

«Revitalisation really involves putting into place an accumulation and a cultural strategy. 

That combination suggests that we are at a historic turning point in the urban political 

economy. The “artistic mode of production”. [...] Such motivations suggest that there is a 

close connection, in late industrial capitalism, between accumulation and cultural 

consumption» (ZUKIN, 1989: 176 e 177). 

 

Importa referir, a este propósito, o contributo da proposta de BEAUREGARD (1986) 

que, de certa forma, ultrapassa as limitações descritas, ao entender o processo de 

nobilitação como um conceito “caótico”. Compreender o processo de nobilitação como 

um conceito caótico, permite situá-lo como resultante, por um lado, de dimensões 

estruturais comuns a todas as sociedades de capitalismo avançado e “desorganizado”, as 

quais lhe conferem os seus contornos mais uniformes e semelhantes, e por outro, de 

diversas dinâmicas contingentes, específicas e particulares a um determinado espaço 

social num determinado contexto e tempo históricos, as quais lhe conferem a 

determinante da complexidade e do contraste:  

 

«Recognition of the complexity of processes involved furthers our sensitivity to 

gentrification as a chaotic concept. No one or even two factors are determinant. 

Conversely, the absence of any one factor does not mean that gentrification will not 

occur. [...] It is a sensitivity both to the structural elements of advanced capitalism, which 

establish some of the necessary conditions for gentrification, and to the specific and 

contingent factors and historical timing, which must occur for gentrification to 

materialize. [...] The intent was not to rediscover the essence of capitalism, but to use its 

structure and dynamics to explain a specific social phenomenon» (BEAUREGARD, 1986: 

53 e 54). 

 

Desta forma, o que o autor propõe é a necessidade de analisar o processo de 

nobilitação urbana, traduzido num espaço e tempo concretos, tendo em atenção quer as 

dinâmicas estruturais que o englobam quer as dinâmicas conjunturais que o demarcam. 
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Torna-se necessário fazer uma análise globalizante do fenómeno, reconhecendo a 

diversidade e a complexidade que acompanha o processo de nobilitação urbana, 

abarcando, quer os elementos estruturais comuns às sociedades de capitalismo avançado 

que estabelecem algumas condicionantes para o seu surgimento e desenvolvimento, 

quer os factores contingentes e especificidades históricas que contextualizam o processo 

a analisar: 

 

«Gentrification must be recognised as a chaotic concept connoting many diverse if 

interrelated events and processes; these have been aggregated under a single (ideological) 

label and have been assumed to require a single causal explanation. [...] Thus we wish to 

explain gentrification using both structural tendencies and historical specificities, but 

without extracting it theoretically from the social formation of which it is part. More 

precisely, gentrification must be theorised as part of the organic totality of the social 

formation» (ibidem: 40 e 41). 

 

Em suma, nenhuma destas perspectivas consegue ser, por si só, coerente e dar 

resposta ao problema epistemológico colocado pela nobilitação urbana nos estudos 

urbanos dos últimos 40 anos, sem aludir às dimensões explicativas e argumentos uma 

da outra (LEES, 1994; PHILLIPS, 2005). O que também confirma que as velhas oposições 

entre holismo e individualismo, estrutura e agência, materialismo e idealismo, podem 

ser vistas como problemas quando abordadas em termos concretos e no âmbito de 

situações sociais específicas localizadas no tempo e no espaço. Este trabalho pretende 

exactamente evidenciar que um dos maiores desafios que se coloca actualmente aos 

estudos urbanos no âmbito da atenção teórica conferida à nobilitação urbana reside, 

precisamente, em descobrir uma ponte analítica adequada entre as dinâmicas socio-

espaciais micro/individuais, ou de pequena escala, e os seus efeitos/causas estruturais, 

macro ou de grande escala. 
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CAPÍTULO II 
A nobilitação urbana na produção social do espaço urbano 

 

 
 

Desde o início da década de 60, a concepção de espaço geográfico tem sido 

objecto de discussões consideráveis. A discussão surgiu em relação à chamada 

Revolução Quantitativa na Geografia, que se materializou na segunda metade do século 

passado, tendo desafiado a confiança quase exclusiva dos geógrafos na concepção 

absoluta do espaço. O espaço urbano pode ser estudado segundo várias dimensões, ora 

privilegiando as propriedades materiais e características morfológicas, ora focando na 

relação da sociedade com o território; o que corresponde a diferentes entendimentos 

sobre o estudo geográfico, os seus métodos, as suas problemáticas e os seus sentidos. O 

espaço urbano pode ser encarado como uma realidade material e objectiva, 

apresentando determinadas propriedades locativas e morfo-funcionais. Aqui estudam-se 

as suas formas, funções, relações, evolução dinâmica e produto da transformação 

histórico-social, em reflexo das necessidades de satisfação das lógicas de (re)produção 

de indivíduos ou grupos. Subjacente está o mercado neoliberal, o agente mais activo 

para controlar o espaço como meio de reprodução, no qual se estabelecem os padrões de 

diferenciação social, por via da segregação e da fragmentação territoriais.  

Por outro lado, numa abordagem mais humanista e menos materialista, o espaço 

urbano apresenta-se nas suas mais variadas manifestações culturais e subjectivas, 

imbuído de significado social que traduz os valores, as crenças e as representações da 

sociedade. O espaço social está cada vez menos fundamentado sobre o seu conteúdo 

material e mais ligado à diversidade de sistemas de representação e de valores que 

permitem às pessoas se afirmar e reconhecer socialmente, como indivíduos ou como 

colectividades. Esta é uma dimensão social difícil de objectivar e prende-se com o facto 

dos indivíduos se identificarem com determinadas porções do território.  

Para entender a identidade social e a mediação do espaço na construção da 

identidade territorial é importante discutir as questões do poder simbólico, afim de 

compreender que a identidade social é também uma identidade territorial quando o 

referente simbólico central para a construção desta identidade parte do/ou trespassa o 
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território. Partilha-se assim da perspectiva segundo a qual as identidades se situam 

sempre num espaço simbólico, social e historicamente produzido. 

É assim que o desenvolvimento da problemática da nobilitação urbana remete a 

investigação para a produção social do espaço. O esforço que se encontra implícito na 

tentativa de focalização e integração dialéctica e imbricada entre os processos sociais e 

os espaciais no estudo da realidade urbana, associado ao interesse pela análise dos 

modos de produção e regime de acumulação de capital e respectivas formações socio-

económicas, revelam um grande pendor para o raciocínio subjacente à ideia da 

produção social do espaço. Esta é uma questão epistemológica transversal ao trabalho 

na geografia urbana das últimas décadas e que não pode ser ignorada no estudo do 

quadro conceptual da nobilitação: «Quon les aprecie ou qu’on les craigne des 

phenomenes nouveaux s’expriment sous le nom de rehabilitation, temoins d’une 

evolution importante de notre espace social, de son organization et de celle de la societe 

ou nous vivons. Rester dans le strict cadre des schemas precedents serait inefficace: la 

necessite de nous donner les moyens de penser correctement ce qui se passe nous 

interroge d’abord» (BOURDIN, 1979: 15).  

Este capítulo não irá apenas oferecer um argumento mais sólido do contributo da 

nobilitação para a produção do espaço urbano contemporâneo, mas também nos dará a 

oportunidade de examinar criticamente o conceito de espaço. Isto, por sua vez, deverá 

oferecer uma base conceptual adequada para se examinar a geografia urbana do 

capitalismo evidente no redesenvolvimento urbano e especificamente para se mostrar a 

relação entre a produção social do espaço urbano e o carácter desigual do 

desenvolvimento capitalista, ambos presentes na nobilitação. Seguindo de perto as 

fontes críticas que abordaram a questão do espaço e da sociedade na tradição política e 

radical da geografia delineada primeiramente nos movimentos políticos que 

prevaleceram no final da década de 60 e começo da de 70, este capítulo vai beber o seu 

conteúdo a uma variedade de tradições teóricas nos estudos urbanos de inspiração 

marxista. A preocupação não é tanto negar a objectividade do espaço geográfico, mas 

explicá-lo como simultaneamente material e produto de forças sociais. 

 

2.1. Nota introdutória à produção social do espaço urbano 

 

Uma discussão teórica acerca dos princípios que orientam o estudo da nobilitação 

urbana não poderá menosprezar uma reflexão cara aos geógrafos ao nível das categorias 
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centrais associadas ao pensamento da cidade, como é a produção social do espaço e a 

relação sociedade-espaço. O conceito de produção social do espaço fica a dever-se à 

obra de referência de Henri LEFEBVRE (1974), cujo contributo influenciou de forma 

determinante o universo teórico marxista e a produção científica da teoria social, 

incluindo a dos geógrafos David Harvey, Allen Scott e Edward Soja, entre muitos 

outros. O enfoque de Lefebvre visa menos ao processo de produção e mais à reprodução 

das relações sociais de produção que, diz o autor, constituiu o processo central e oculto 

da sociedade capitalista. E este processo é essencialmente espacial. A produção das 

relações sociais de produção não ocorre somente na fábrica, nem tampouco numa 

sociedade como um todo, de acordo com Lefebvre, mas no espaço como um todo. As 

relações espaciais são geradas logicamente, mas tornam-se dialectizadas através da 

actividade humana no espaço e sobre ele. A produção do espaço urbano é desenvolvida 

aqui, dentro da perspectiva aberta pelo materialismo dialéctico. Ao propor a dialéctica 

socio-espacial, Richard PEET (1978) e Edward SOJA (1980) têm apoiado, aperfeiçoado e 

desenvolvido as ideias básicas da visão lefebvriana. 

O espaço urbano não é imutável. Tal como o sistema económico e social, ele 

transforma-se, pelo que as suas estruturas materiais e a organização mudam de feição. O 

sistema produtivo resulta da articulação dos elementos de produção, consumo, 

circulação ou distribuição e gestão. Todos estes elementos estão relacionados entre si e 

modelam o espaço, não só porque se realizam mediante estruturas localizadas, mas 

também pelas relações que mantêm, e que se articulam no espaço geográfico. Assim, as 

modificações na produção e apropriação do espaço urbano estão sempre associadas às 

dinâmicas globais da economia, isto é, ao modo de produção capitalista subjacente, 

funcionando, em simultâneo, como uma forma de expressão espacial destas (talvez a 

mais importante e visível) e, também, como um dos meios que possibilitam a sua 

sustentação. Portanto, o espaço não é uma entidade neutra, vazia de conteúdo social. 

Cada sociedade produz os seu espaços, determina os seus ritmos de vida, modos de 

apropriação, expressando a sua função social, pelas formas através das quais o ser 

humano se apropria e que vão ganhando o significado dado pelo uso (CARLOS, 1994a). 

Diferentes sociedades usam e organizam o espaço de modos diferentes e os 

diferentes padrões geográficos daí resultantes ostentam o sinal evidente da sociedade 

que usa e organiza o espaço. A forma espacial da cidade capitalista, por exemplo, é 

completamente diferente da forma da cidade feudal. E embora as próprias cidades sejam 

espacialmente fixas, as actividades que ocorrem dentro delas e as regras que comandam 
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tais actividades sociais não são completamente fixas, espacialmente. Elas podem ser 

generalizadas de uma cidade para outra ou, por outro lado, a mesma cidade em períodos 

históricos diferentes pode exercer actividades completamente distintas e operar sob 

regras sociais igualmente distintas. É o princípio do espaço como categoria social real, o 

espaço-resultado, construído e em construção, o espaço real como demarcação de 

práticas sociais precisas, realidade que não prescinde, em hipótese alguma, da vitalidade 

histórica que lhe é imprimida por uma sociedade concreta (MORAES e MESSIAS DA 

COSTA, 1987). 

 

«Space is a material product, in relation with other elements – among others, men, who 

themselves enter into particular social relations, which give to space [...] a form, a 

function, a social signification. It is not, therefore, a mere occasion for the deployment of 

social structure, but a concrete expression of each historical ensemble in which a society 

is specified» (CASTELLS, 1977: 115). 

  

 O espaço não é uma entidade neutra, não se resume única e exclusivamente a 

constituir “palco das realizações humanas”, não é um elemento passivo, indiferente a 

todas as realizações que sobre ele se exercem. O facto de toda a acção social requerer 

uma base territorial converte o espaço num factor-chave da realidade, já que se encontra 

apto à apropriação pelos diversos agentes sociais para consequente manipulação e 

domínio. A apropriação social do espaço corresponde justamente à capacidade dos 

sujeitos sociais de usar e usufruir do espaço, bem como dele projectar uma dada 

imagem e de a inserir no seu encadeamento pessoal ou colectivo. Os sujeitos 

individualizam o espaço, apropriam-se dele e reconhecem nele um papel muito 

importante na formação do seu valor social de identidade colectiva com um dado grupo 

social. Cada apropriação do espaço implica uma atribuição de coerência e lógica social, 

seja esta de interesse colectivo ou individual ao território, de um conteúdo do devir 

social. É nesta linha de pensamento que ganha consistência a ideia de espaço vivido e 

de espaço social, composto por relações sociais que se desenvolvem a diferentes escalas 

territoriais. É baseando esta ideia no pensamento de Henri LEFEBVRE (1974) e na tríade 

dialéctica do entrelaçamento entre o percebido (espaço da prática material), o concebido 

(representações do espaço) e do vivido (espaços de representação), que melhor se pode 

reconhecer a ideia de espacialidade vista como meio, produtor e produto da acção e da 
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relação social. O espaço social resulta, deste modo, da interacção permanente entre a 

sociedade / indivíduo e espaço. 

Transforma-se o espaço ao se transformar a sociedade e em cada uma dessas 

transformações está envolvida uma atribuição de uma temporalidade particular que é a 

que vive a sociedade particular de um dado momento (NICOLAS, 1994: 85 e 86): «[...] 

quando um grupo social se apropria de um determinado espaço, não só o transforma 

num espaço social que exprime essa sociedade em particular, a partir do uso que lhe 

destina, como constrói um espaço-tempo que é diferente daquele que outra sociedade 

teria podido construir». Milton SANTOS (1994) apela igualmente para o facto de que é o 

uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objecto da análise social, 

ideia que é transversal a toda a sua vasta obra científica: «O território são formas, mas o 

território usado são objectos e acções, sinónimo de espaço humano, espaço habitado» 

(SANTOS, 1994: 16). 

Território não é sinónimo de espaço, e ainda que para alguns ambos os conceitos 

apresentem o mesmo significado, o geógrafo sabe por formação distingui-los. Do 

mesmo modo territorialidade e espacialidade não devem ser empregues de modo 

indiferenciado. Etimologicamente o conceito de território deriva do latim terra e torium, 

significando terra pertencente a alguém. Aqui a aplicação do pertencente não se vincula 

necessariamente a expressão associada à propriedade da terra, mas à sua apropriação. 

Essa apropriação, por sua vez, apresenta um duplo significado. Por um lado, associa-se 

ao controle efectivo e, frequentemente, legitimado, por parte de instituições ou grupos 

sobre um dado segmento do espaço. Neste sentido, o conceito de território vincula-se à 

geografia política, ou seja, a uma acepção geopolítica, em que território é entendido 

como uma porção da superfície que corresponde à área de extensão de determinado 

poder (político, administrativo, militar, judicial,...) e que é delimitado por uma 

barreira/fronteira. A apropriação, por outro lado, pode assumir uma componente mais 

afectiva e nesse sentido o conceito de território assume uma acepção culturalista, na 

medida em que constitui a apropriação de uma extensão da superfície terrestre por parte 

de um grupo, baseada no imaginário e identidade sociais. O território passa a ser 

entendido como construção humana que corresponde ao espaço apropriado; à base de 

existência social. Todas as sociedades têm território e produzem território (espaço 

socialmente produzido e apropriado pelos grupos). Neste último sentido, o conceito de 

território encontra-se associado a uma geografia que privilegia os sentimentos e 

simbolismos atribuídos aos lugares, pelo que a apropriação passa a associar-se à 
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identidade de grupos e à afectividade espacial. A territorialidade refere-se, deste modo, 

ao conjunto de práticas e às suas expressões materiais e simbólicas capazes de 

garantirem a apropriação e permanência de um dado território por um determinado 

agente social. A territorialidade enquanto qualidade subjectiva do grupo social ou do 

indivíduo, permite-lhe, com base em imagens, representações e projectos, tomar 

consciência do seu espaço de vida. A territorialidade funciona assim como agente 

mediador entre o indivíduo, o grupo social a que este pertence ou aspira a pertencer e a 

identidade social que ambos partilham. Está ligada à experiência individual, em 

particular, à aprendizagem no contexto de uma colectividade. Toda a territorialidade 

recorre primeiro à memória reflexiva, ligada ao vivenciado e a uma memória projectiva 

associada às aspirações. Interessa entender o conceito de território e territorialidade, 

pois entende-se que as áreas sujeitas a um processo de nobilitação urbana evidenciam-se 

na organização espacial da cidade como novas territorialidades, isto é, na criação de 

novos territórios, seja através da reconstrução parcial, in situ, de velhos territórios, seja 

por meio da recriação parcial, em outros lugares, de um território novo que contém, 

entretanto, parcela das características do velho território. 

A geografia na actualidade confronta duas leituras sobre a territorialidade. A 

primeira enfatiza a capacidade das sociedades de criar as suas representações e 

símbolos, como um modo de compreender e conferir significado a sua própria história e 

meio expressa numa identidade espacial e comunitária. A segunda anuncia o 

desaparecimento das identidades e o fim dos territórios, sob as forças de 

estandardização e da mobilidade dos indivíduos. Ora, a nosso ver, a nobilitação insere-

se, decisivamente, na primeira leitura do território elaborada pelos estudos geográficos 

contemporâneos. Apesar de estar fortemente vinculada ao conceito de simulacro (ver 

capítulo III), a nobilitação não assenta, de forma alguma, no conceito de não-lugar ou de 

desterritorialidade, no sentido conferido por Marc AUGÉ (1992). O não-lugar é, por 

definição, segundo este autor, o contrário de uma morada, de uma residência, de um 

lugar, no sentido comum do termo; onde a solidão e o anonimato dos indivíduos é 

ressentida como liberdade. O espaço deixa de se converter para cada indivíduo como 

um “mundo vivido”, num sistema de lugares com conteúdo estável, pois deixa de gerar 

no indivíduo o sentimento de pertença territorial. É o «exílio instantâneo do espaço». 

Como definido por Georges BENKO (1994: 247) o não-lugar constitui «espaço no qual 

não estão simbolizadas nem identidade, nem relação, nem história: os aeroportos, as 
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rodovias, os quartos de hotel intercambiáveis, os meios de transporte... é a primeira vez 

na história do planeta que os não-lugares (ou meio-lugares) ocupam tamanho espaço». 

Ora, a nobilitação preconiza sobretudo um importante efeito de produção social do 

espaço, não colaborando com uma geografia dos não-lugares, nem como uma geografia 

de lugar nenhum e muito menos com a tese da desterritorialização que, em primeira 

instância significa a exclusão do processo social do território. No processo urbano da 

nobilitação urbana o binómio territorialidade/identidade continua a poder aplicar-se ao 

gentrifier ou ao conjunto social, sendo, portanto, susceptível de ser analisado a 

diferentes escalas – local, regional, nacional, etc. Pode também ser analisado em termos 

de continuidade ou descontinuidade espacial. Os símbolos e imagens que são 

internalizados pelo imaginário social em torno da nobilitação e que materializam a 

identidade social e territorial do gentrifier só adquirem valor quando incorporados no 

processo espacial do sistema residencial urbano e no mercado de habitação na áreas 

históricas da cidade. A tomada de consciência social e cultural do grupo dos gentrifiers 

que é emprestada pela tomada de decisão de habitar a cidade centro confere ao conceito 

de identidade um sentido profundamente territorial. O lugar dos bairros históricos 

continua, assim, a fazer muita diferença, tal como o espaço em geral (SAYER, 1985). O 

sentido de pertença territorial, de identidade relativamente aos lugares da cidade centro, 

de tomada de consciência espacial define a territorialidade da nobilitação na cidade. A 

análise territorial continua a desempenhar neste processo de recomposição urbana, com 

efeito, uma função capital na compreensão e entendimento da mudança social de um 

modo geral. Continua sempre válida a representação da transformação social por via do 

estudo da dinâmica territorial. 

O capitalismo avançado e tardio, recorrendo à terminologia de JAMESON (1991), e 

as mudanças produtivas, tecnológicas, comunicacionais, organizacionais e políticas que 

estão a marcar profundamente a economia e a sociedade actuais, não aboliram nem 

anularam o espaço, pelo contrário, deram-lhe um novo significado, uma nova dimensão, 

estrutura e importância. Inclusive, para alguns autores, o que o novo período técnico-

científico põe em causa não é na verdade o espaço, mas sim o tempo e as distâncias 

(URRY, 1985; SOJA, 1989; CARLOS, 1992, 1996). Assim, é antes preferível fazer 

referência a processos de reterritorialização, de novas territorialidades dos fenómenos, 

em detrimento dos conceitos de desterritorialização ou extraterritorialidade. 

É, efectivamente, comprometido com estes aspectos de leitura do real de forma 

crítica, sem omissão das suas tensões e contradições, da construção social do espaço 
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enquanto produto das relações e da integração de diversos agentes e intervenientes, que 

o espaço, enquanto construção social, abre novas perspectivas para se reflectir sobre o 

viver, o habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do mesmo, lugar de 

expressão de conflitos, afrontamentos-confrontações entre diferentes grupos sociais.  

 

«A cidade produzida liga-se à forma de propriedade que reproduz a hierarquia espacial 

enquanto consequência da hierarquia social passível de ser percebida na paisagem urbana 

através da segregação espacial cuja dinâmica conduz, de um lado, à redistribuição do uso 

das áreas já ocupadas levando a um deslocamento de actividades e dos habitantes e, de 

outro, a incorporação de novas áreas que criam novas formas de valorização do espaço 

urbano» (CARLOS, 1994b: 194).  

 

O espaço é a unidade de vida social, produto das relações humanas, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma 

rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura produzindo a 

identidade territorial do grupo. 

Neil SMITH (1986a), o geógrafo urbano que dedicou grande parte da sua carreira 

ao estudo da nobilitação urbana, destaca nos seus textos, uma clara perspectiva marxista 

pelo facto de, transversalmente aos argumentos que apresenta, sobrevalorizar com muita 

relevância a relação espaço-sociedade, a partir do desenvolvimento do conceito de 

modo de produção. À semelhança de LEFEBVRE (1974), também Smith nos seus escritos 

defende que cada sociedade, cada modo de produção, produz um espaço dominante, que 

lhe é próprio e que se sobrepõe a todos os outros. O espaço social (urbano) é produto e 

produtor de relações de produção e de reprodução de uma dada sociedade. Reforça-se a 

componente social na consubstanciação da análise geográfica. O espaço é grandemente 

definido pela divisão espacial do trabalho como produto directo da morfologia social 

hierarquizada e diferenciada, e cuja reprodução se encontra vinculada ao carácter social 

e histórico do capitalismo na produção do espaço. 

Revisitar o conceito de espaço é, actualmente, fundamental. Primeiro porque as 

relações sociais de produção têm uma existência social enquanto existência espacial, 

isto é, projectam-se concretamente no espaço (SOJA, 1985, 1989). Em segundo, porque 

o encurtamento das distâncias, associado a uma importante compressão espacio-

temporal, decorrente do desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação e de 

transporte, estimula estratégias globais, sob o signo da reestruturação do sistema 
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económico, no sentido de alterações na organização da produção assentes na 

desintegração vertical, fragmentação das linhas de montagem e desenvolvimento de 

estratégias de subcontratação (HARVEY, 1989). Estas alterações são, em última análise, 

responsáveis pelo processo de nobilitação urbana, pois estimulam a desconcentração do 

capital produtivo do centro para a periferia e estão na base da formação do rent gap, 

como veremos adiante.  

 

2.2. A nobilitação urbana e a teoria de acumulação de capital: o movimento 
cíclico do capital e a produção do espaço construído 

 

As relações espaciais e capitalistas estão articuladas dialecticamente. Se as 

necessidades de capital se manifestam no espaço, as mudanças espaciais manifestam-se 

nas necessidades de capital. Todos os analistas urbanos que propõem estudos a partir 

deste princípio teórico concordariam com a ideia de que o estudo da nobilitação urbana 

na produção social do espaço requer uma análise do processo de acumulação capitalista. 

A acumulação de capital – ou a produção de mais-valia – é a força que impulsiona a 

sociedade capitalista. Por regime de acumulação pode entender-se o conjunto de 

princípios de organização da economia, que asseguram determinadas condições de 

produção (forma de organização do trabalho, tecnologia empregue, base energética, 

opções de localização, estratégias de armazenagem, etc.) e de ligação desta ao consumo 

(circuitos e formas de distribuição, formas de marketing e publicidade, etc…). Por sua 

própria natureza, a acumulação de capital necessita da expansão dos meios de produção, 

da expansão do tamanho da força de trabalho assalariada, da expansão da actividade de 

circulação na medida em que mais produtos se tornam mercadorias e da expansão do 

campo de controlo da classe capitalista dominante. É o garante da reprodução das 

relações de produção, que se cumpre, em primeiro lugar, pela materialidade do processo 

de produção e do processo de circulação (HARVEY, 1985).  

A partir desta perspectiva, os teóricos da acumulação de capital explicam que os 

processos de desenvolvimento da cidade ou urbanização são a manifestação espacial do 

processo de acumulação de capital. Na prática, os defensores desta tese ressaltam os 

aspectos estruturais desse processo e relacionam-nos com o desenvolvimento urbano. 

De todos os académicos que trabalham neste veio, David Harvey, Neil Smith e Allen J. 

Scott destacam-se pelas suas tentativas de apreender a natureza inter-relacionada do 

desenvolvimento capitalista e da forma espacial urbana. De motor de crescimento, a 
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cidade tornou-se um espaço organizado para o investimento de capital. As contradições 

experimentadas no espaço construído são reproduzidas por causa dos passos dados para 

converter o capital financeiro no elo mediador entre o processo de urbanização (em 

todos os seus aspectos, inclusive a edificação de ambientes construídos) e as 

necessidades ditadas pela dinâmica subjacente do capitalismo (LEFEBVRE, 1972).  

 

«It means, first, that the restructuring of urban space is not, strictly speaking, a new 

phenomenon. The entire process of urban growth and development is a constant 

patterning, structuring and restructuring of urban space. What is new today is the degree 

to which this restructuring of space is an immediate and systematic component of a larger 

economic and social restructuring of advanced capitalist economies. A given built 

environment expresses specific patterns of production and reproduction, consumption and 

circulation, and as these patterns change, so does the geographical patterning of the built 

environment» (SMITH, 1996b: 265). 

 

Este ponto introdutório obriga-nos a revisitar a relação entre a produção do espaço 

construído e as crises no processo de acumulação de capital estudada por HARVEY 

(1975, 1978, 1982, 1985, 1987, 1989, 1991). O autor identifica três circuitos distintos 

de acumulação de capital. O circuito primário, que se refere à organização do próprio 

processo produtivo, como a aplicação de tecnologia e trabalho assalariado para produzir 

bens em troca de lucro. O circuito secundário, que implica investimento no ambiente 

construído. E, finalmente, o circuito terciário, que diz respeito ao investimento em 

ciência e tecnologia e numa ampla gama de despesas sociais relacionadas, 

principalmente, com os processos de reprodução da força de trabalho. A competição 

entre capitalistas resulta em superacumulação. Capital em demasia é produzido no total, 

comparativamente à existência de oportunidades de empregar esse capital. Uma solução 

temporária para esse problema é uma mudança do fluxo de capital para outros circuitos. 

Quando isso é feito em relação ao circuito secundário, temos a produção do ambiente 

construído. Por conseguinte, na perspectiva de Harvey, o montante periódico de 

investimento e a consequente valorização do ambiente construído estão claramente 

indicados nos ritmos cíclicos do processo de investimento de capital no espaço. 

A dinâmica dos ciclos de investimento e desinvestimento do capitalismo explica 

os estágios na construção do ambiente construído. BARATA SALGUEIRO (1994: 91) 

sintetiza da seguinte forma:  
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«Do ponto de vista da circulação do capital, os “booms” imobiliários coincidem com a 

transferência do capital do circuito primário de acumulação (a esfera produtiva) para o 

circuito secundário (produção do ambiente construído) [...] em épocas de excesso de 

liquidez e problemas de acumulação registadas no processo produtivo».  

 

A percentagem do capital fixo destinado ao sector da habitação – cerca de 20% da 

formação total de capital – revela, conforme tem sido acentuado repetidas vezes, a 

preferência pela propriedade urbana como forma de aplicação de capitais, com prejuízo 

dos empreendimentos agrícolas e industriais, onde os coeficientes de risco são 

geralmente superiores. A mesma preferência pela propriedade imobiliária origina, com 

muita frequência, um luxo espectacular das construções, cujo interesse social se tem de 

considerar nulo, quando não negativo, na medida em que reduz, para um dado 

investimento, o número de pessoas que é possível alojar (SILVA PEREIRA, 1963). 

À luz deste princípio, SMITH (1979a, 1979b, 1982, 1984, 1986a, 1987a, 1992, 

1996a, 1996b) procura explicar a reestruturação do espaço urbano como um processo 

intimamente ligado à própria reestruturação da economia capitalista, mais precisamente, 

aos ciclos macro-económicos de evolução irregular que marcam o desenvolvimento das 

sociedades de capitalismo avançado. Segundo o autor – e à semelhança do pensamento 

de Harvey – o desenvolvimento do capitalismo resultou, em parte, na superprodução 

das comodidades geradas, o que provocou uma inevitável quebra dos lucros no domínio 

da produção e, consequentemente, uma crise no seu interior. Deste modo, na sua 

concepção, esta crise do capitalismo só conseguiu ser atenuada e superada por 

intermédio de novas oportunidades e de novas formas de canalização do investimento 

para sectores que permitissem uma rápida e eficaz reprodução, designadamente, o 

imobiliário. Portanto, percebe-se que a partir do pós-guerra, aquele passou a dirigir-se 

preferencialmente para o sector da construção, em detrimento do sector tradicional da 

produção industrial, gerando importantes recomposições na expansão e organização 

espacial da forma urbana (GOTTDIENER, 1985).  

 

«If, however, we eschew the narrow ideology fostered around gentrification, and see the 

process in relation to a number of broader if still less “visible” urban developments; if, in 

other words, we examine the momentum of the process, not a static empirical count, then 

a coerent pattern emerges of a far more significant restructuring of urban space. We can 
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say that the restructuring of the urban-space economy is a product of the uneven 

development of capitalism or of the operation of a rent a gap, the result of a developing 

service economy or of changed life-style preferences, the suburbanization of capital or the 

devalorization of capital invested in the urban built environment» (SMITH, 1996b: 264 e 

265).  

 

O ambiente construído tornou-se o cenário de altos e baixos cíclicos no mercado 

imobiliário, com a existência paralela de deterioração e de superconstrução. Os dois 

fenómenos são produzidos pelo processo de construção na cidade sob relações sociais 

capitalistas e têm subjacente a ideia de que o crescimento urbano desigual é intrínseco à 

natureza capitalista de desenvolvimento. Inaugura-se, assim, um novo ciclo: o da 

valorização/desvalorização do espaço urbano nos mercados regionais de solo, com 

início do processo de suburbanização. 

 

2.3. A Tese do Rent Gap 

 

Os processos de suburbanização e emergência do rent gap são designados por 

Neil SMITH (1986a) como predominantemente responsáveis pela forma como o 

processo de reestruturação urbana se apresenta nos dias de hoje. Isto porque o 

movimento de saída de capital para a periferia provoca uma alteração inversamente 

proporcional dos níveis de renda do solo dos próprios subúrbios e dos bairros centrais: 

enquanto o valor do solo nos subúrbios aumenta significativamente com o crescimento 

de novas construções e infraestruturas, e com a consequente introdução nesses espaços 

de uma multiplicidade de actividades, o valor fundiário dos bairros centrais, ao invés, 

sofre uma progressiva diminuição, sendo cada vez menor a quantidade de capital 

canalizado e investido na manutenção, reparação e recuperação do parque habitacional 

destas áreas no interior das cidades. 

Deste fenómeno resultou o que Neil SMITH (1987) denominou de emergência da 

rent gap nos bairros centrais – acentua-se a diferença entre a actual renda capitalizada 

face ao presente uso do seu solo, e a renda que potencialmente poderá a vir a ser 

capitalizada tendo em conta a sua localização central. É precisamente o movimento de 

saída de capital para os subúrbios e o consequente surgimento do fenómeno rent gap no 

espaço urbano central que, segundo o autor, cria maiores oportunidades económicas 

para a reestruturação urbana dos bairros centrais e para o investimento público e 
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privado, na reabilitação e recuperação do seu parque habitacional e que corresponde a 

um fenómeno de ocorrência quase universal em todas as cidades das sociedades de 

capitalismo avançado:  

 

«[…] the outward movement of capital to develop suburban […] activity results in a 

reciprocal change in suburban and inner-city ground-rent levels. Where the price of 

suburban land rises with the spread of new construction, the relative price of inner-city 

land falls. Smaller and smaller quantities of capital are funnelled into the maintenance and 

repair of the inner-city building stock. This results in what we have called a rent gap in 

the inner-city between the actual ground rent capitalized from the present (depressed) land 

use and the potencial rent that could be capitalized from the highest and best use […] 

given the central location. […] At the most basic level, it is the movement of capital into 

the construction of new suburban landscapes and the consequent creation of a rent gap 

that create the economic opportunity for restructuring the central and inner cities. The 

devalorization of capital in the centre creates the opportunity for the revalorisation of this 

underdeveloped section of urban space» (SMITH,  1996b: 266 e 267). 

 

A conclusão lógica da aplicação do princípio rent gap decorre do princípio da 

análise urbana marxista de que o desenvolvimento espacial desigual e a desvalorização 

periódica do espaço construído (neste caso, as áreas históricas do centro da cidade que 

se vão degradando progressivamente) são “funcionais” e produzidos intencional e 

deliberadamente para garantir o futuro investimento de capital e a respectiva 

reprodução. Para cada “zona de crescimento” que representa uma área de intensa 

atracção de investimento (subúrbio), existe uma “zona de transição” (centro histórico), 

onde o capital fixo é desvalorizado antes que os especuladores tirem vantagem do 

redesenvolvimento. O desenvolvimento desigual é intensificado pela necessidade 

funcionalista do processo de acumulação de capital em desvalorizar os seus 

investimentos passados, de forma a melhor se reproduzir por via de uma “destruição 

criativa”:  

 

«As far as its spatial basis is concerned, economic expansion takes place today not 

through absolute geographical expansion but through the intern differentiation of 

geographical space. Today’s production of space or geographical development is 

therefore a sharply uneven process. Gentrification, urban renewal, and the larger, more 

complex, processes of urban restructuring are all part of the differentiation of 
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geographical space at the urban scale; although they had their basis in the period of 

economic expansion prior to the current world economic crisis, the function of these 

processes today is to lay one small part of the geographical basis for the future period of 

expansion» (SMITH, 1996b: 262 e 263). 

 

Deste modo, com a fase de suburbanização do capital e com os investimentos 

canalizados para a periferia, certos bairros centrais da cidade, sofrendo um processo de 

desinvestimento nas suas áreas, passaram a capitalizar significativamente abaixo do seu 

potencial valor de renda (Figura 2). Contudo, mais recentemente, a procura de 

localizações para um investimento seguro e lucrativo em áreas metropolitanas, e face a 

um solo suburbano já saturado e mais dispendioso, canalizou o capital público e privado 

para aquelas áreas subvalorizadas (atendendo à sua localização central), empreendendo-

se acções (desde a reabilitação à simples especulação imobiliária) visando a obtenção de 

lucros através da diferença entre a renda capitalizada real e a potencial.  

 

Figura 2. Ciclo de desvalorização e a evolução do rent gap 

Fonte: Smith, 1996a: 65. 

 

Na espacialização do padrão existente de desenvolvimento desigual está a lógica e 

a tendência do capital em direcção àquilo que chamaremos de movimento cíclico do 

capital. Se a acumulação de capital acarreta o desenvolvimento geográfico e se a 
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direcção desse desenvolvimento é guiada pela taxa de lucro, então pode-se pensar o 

espaço urbano como uma “superfície de lucro” produzida pelo próprio capital, numa 

grande diversidade de escalas. O capital move-se para onde a taxa de lucro é máxima e 

os seus movimentos são sincronizados com o ritmo da acumulação e crise. A 

mobilidade do capital acarreta o desenvolvimento de áreas com alta taxa de lucro e o 

subdesenvolvimento daquelas áreas onde se verifica uma baixa taxa de lucro. Na escala 

urbana, o aparecimento de áreas subdesenvolvidas conduz a um rápido crescimento na 

renda do solo e à frustração, após um certo tempo, de maior desenvolvimento, 

conduzindo à especulação. Não se pode negar que o problema do custo do solo urbano é 

válido para muitos países.  

Aliás, é generalizável a vários países de capitalismo tardio, a preferência pela 

construção de imóveis com vários pisos que permite encarar a utilização do solo urbano 

em bases mais económicas, sobretudo tendo em conta o custo da extensão dos 

aglomerados urbanos, em meios de comunicação e abastecimento, bem como em outros 

serviços. Mas esta economia é muitas vezes anulada ou reduzida, pelo encarecimento do 

solo que deste modo se provoca. O preço é função da utilidade, logo, da procura. Deste 

modo, o preço dos bens imobiliários é estabelecido no mercado pelo jogo normal da 

oferta e da procura. Se a segunda for muito superior à primeira, geram-se situações de 

especulação imobiliária, ou seja, operações de transacção de propriedades envolvendo 

lucros exorbitantes. Assim, torna-se especialmente difícil evitar a subida do preço do 

solo urbano quando representativa de mais-valias decorrentes do próprio 

desenvolvimento económico, mesmo que para este desenvolvimento os seus detentores 

em nada tenham contribuído. Este facto é característico dos períodos de crescimento 

económico rápido (como foram os anos 50, 60 e 70 na economia portuguesa), quase 

sempre acompanhado de intenso urbanismo, incidindo sobre um número limitado de 

pólos de atracção. Por vezes, é o próprio Estado que procura cobrar, através de impostos 

especiais sobre as transacções imobiliárias, a margem excedentária, fazendo reverter 

para os cofres públicos o produto de uma sobrevalorização baseada, com frequência, 

nos seus próprios investimentos (BARATA SALGUEIRO, 1983).  

Deste modo, o subdesenvolvimento das áreas centrais da cidade por via do 

abandono e da degradação sócio-urbanística, eventualmente conduz precisamente 

àquelas condições que configuram uma área altamente lucrativa e susceptível de rápido 

(re)desenvolvimento. O subdesenvolvimento, como o desenvolvimento, ocorre em todas 

as escalas espaciais e o capital tenta movimentar-se geograficamente de tal maneira que 
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continuamente explora as oportunidades de desenvolvimento, sem sofrer os custos 

económicos do subdesenvolvimento. Isto é, o capital tenta fazer um movimento cíclico 

de uma área desenvolvida para uma área subdesenvolvida, para então, num certo 

momento posterior voltar à primeira área que agora se encontra subdesenvolvida 

(devido à sua privação temporária de capital), e assim sucessivamente (Figura 3). Na 

medida em que o capital não pode encontrar um fixo espacial na produção de um 

ambiente imóvel para a produção, ele recorre à completa mobilidade como um fixo 

espacial. O capital procura não um equilíbrio construído no espaço urbano, mas um 

equilíbrio que seja viável precisamente na sua capacidade de se deslocar no espaço 

intra-metropolitano de maneira sistemática. O vaivém do capital do espaço 

desenvolvido para o subdesenvolvido, e o seu retorno para aquele novamente, apenas é 

a expressão geográfica do constante e necessário movimento do capital fixo para o 

circulante, e novamente deste para aquele, como meio de contrabalançar a decrescente 

taxa de lucro (SANTOS, 1979; SMITH, 1982, 1984). 

 
Figura 3. A rent gap e os ciclos de investimento e desinvestimento 

Fonte: Phillips, 2005: 335. 

 

Na medida em que o desenvolvimento desigual resultante do movimento cíclico 

do capital depende da sua contínua mobilidade, esperaríamos encontrar o máximo 

desenvolvimento desse padrão onde o capital tem mais mobilidade que é, precisamente, 

na escala urbana. E, de facto, o modelo mais avançado de desenvolvimento desigual 
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ocorre na escala urbana. A descentralização geográfica do capital na construção 

subúrbios levou ao subdesenvolvimento do centro da cidade. O capital foi atraído pelo 

rápido crescimento da renda do solo que acompanhava o desenvolvimento suburbano, e 

o centro da cidade, com níveis de renda do solo já elevados e com baixas taxas de 

retorno, deixava sistematicamente de receber capital. Isto levou à contínua 

desvalorização de áreas inteiras do centro e ao porte obsoleto do seu uso comercial ou 

residencial. Num certo momento, a desvalorização do capital faz baixar o nível da renda 

do solo suficientemente para que a diferença entre a renda do solo real e a renda do solo 

potencial (dado um uso mais “elevado”) se torne suficientemente grande para que o 

redesenvolvimento e o chamamento da população de estatuto socio-económico mais 

elevado se torne possível. A cidade centro, que estava subdesenvolvida com a 

suburbanização do capital, torna-se, agora, num novo lugar de desenvolvimento (ou 

melhor de redesenvolvimento). A reestruturação urbana contemporânea dos países de 

capitalismo avançado envolve a concentração no núcleo central de usos do solo 

recreacionais e residenciais de classe média alta, juntamente com actividades 

profissionais e administrativas e aumento da suburbanização das actividades industriais 

e das actividades rotineiras de escritório (SANTOS, 1990). Em suma, o processo de 

nobilitação urbana resulta, em parte, do desenvolvimento irregular e flexível do 

mercado do solo urbano, integrando-se no processo de acumulação de capital. Mas, se a 

reestruturação do espaço na escala urbana, e o rent gap, através da recomposição de uso 

e funções na cidade centro é a mais acabada e aparente ilustração do processo, é 

também a menos importante a longo prazo, sendo que a crise actual será superada em 

primeiro lugar na articulação entre a escala metropolitana e a escala internacional, sendo 

aí que deve ocorrer a profunda reestruturação. Cria-se, então, a possibilidade que certos 

tipos de desenvolvimento, anteriormente bloqueados, possam afigurar-se como solução 

parcial à crise de legitimação do capitalismo contemporâneo. 

 

2.4. Do Fordismo ao Pós-fordismo: a produção da nobilitação urbana no 
período de inflexão entre dois padrões de acumulação capitalista 
 

Neste ponto apresentam-se as principais transformações ocorridas nos princípios 

de organização do sistema económico e de regulação que marcaram a transição do 

regime de acumulação fordista apoiado no keynesianismo, dominante nos países e 

metrópoles ocidentais entre o pós 2ª Guerra Mundial e os anos 70, para o regime de 
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acumulação flexível, que se inscreve num quadro económico largamente marcado pelo 

neoliberalismo e que, em grande parte, como veremos, explica a emergência, 

proliferação e reforço das tendências da nobilitação urbana nas últimas décadas do 

século XX. 

A leitura das transformações económicas mais relevantes ocorridas nos últimos 50 

anos, designadamente o processo de transição que se operou nos anos 70 e inícios de 80 

do século XX na sequência da crise estrutural que, conjugada com as crises energéticas 

de 1973 e 1979, colocou um ponto final em mais de 20 anos de crescimento económico 

na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, pode ser efectuada a partir da grelha 

interpretativa oferecida pela análise dos regimes de acumulação, sobretudo se 

complementada pelos contributos provenientes da denominada Escola da Regulação. 

No período entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 70, o modelo 

fordista de produção, correspondente à fase ascendente do ciclo económico, reproduzia 

uma organização do espaço em que o desenvolvimento incidia prioritariamente nos 

grandes centros urbano-industriais, onde a tecnologia moderna se exercia em grandes 

unidades beneficiando de economias internas (de escala) e economias externas (de 

aglomeração); em que a mobilidade dos factores de produção (capital, trabalho e 

tecnologia) era um importante vector de acumulação, sendo privilegiada a actividade da 

grande empresa dotada de forte organização hierárquica vertical. O processo de 

produção valorizava uma produção em massa e em cadeia, uniformizada e 

estandardizada, recorrendo-se à segmentação da produção, com forte influência na 

divisão social e espacial do trabalho. 

Durante os 20 anos compreendidos entre 1950 e 1970, a América do Norte e a 

Europa Ocidental viveram um contexto de forte expansão económica associada a uma 

melhoria substancial da qualidade de vida das suas populações. Este período de sucesso 

fica marcado por um conjunto de elementos que permitiram o funcionamento bem 

sucedido do regime de acumulação fordista no quadro de um modo de regulação 

específico, associado à emergência do denominado Estado-Providência, que alargou 

muito o seu leque de funções (na educação, na saúde, nas infra-estruturas…), 

incorporando os princípios preconizados por Keynes. Um novo papel para o Estado. 

Este não só devia estimular a procura através de actividades como a reconstrução e 

posterior expansão das cidades europeias (destruídas durante a 2ª Guerra) ou a criação 

de infra-estruturas (barragens, estradas e auto-estradas, redes de electricidade, água, 

etc…) e equipamentos (escolas, hospitais, universidades e outros), como criar condições 
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para o sucesso das empresas, através da formação dos seus trabalhadores (a disciplina e 

as qualificações podiam e deviam ser adquiridas na escola pública), da garantia das 

necessidades sociais básicas (transportes, saúde, habitação) e do estabelecimento de 

regras que assegurassem a paz social e o quadro de relacionamento entre os actores 

sociais (direitos dos trabalhadores e regras de contratação, regime de fiscalidade, 

definição de taxas de juro, etc.). 

A partir dos anos 70, são notórias as limitações e debilidades do modelo fordista 

de produção que tivera início nos finais da Segunda Guerra Mundial, dado que a gestão 

centralizada e o controlo hierárquico apenas se manifestaram eficazes enquanto as 

condições externas se mantinham estáveis, isto é, até à crise da década de 70. Esta 

obrigou a que se revelassem as profundas incapacidades, por parte do modelo de 

produção fordista, de manutenção e promoção do crescimento económico e lucro 

(SCHONBERGER, 1988; CASTELLS, 1985). Em primeiro lugar, ocorreu, a partir de finais 

dos anos 60, um progressivo esgotamento da capacidade de procura das famílias dos 

países avançados por novos produtos duráveis (automóveis, electrodomésticos, etc…), 

tornando-se necessária, quer a procura de novos mercados de exportação, quer um 

esforço de redução da durabilidade dos produtos como objectivo de assegurar a sua 

substituição e rotatividade. Estava lançada a condição primordial para o desenho de uma 

crise de superprodução. 

É esta crise de superprodução associada à transição de uma economia fordista para 

uma economia pós-fordista que, no ver de SMITH (1986a), explica a reestruturação 

urbana (reconfiguração do espaço construído) subjacente, entre outros, à emergência do 

fenómeno da nobilitação urbana:  

 

«The timing of this spatial restructuring, then, is closely related to the economic 

restructuring that takes place during economic crises such as those the world economy has 

experienced since the early 1970s. A restructured economy involves a restructured built 

environment» (SMITH, 1996b: 272).  

 

Com efeito, a transição do fordismo para o pós-fordismo é datada historicamente 

por SMITH (1986a) e HARVEY (1987, 1989) aquando da eclosão da crise dos anos 

setenta, considerada como um período de inflexão entre dois padrões de acumulação 

capitalista, responsável por importantes modificações que emergiram no seio do regime 

de acumulação e no modo de regulação social e política do capitalismo mundial. De 
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facto, despontam-se, a partir dos anos 70, formas alternativas mais flexíveis de 

organização da produção, do trabalho, da sociedade, do consumo e do território com a 

afirmação do paradigma pós-fordista, etapa última do capitalismo tardio, impondo um 

regime de acumulação de capital também mais flexível. Tem-se aqui, nesta transição, 

associada uma clara concepção dialéctica da história que reconhece a passagem de um 

período histórico a outro como uma superação. O permanente fluir do movimento 

contraditório qualifica o que a geografia marxista entende pelo processo social de 

produção do espaço construído. A transição do modelo fordista para um modelo, que na 

falta de melhor designação, denominamos de pós-fordista, produziu uma reestruturação 

económica profunda com consequências sociais igualmente acerbas. 

No domínio do mercado de trabalho, a introdução de novas tecnologias permitiu a 

redução do pessoal nos ramos da indústria. Adicionalmente, a rigidez da lógica das 

funções específicas no quadro da linha de montagem foi sendo substituída pela ideia de 

polivalência e de flexibilidade, podendo os trabalhadores desempenhar várias funções, 

pelas quais devem assumir co-responsabilidade. Com a relocalização das unidades 

industriais em países em vias de desenvolvimento e, também, em espaços industriais 

suburbanos ou mesmo peri-urbanos, as cidades-centro e as próprias periferias 

conheceram um declínio do emprego industrial e, paralelamente, um acréscimo do 

sector dos serviços. Efectivamente, uma das características mais marcantes das 

transformações das economias urbanas nos anos 80 e inícios de 90 do século passado 

consistiu na clara afirmação do sector dos serviços (terciarização), incluindo-se aqui a 

gestão empresarial dos grupos económicos, os serviços financeiros, as actividades de 

investigação e desenvolvimento (terciário qualificado e superior), mas, também, os 

serviços de limpeza, a restauração e o próprio comércio (terciário desqualificado e 

inferior). Este crescimento dos ramos mais e menos qualificados dos serviços contribuiu 

para acentuar as dicotomias sócio-profissionais e dos salários nas grandes cidades, 

como sustenta a tese da polarização. Concomitantemente, facilitou o processo de 

precarização das relações laborais, uma vez que acentuou as lógicas de externalização e 

contratação temporária (para a realização de limpezas, por exemplo) ou sazonal (na 

restauração, etc.) (HAMNETT, 1994, 1996). 

Contudo, o novo regime de acumulação flexível ou pós-fordista aparece, 

evidentemente, associado a um novo quadro regulatório, em que o Estado, pressionado 

simultaneamente pelas grandes empresas, por algumas organizações internacionais de 

carácter político-económico como a União Europeia e pelas próprias autarquias 
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regionais e locais (segundo o princípio da subsidiariedade) assume um papel diferente, 

marcado pela partilha de poderes e por uma redução no intervencionismo directo. Ao 

Estado produtivista e bastante interventivo, embora com variantes consoante os países, 

sucedeu um Estado que procurou transferir muitos serviços para a esfera privada 

(transportes, habitação, redes de distribuição de comunicações e de electricidade…), 

acentuando a ideia, quantas vezes aparente, de efectuar uma regulação mais eficaz das 

actividades económicas (através de legislação, de fiscalização, da instalação de 

comissões reguladoras do mercado bolsista, das telecomunicações, etc.). Este mesmo 

Estado, que nos anos 80 e 90 foi marcado pelo quadro de referências neoliberal que 

ainda hoje tem um peso significativo (SMITH, 1989; MELA, 1999; PIMENTA DE FARIA, 

2002; SMITH, 2001, 2002, 2005), reforçou as lógicas competitivas de carácter territorial 

(PEIXOTO, 2000a; DOMINGUES, 1996) e das políticas de habitação (HARRIS, 1999; 

WEXLER, 1996, 1999). À crise das grandes cidades que marcou o final do ciclo 

económico do pós-guerra, sucedeu uma nova política urbana, muito mais orientada para 

o mercado e, portanto, marcada pelas lógicas da promoção do consumo, da 

competitividade entre metrópoles, do protagonismo dos actores privados no processo de 

planeamento e de produção da cidade (LEY, 1980; BARATA SALGUEIRO, 1998, 1999b, 

2000; HALL e HUBBARD, 1996; HALL, 1998; ASCHER, 1998, 2001). 

A concentração e a centralização do capital no ambiente construído, como tivemos 

oportunidade de registar num dos pontos anteriores deste capítulo, dá-se de acordo com 

a lógica “social” inerente ao processo de acumulação de capital. Já mostramos que a 

necessidade de acumulação de capital leva a uma franca expansão geográfica da 

sociedade capitalista, conduzida pelo capital produtivo. Isto exige um contínuo 

investimento de capital na criação de um ambiente construído orientado para a produção 

e para o consumo. As infra-estruturas e outras componentes do ambiente construído são 

as formas geograficamente imobilizadas de capital fixo, fundamentais ao progresso da 

acumulação. Mas a localização desse capital é uma questão complexa, na medida em 

que a acumulação de capital depende da produção e do reinvestimento do valor 

excedente relativo. O capital é concentrado e centralizado em alguns lugares em 

detrimento de outros. Na escala da divisão particular do trabalho, o equivalente é a 

divisão da economia em sectores específicos. No caso da diferenciação do espaço 

geográfico, é menos directa. Ela ocorre de maneira cíclica de acordo com a igualização 

da taxa de lucro dentro de dado sector, e com o movimento resultante do capital entre 

sectores, daqueles com uma baixa taxa de lucros para aqueles com uma taxa de lucro 
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mais alta. Este movimento do capital entre sectores assume uma dimensão espacial 

devido à sua distribuição, na medida em que os sectores que atraem quantidades de 

capital são relativamente novos na economia, sendo que a sua rápida expansão 

geralmente coincide com algum tipo de expansão ou deslocamento geográfico. 

O investimento de capital no ambiente construído está em sincronia com o ritmo 

cíclico mais geral de acumulação de capital. Esperaríamos que isso fosse relativamente 

verdadeiro em relação a qualquer subdivisão do capital, mas é de especial importância 

com relação ao capital investido, no ambiente construído, devido ao período prolongado 

durante o qual o corpo material do capital fixo está “fossilizado” na paisagem. Em 

qualquer determinado momento, há investimento de capital na paisagem urbana, 

capitais em todos os estádios de (des)valorização. A ocorrência histórica do capital 

nesse diferentes estádios não é acidental e nem é, como consequência disso, a sua 

ocorrência geográfica. O ritmo histórico do investimento no ambiente construído forja 

padrões geográficos específicos que, por sua vez, influenciam fortemente o programa de 

acumulação de capital. Mas isto é sempre, tão somente, uma solução temporária e 

conduz rapidamente à superacumulação também no ambiente construído, pelo menos 

até ao momento em que novos padrões geográficos não tenham sido gerados. A 

superacumulação resulta numa desvantagem maciça de capital e, por causa do seu longo 

período de circulação, o capital fixo é particularmente vulnerável. Diferentemente da 

desvalorização rotineira do capital fixo no processo produtivo, esta desvalorização no 

capital imobiliário representa uma destruição criativa de valor.  

Como HARVEY (1975, 1978, 1982, 1985) enfatiza, a desvalorização é localmente 

específica e isto cria a possibilidade de que áreas inteiras do ambiente construído sofram 

uma desvalorização rápida e ampla. Contudo, esta desvalorização implica uma 

observação atenta dos resultados contraditórios da crise, pois, não importa quão 

destruidoras e disfuncionais elas sejam, as crises podem ser bastante funcionais para o 

capital. A destruição de capital que acompanha a crise e a desvalorização de um bairro 

central, também “prepara o terreno” para uma nova fase de desenvolvimento capitalista, 

como é a da aposta no reinvestimento na cidade centro, produzindo nobilitação, como 

foi já amplamente abordado neste capítulo. 

Associado a um movimento de desvalorização / valorização dos bairros centrais 

encontra-se, segundo Neil SMITH (1986a), o fenómeno do declínio / desenvolvimento de 

certos sectores económicos neles localizados, e a mudança que estes sofrem ao nível da 

sua implantação espacial. Refere-se, em particular, ao duplo processo de 
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desindustrialização-terciarização que vem ocorrendo nas sociedades contemporâneas 

em geral, manifestando-se particularmente intenso e abrangente no espaço urbano. A 

este nível é de realçar que, se por um lado, as novas actividades industriais criadas no 

período pós-guerra já não foram localizadas nos bairros centrais, espaço 

tradicionalmente reservado à indústria segundo o modelo de BURGUESS (1925), por 

outro, as que já se haviam estabelecido anteriormente tendem ou a encerrar (falência, 

desinvestimento), ou a serem deslocadas para a periferia, criando-se a oportunidade para 

que muitas destas estruturas industriais fossem reconvertidas em espaços comerciais, ou 

até mesmo, sobretudo nos Estados Unidos da América, em confortáveis estruturas 

habitacionais (os lofts).  

Portanto, segundo Neil SMITH (1986a), a influência deste duplo processo de 

desindustrialização / terciarização, em complemento do fenómeno de rent gap, é 

suficiente para explicar a profunda reestruturação que ocorre actualmente nos centros 

históricos. Explica as diversas facetas do fenómeno em causa, apoiando a compreensão 

do tipo de parque habitacional e de usos de solo mais envolvidos no fenómeno rent gap, 

assim como, quais os novos usos e funções a serem investidos no solo urbano. O autor 

explica também que, em consequência desta reconfiguração das actividades económicas 

da cidade, foram várias as mudanças na estrutura profissional e na apropriação pelos 

diversos grupos sociais do espaço urbano que exerceram uma importância decisiva no 

surgimento do processo de nobilitação urbana.  

De facto, tais transformações fizeram com que muitos trabalhadores industriais, 

de médio e de médio/baixo rendimento, deixassem a cidade para se localizarem perto 

dos seus locais de trabalho, isto, claro está, somente para aqueles que tiveram apoios (a 

quem foi proporcionada habitação em áreas residenciais de baixo custo patrocinadas 

pelas entidades estatais e ou privadas) ou, que já haviam reunido as condições materiais 

necessárias para estabelecerem essa mudança. Para a grande maioria dos que 

permaneceram na cidade (no seu bairro ou noutro bairro degradado, para o qual se 

viram “obrigados” a mudar) restou-lhes o emprego no trabalho não qualificado do 

sector dos serviços e/ou nas fileiras crescentes das migrações pendulares.  

A valorização capitalista do espaço e, portanto, a constituição do capitalismo pode 

ser considerada como a conjugação de dois processos gerais: a concentração de meios 

de produção e a centralização de capitais na posse de um relativamente pequeno número 

de capitalistas e instituições. A centralização de capital só se cumpre apenas através da 

produção de padrões espaciais específicos. SMITH (1986a) chama a atenção para o facto 
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desta ligação capital-espaço ser complexa, pois como vimos a propósito da 

suburbanização, a centralização de capital conduz a uma dialéctica de centralização / 

descentralização espacial.  

É este princípio que, segundo o autor, está na base de uma outra tendência 

igualmente relevante para a actual reestruturação urbana e que se relaciona directamente 

com a centralização espacial das funções de comando e de decisão, processo que tem 

sido paralelamente acompanhado pela descentralização do capital e das funções 

produtivas. A extensão geográfica das empresas globalizadas, a desconcentração ou até 

a descentralização das diversas tarefas e funções e a redução da dimensão das unidades 

de produção provocam, em contrapartida, o crescimento e a centralização das funções 

centrais de coordenação, das de controlo ou de direcção e da função financeira. Estas 

funções são o suporte de novos empregos tanto em número, como em qualificações, os 

quais desempenham um papel estratégico e se localizam quase exclusivamente nas 

aglomerações muito grandes. No caso das funções financeiras, principalmente em três 

global cities: Nova Iorque, Londres e Tóquio. Esta centralização metropolitana é 

completada pela especialização em numerosos serviços, os serviços “avançados”, aos 

quais têm de recorrer as unidades centralizadas das empresas globalizadas: em 

particular nos domínios do direito, do financiamento e dos investimentos, dos 

movimentos de tesouraria e das operações bancárias, dos seguros, da consultadoria e da 

informação. Estes serviços estão localizados apenas nas cidades muito grandes, 

geralmente no seu núcleo central. Nos últimos 20 anos, tem-se assistido a um intenso 

crescimento da constituição de escritórios nos espaços centrais urbanos, processo esse 

que equivale a uma centralização continuada dos centros de tomada de decisão e de 

funções executivas da actividade produtiva, isto enquanto os verdadeiros centros ou 

estruturas de produção se descentralizam para a periferia (SASSEN, 1994, 2001; BARATA 

SALGUEIRO, 1992a, 1992b, 1994, 2001a; SANTOS, 1990).  

O que importa salientar no âmbito do processo de nobilitação urbana é o facto de 

que as novas oportunidades de emprego qualificado, especialmente dirigido a alguns 

sectores da classe média, são criadas e actualmente dominantes no perímetro interior 

das cidades. Desta forma, ainda que se possa admitir que esta situação não implica 

directamente o regresso daquelas fracções de classe aos bairros centrais antigos, 

corresponde, indubitavelmente, a uma das condições necessárias e impulsionadoras do 

surgimento do processo de nobilitação (LEY, 1980; RODRIGUES, 1999; HAMNETT, 2000).  

A contextualização do fenómeno da nobilitação urbana nas profundas alterações 
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económicas que têm decorrido nos espaços urbanos dos países ocidentais de capitalismo 

avançado desde os finais dos anos sessenta, não significa, porém, que estas 

transformações possam ser somente compreendidas e analisadas como decorrência dos 

circuitos especulativos de valorização / desvalorização do solo urbano e dos bens 

imobiliários nele existentes, assim como de políticas de intervenção urbanística-

arquitectónica. Implica apreender as conversões que a reestruturação económica 

desencadeou na estrutura profissional e na textura social da cidade, com o declínio da 

produção e do emprego industrial e com o rápido crescimento do sector terciário 

qualificado no seu interior. 

Estas mudanças na estrutura económica evoluem, paralelamente, a importantes 

transformações nas estruturas demográficas e sócio-culturais, bem como, nos 

tradicionais padrões de consumo e estilos de vida, pressupondo a emergência de novos 

modelos de apropriação e de vivência do habitat. Fenómenos associados ao 

alargamento da educação a estratos sociais anteriormente menos favorecidos a este 

nível, ao aumento da participação feminina na esfera do trabalho (nomeadamente 

qualificado), ao declínio das estruturas familiares mais tradicionais e à proliferação de 

grupos domésticos com uma composição reduzida (com apenas uma ou das pessoas), 

têm revelado um peso determinante no funcionamento do mercado habitacional, 

transformando os seus padrões de oferta e de procura. 

 A consolidação da cultura de consumo nas sociedades contemporâneas, com 

impactos visíveis nas esferas da produção e da reprodução, tem levado muitos analistas 

urbanos a identificar o processo de nobilitação urbana com a emergência e constituição 

de uma suposta “nova classe média”, a qual procura tomar para si uma posição 

específica nas estruturas sociais, diferenciando-se das classes médias tradicionais 

através de práticas, consumos e valores (especialmente em relação ao habitat), que 

indiciam o surgimento de novos estilos de vida em contextos de urbanidade, 

responsáveis, em parte, pelo aparecimento de novos produtos imobiliários. São 

indivíduos cada vez mais receptivos e direccionados para o consumo cultural que, pela 

influência dos especialistas e intermediários da produção simbólica, interiorizam cada 

vez mais o “consumo da cultura”, com efeitos significativos nas suas estratégias de 

vida. Esta torna-se, assim, um “trabalho de arte” ao nível do consumo de bens, do uso e 

apropriação do espaço doméstico e das actividades de lazer. A este facto não é alheia 

uma certa “des-sacralização” da cultura que, diluindo-se se torna omnipresente na vida 

quotidiana, esteticizando-a e estilizando-a, colocando ao dispor dos indivíduos um 
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complexo mais amplo de referências para a construção de estilos de vida. Esta é a 

perspectiva da tese do consumo/procura. 

 Ora, na óptica marxista, é o capitalismo que produz as mudanças 

reestruturadoras no espaço urbano, portanto, para os marxistas, as mudanças 

demográficas e sócio-culturais não são determinantes na produção da nobilitação 

urbana. Para SMITH (1986a) o aparecimento destes novos grupos sociais correspondem 

a transformações no interior da estrutura de classes capitalista que decorrem da 

complexificação da estrutura produtiva que ao multiplicar as especificidades no interior 

da força de trabalho, diversifica a divisão social do trabalho. Digamos que o 

desenvolvimento de novas relações sociais com base no aparecimento de novos 

segmentos no espectro das classes se explica única e exclusivamente, no ver do autor, 

pela reestruturação económica. Desta forma, são conceitos que não têm capacidade 

explicativa per si da nobilitação urbana, se não forem entendidos no âmbito daquela 

última. Estes conceitos apenas fazem parte do espectro cultural inserido na dinâmica 

ideológica (totalidade social, superestrutura), que nunca é completamente independente 

da base económica (infra-estrutura). São uma espécie de “capa cultural” da lógica do 

capitalismo tardio e não apresentam grandes hipóteses em estruturar, por si mesmas, 

uma explicação global (e universal) da nobilitação urbana: 

 

«[...] the process is viewed here as the outcome of individual choices. But in reality too 

much is claimed. We are seeing a much larger urban restructuring than is encompassed by 

residential rehabilitation, and it is difficult to see how such explanations could at best be 

more than partial. […] The changes in demographic patterns and lifestyle preferences are 

not completely irrelevant, but it is vital that we understand what these developments can 

and cannot explain. The importance of demographic and lifestyle issues seems to be 

chiefly in the determination of the surface form taken by much of the restructuring rather 

than explaining the fact of urban transformation» (SMITH, 1996b: 272). 

 

Pela análise de SMITH (1986a) pode também depreender-se o facto de que não só 

as acções e as práticas de grupos sociais estão envolvidas na produção do espaço de 

acordo com as correspondências dialécticas estabelecidas por aspectos estruturais 

determinantes (os da infra-estrutura), específicos da sociedade capitalista tardia, como 

também se pode apreender a nobilitação urbana – enquanto padrão socio-espacial de 

reestruturação urbana – como resultado contingente das muitas relações contraditórias 
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que interagem no modo de produção capitalista, mas sempre como produto directo ou 

de intenções capitalistas ou de maquinações estruturais. As relações materiais 

manifestam-se directamente no espaço urbano. Assim, por mais complexos que se 

tornem os processos sociais (profusão de estilos de vida, aumento extraordinário da 

diversidade e fragmentação sociais), a produção espacial é analisada como manifestação 

material desses mesmos processos sociais, sempre associados às fases do 

desenvolvimento capitalista. As relações sociais de produção usam o ambiente 

construído como uma forma de consumo e um modo para a sua própria reprodução.  

 

2.5. Nobilitação urbana, espaço e lutas de classe: a segregação residencial e o 
filtering up 

 

Na cidade capitalista, o fundamento não é o bem-estar da generalidade da 

população mas o eficaz funcionamento dos mecanismos de controlo, regulação e 

acumulação capitalista. A apropriação e utilização do espaço urbano torna-se num 

processo conflitual, não só entre utentes e proprietários da cidade, mas entre os próprios 

agentes capitalistas cujos interesses são concorrenciais. Assim, muitas das acções que se 

desenrolam nas áreas urbanas (sem excepção da nobilitação e de muitas acções pontuais 

ou extensivas de reestruturação urbana) não representam uma intervenção consensual e 

coerente do Poder, mas o resultado de lógicas e estratégias em concorrência dos 

diversos agentes urbanos (grandes ou pequenas empresas de serviços e industriais, 

grandes ou pequenos proprietários de terrenos, promotores imobiliários, empresas de 

construção, etc.) (CASTELLS, 1974, 1975, 1977; HARVEY, 1973, 1978, 1985; 

GOTTDIENER, 1985).  

É pela luta de classes e pela produção do espaço urbano que o quadro institucional 

presente na legislação, nas normas urbanísticas, nas burocracias urbanísticas, nos planos 

de urbanização e mesmo nas propostas técnicas, jogam um papel crucial nas relações de 

interesses entre as diversas classes e estratos sociais. A produção institucionalizada do 

espaço urbano reproduz, necessariamente, os interesses dos grupos dominantes e 

defende-os radicalmente. Assim, a política urbana e a sua armadura jurídica e 

administrativa defendem a propriedade privada e o “direito” aos negócios urbanos 

privados contra a socialização do espaço urbano e contra a desvalorização em termos de 

mercado de solos e de habitação (CASTELLS, 1978). Os planos de urbanização 

delimitando os perímetros urbanos, os zonamentos e respectivos usos, definem as 
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condições institucionais de valorização/desvalorização do solo, o que os coloca no 

centro dos conflitos e da concorrência entre os agentes urbanos capitalistas, pela 

apropriação das rendas fundiárias urbanas (REZENDE, 1982). 

O fim, debilitação ou a reformulação inevitável do Estado de Bem-Estar Social 

passaram a ser alardeados com intensidade redobrada, tanto no mundo político, como 

no académico, na esteira do impacto da crise do petróleo da primeira metade da década 

de 70. Nas três últimas décadas, a designada crise do Estado-Providência tem sido 

objecto de análise de um número crescente de estudiosos, das mais diversas áreas 

científicas. Os principais sintomas detectados foram-no logo na década de 50, quando o 

suposto impacto inflacionário dos gastos sociais eram reconhecidos como obstáculo ao 

crescimento económico. Estes ataques eram oriundos da direita e de alguns economistas 

preocupados com a perspectiva da rápida expansão do sector público asfixiar o 

funcionamento do mercado.  

Nos anos 60 e 70, a expansão e consolidação do Estado-Providência deram-se no 

sentido da diversificação da oferta estatal de bens e serviços sociais e da elevação do 

valor dos benefícios e da qualidade da oferta. A persistência da desigualdade e a 

emergência de novas procuras parecem ter sido em larga medida contra-atacadas pela 

consolidação e expansão dos direitos sociais, tendo sido esta a época da discriminação 

positiva, dos programas de combate à pobreza, da melhoria dos serviços sociais e do 

fomento do valor dos benefícios e transferências. O pacto fordista e o welfare-state. O 

fordismo representou indiscutivelmente algo mais do que um modelo de 

desenvolvimento económico. Na verdade, a natureza desse modelo favoreceu a 

emergência de um conjunto bem definido de actores sociais e reuniu as condições para 

a criação de esquemas típicos de regulação das relações entre eles. A partir dos anos 40 

do século XX, o Estado tornou-se num protagonista importante na intervenção 

assistencial junto dos segmentos da população mais desfavorecida. Esta intervenção 

generalizou-se e difundiu-se, embora em diversas modalidades e intensidades 

geograficamente díspares, em quase todos os países desenvolvidos. Tornou-se popular 

a expressão welfare-state para designar a orientação da política estatal em que o poder 

organizado se emprega deliberadamente para modificar o movimento das forças de 

mercado em pelo menos três direcções: garantindo aos indivíduos e às famílias um 

rendimento mínimo; reduzindo o grau de insegurança e colocando os indivíduos e as 

famílias em condições de enfrentar determinadas contingências sociais (por exemplo, a 

doença, a velhice, o desemprego), que, de contrário, conduziriam a crise individuais e 
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familiares; assegurando que sejam oferecidos a todos os cidadãos os melhores padrões 

possíveis a uma gama moderada dos serviços sociais (MELA, 1999).  

As políticas keynesianas acompanharam e estimularam a urbanização fordista, 

desenvolvendo uma cidade do “bem-estar” (do welfare-state), de forma a assegurar o 

pacto fordista entre patronato e assalariados, de maneira a que a ordem social se 

mantivesse e o sistema capitalista se reproduzisse. Tal era conseguido através do 

estímulo estatal à economia por via do financiamento público dos equipamentos 

colectivos e da habitação social e favorecendo a industrialização das actividades de 

construção e de obras públicas através de encomendas maciças e repetitivas. No 

entanto, esta forma de produzir o espaço urbano e toda a coerência fordista estão, 

actualmente, em crise (ASCHER, 1998).  

Os primeiros sintomas da crise do welfare-state começaram a manifestar-se por 

volta de meados dos anos 70. A partir de então, a gradual desagregação do modelo 

predominante de intervenção pública fez-se paralelamente à superação do fordismo 

pelo pós-fordismo, tornando cada vez mais difícil para o Estado reunir os recursos 

necessários para garantir a intervenção da despesa pública ao mesmo ritmo que se 

atingira em anos anteriores. À inevitável precariedade da situação laboral dos 

trabalhadores mais desqualificados e dos grupos sociais mais desfavorecidos, 

acumulou-se a desregulação do mercado de habitação e do uso do solo urbano, que 

tende a valorizar um padrão mais aleatório na produção temporal e espacial dos 

acontecimento urbanos. Este padrão é simplesmente produto social do jogo do mercado 

imobiliário pouco regulado, de processos especulativos de valorização, e não tanto das 

condições locais em termos de distância ao centro ou a zonas de emprego, do nível 

local do comércio, de equipamentos ou da qualidade do ambiente. O governo urbano 

orienta-se por um modelo gestionário (gestão estratégica importada do meio 

empresarial) em que o uso dos recursos públicos se faz para atrair investimento, o 

fornecimento dos serviços passa a fazer-se pelo mercado e pelo sector privado e são 

valorizadas as parcerias público-privadas (HALL, 1998; CARLOS, 2001).  

Dada a ausência ou fragilidade dos mecanismos e políticas de coordenação 

internacional, os governos nacionais têm incentivos para se envolverem na competição 

internacional por investimentos, o qual supostamente exige a redução do valor dos 

benefícios sociais, a minimização da provisão estatal de serviços sociais e o alívio da 

carga fiscal (da parte do capital, não do trabalho) que tem financiado o welfare-state. A 

provisão estatal de bens e serviços sociais tem vindo a ser progressivamente rebaixada a 



 103

um “mínimo denominador comum”. Trata-se, na verdade, de sugerir um processo de 

convergência forçada, que faria com que a provisão estatal de bem-estar social de 

países muito distintos passe a ser cada vez mais residual e organizada em torno da 

exigência de comprovação de carência para o acesso a bens e serviços minimalistas, 

conformados segundo princípios de eficiência e que gerem incentivos ao envolvimento 

do indivíduo no mercado de trabalho. Ademais, parece evidente que o impacto da maior 

mobilidade do capital internacional sobre as políticas nacionais tem tido reflexo na 

aceitação generalizada da ortodoxia macro-económica neoliberal, que prega a redução 

da intervenção governamental e visa apontar as distorções sobre o mercado geradas 

pelos mecanismos de protecção social e por sistemas tributários altamente progressivos, 

constitui o arcabouço que dá sustentáculo à pressão por reformas das políticas fiscais e 

sociais, cujo objectivo é ampliar a competitividade e gerar um “clima económico” 

favorável (PIMENTA DE FARIA, 2002).   

É um facto que associado aos primeiros sintomas da crise do welfare-state e 

emergência do neoliberalismo, por volta dos anos 80, mas sobretudo 90 e recentes em 

Portugal, designadamente à desagregação daquele modelo de intervenção pública, 

esteve a origem de novas e crescentes desigualdades sociais, que se tendem a agravar 

com a tendência vigente dos países de desenvolvimento mais avançado para regredirem 

da fiscalidade directa para a indirecta, ou, pelo menos, para reforçarem a pressão fiscal 

sobre os rendimentos do trabalho em benefício dos rendimentos do capital. A propósito 

do desmantelamento das políticas de assistência pública como tentativa de incutir 

alento à iniciativa económica dos privados, de que o neoliberalismo dos governos 

urbanos se tem vindo a revestir; e de como a crise do welfare-state está associada 

também à afirmação de intenções conservadoras, responsáveis pela produção de 

transformações radicais no governo da cidade, SMITH (2005: 75) defende o conceito de 

cidade revanchista, referindo:  

 

«las enormes subvenciones concedidas al capital mundial; la destrucción y el 

desmantelamiento sistemático de servicios públicos (por ejemplo, la educación) y la crisis 

de la reproducción social; y las nuevas ambiciones políticas de las ciudades en la 

economía global. [...] El argumento general que deseo plantear aquí es que la ciudad 

revanchista [...] forma parte de todo un nuevo régimen de desarrollo desigual que encaja 

com el nuevo globalismo. Conjuntamente con una mayor represión política, representa 
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elementos centrales de un nuevo régimen de desarrollo desigual que se vuelve cada vez 

más visible en las economías capitalistas avanzadas».  

 

Imbuído de um papel de intervenção e crítica social, SMITH (1986a) denuncia que 

o discurso “regenerativo” da nobilitação urbana no âmbito de políticas urbanas de 

valorização da imagem da cidade9 ainda que vise a fixação da população já existente, a 

modernização do tecido económico, o aumento do emprego e o crescimento económico; 

a verdade é que não deixa também de funcionar como mecanismo de legitimação do 

poder instituído e da mobilização de grande investimento público que, em última 

análise, é desviado do auxílio aos mais carenciados, funcionando como subsídio aos 

mais ricos (Banca, instituições financeiras, grandes grupos económicos e de construção 

civil, empreendedores, governantes, etc.). 

Denota-se em toda a obra estruturalista deste autor o carácter impregnadamente 

ideológico, característico do marxismo, bem como a necessidade do despontar de 

perspectivas de futuro alternativas e a ideia de resistência política por parte do 

operariado e das classes pobres residentes dos bairros populares, face à invasão 

burguesa promovida pela nobilitação na cidade centro. Parte-se da dedução preliminar 

que na sociedade capitalista o conjunto de leis que a regem é necessariamente burguês 

(sob domínio das classes dominantes, em termos sociais e económicos) e existe para 

servir os interesses do capital e não da maioria social. O mesmo pode ser dito do Estado 

que, mesmo sob o disfarce liberal e formalmente voltado (no sentido de discurso 

teórico) para o interesse de toda a sociedade, representa particularmente sob este modo 

de produção a dominação da “classe burguesa”, isto é, dos grupos de maior estatuto 

social e económico e dos interesses do capital: 

 

«[...] the unabashed adoption of the “urban frontier” as the keystone to a political and 

economic program of urban restructuring in the interests of capital. The frontier line today 

[...] is the frontier of profitability» (SMITH, 1996b: 264). 

 

O poder central assegura uma forte estabilização do sistema territorial e reforça a 

sua capacidade de resistência à mudança social pois a administração fomenta a 

hierarquia e a procura social através dos processos de planeamento e das políticas 

                                                 
9 A nobilitação urbana dos novos produtos imobiliários e reestruturação urbana, no quadro de um 
incremento da competitividade inter-urbana. 
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urbanas de regeneração dos espaços centrais urbanos10. As intervenções públicas que 

provocam valorização da cidade desencadeiam mecanismos contraditórios de expulsão 

e de reapropriação. As novas políticas urbanas traduzem uma maior orientação para o 

mercado e para os consumidores, em detrimento das classes mais desfavorecidas. A 

selectividade dos investimentos favorável à reprodução do capital implica o abandono, 

o esquecimento e a menor atenção à “cidade da maioria”, com particular gravidade para 

as áreas mais carenciadas onde se concentram os mais desfavorecidos. É a emergência 

da cidade “revanchista” produzida pela ofensiva neoliberal e que SMITH tem explorado 

mais recentemente (1996a, 2001, 2002). O autor desvendou, desta forma, a máscara 

social de compreensão e “bondade institucional” inerentes a estes recentes produtos 

imobiliários da nova gestão urbana, argumentando como estes promovem uma lógica de 

controlo social favorável à reprodução do capital e às classes dominantes. É neste 

aspecto que reside o fundamental do discurso político crítico do autor no extenso 

contributo que dá ao estudo da nobilitação urbana. 

Nesta perspectiva, surge a necessidade de superação da noção de espaço como 

mero produto social, apenas como palco das relações sociais, ultrapassando a 

exterioridade que tal noção apresenta em relação à sociedade. O que, em última 

instância, Neil Smith argumenta como fio condutor dos seus estudos é que a nobilitação 

urbana no espaço urbano central intervém na produção e organização do trabalho 

produtivo, ao mesmo tempo que determina as relações de produção é também, 

simultaneamente, produtora e produto, suporte das relações sociais e, portanto, tem um 

papel importante no processo de reprodução geral da sociedade. Tem-se, com efeito, 

uma produção espacial que se manifesta sob as formas de apropriação, utilização e 

ocupação de uma dada área, num momento específico que se revela no uso, como 

produto da divisão social e técnica do trabalho e que, no seio do processo capitalista, 

produz uma morfologia espacial “fragmentada” e hierarquizada, contribuindo para um 

aprofundamento da divisão social do espaço urbano. Esta conclusão só pode ser válida 

para um autor que defende o conceito marxista de modo de produção e o inscreve na 

explicação que tece em torno da reestruturação do espaço urbano. 

                                                 
10 A regeneração urbana surge materializada como conceito em Inglaterra no início dos anos 80, como a 
forma privilegiada desenvolvida pelo governo de M. Tatcher para a intervenção nos tecidos urbanos 
obsoletos. São então criadas as Enterprize Zones, áreas específicas dentro das cidades inglesas para as 
quais é desenhado um pacote específico de medidas e incentivos. São igualmente criadas as Urban 
Development Corporations, entidades que materializam as parcerias e que asseguram o investimento 
privado necessário para a regeneração (VILARES, 2003). SMITH (2001, 2002) é crítico de ambas. 
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Assim, o paradigma da geografia marxista encontra-se presente na terminologia de 

Neil Smith quando este reconhece importância ao objectivo de identificar como as 

relações sociais entre classes, mediadas pelas estratégias residenciais encabeçadas pela 

nobilitação urbana, variam no espaço urbano de forma a reproduzir e sustentar os 

modos de produção e consumo capitalistas e a ordem social estabelecida. O autor 

valoriza a possibilidade de se trabalhar uma relação sociedade-espaço, numa concepção 

que não crê num espaço sem as marcas da sociedade que historicamente se expressa em 

processos reais e mais complexos. Esta é a proposta desenvolvida por SMITH (1986a) e 

por HARVEY (1987): descortinar as formas concretas que qualificam e determinam a 

relação sociedade-espaço na base da nobilitação urbana e cuja historicidade a define 

como processo permanente de socialização do espaço urbano. Este mesmo processo 

segmenta-se em várias áreas centrais defendidas e controladas por determinados grupos 

sociais de maior poder socio-económico, definido e delimitado por relações de poder. 

Ainda a propósito da crítica que constrói em torno da promiscuidade gerada entre este 

tipo de relações de poder e o discurso de modernidade urbana associado à nobilitação 

urbana, SMITH (1986a, 1996a) aplica a metáfora do avanço da fronteira da colonização 

norte-americana do século XVIII sobre os territórios já previamente ocupados pela 

população indígena e faz o paralelo com a situação actual de desalojamento 

(displacement) provocado pela nobilitação urbana. 

Neil Smith insere-se indubitavelmente na escola de pensamento marxista quando 

procura expor e denunciar as injustiças e desigualdades sociais decorrentes das bases 

económicas do funcionamento do modo de produção capitalista, reforçando a ideia de 

que as relações socio-espaciais estruturadas pela nobilitação urbana são reguladas pelas 

estruturas capitalistas e que se enquadram como meios de reforçar e reproduzir a 

riqueza e o poder da classe dominante, por via da exploração do trabalho da classe 

dominada. A mediação introduzida no espaço residencial urbano pela nobilitação 

urbana, enquanto estratégia residencial específica, detém uma responsabilidade grande 

no fabrico de determinados padrões de diferenciação social do espaço urbano que, em 

última análise, reforçam a segregação socio-espacial. 

A nobilitação urbana é, por definição, um processo de “filtragem social” da 

cidade, como vimos no primeiro ponto. Vem despoletar um processo de recomposição 

social importante em bairros antigos das cidades, indiciando um processo que opera no 

mercado de habitação, de forma mais vincada e concreta nas habitações em estado de 

degradação dos bairros tradicionalmente populares. Correspondendo à recomposição (e 
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substituição) social desses espaços – tradicionalmente da classe operária/popular – e à 

sua transformação em bairros de classes média, média-alta – não se pode deixar de 

referir, por conhecimento deste processo de “substituição social”, o reforço da 

segregação socio-espacial, que na sua sequência parece aprofundar a divisão social do 

espaço urbano. A nobilitação é um processo de mobilidade residencial que envolve 

sempre desigualdades de poder e de riqueza entre aqueles que a operam e a população 

que é deslocada e substituída. 

O principal mecanismo através do qual as alterações na procura de habitação são 

satisfeitas é a mobilidade residencial. A mobilidade residencial é uma componente da 

mobilidade espacial e pode ser um dos factores de recomposição do tecido social de um 

determinado contexto local. Os estudos de mobilidade residencial têm contribuído para 

esclarecer o processo de escolha do sítio de residência. Os factores de escolha são 

variados. Primeiro, os relativos ao espaço físico. O preço e as características do 

alojamento (tipo, dimensão e conforto). A localização relativamente à acessibilidade aos 

locais de trabalho e as características do bairro: equipamentos, serviços e comércio 

existente. Segundo, os factores relativos ao espaço social. O rendimento familiar, as 

características da família, o grupo socio-económico, as dimensões e percepções do 

espaço vivido, o que se deseja e a representação social que se faz de si mesmo e do 

grupo de pertença. Terceiro, as determinantes da mudança. Neste conjunto de factores 

podem incluir-se: os movimentos forçados (despejos, demolição, alteração do estado 

civil); movimentos voluntários (alteração na composição familiar e posição no ciclo de 

vida); alterações no ambiente do bairro (valorização crescente para os grupos sociais de 

maior rendimento) e as modificações no rendimento familiar.  

De facto, as áreas habitacionais são, desde sempre, as áreas dominantes nos 

territórios urbanos, pelo espaço que ocupam e pela influência que exercem na 

organização da dinâmica socio-económica da cidade e na vida quotidiana da população. 

O Movimento Moderno conferiu à habitação um papel relevante na teoria do urbanismo 

e da arquitectura do século passado, de tal forma que nos diversos conceitos de cidade e 

nos vários modelos de desenvolvimento urbano avançados, esta problemática parece ter 

mobilizado as matérias como tema aglutinador. As áreas habitacionais aparecem 

segregadas, de acordo com a classe social ou o nível de rendimento, sendo esta 

segregação maior para os grupos extremos da escala social (BARATA SALGUEIRO, 1983). 

A função residencial é a única em que existe, de facto, segregação espacial, se 

adoptarmos a definição de CASTELLS (1977) para quem a segregação é a tendência para 
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a organização do espaço em áreas de grande homogeneidade interna e de forte 

disparidade entre elas, não só em termos de diferença social, mas também de hierarquia.  

Até aos anos 70, a escala da segregação socio-espacial do alojamento nas 

metrópoles obedecia a um padrão em que as várias classes sociais surgiam arrumadas 

por grandes manchas homogéneas, como explicam os conhecidos modelos da Escola 

Ecológica de Chicago e da Ecologia Factorial e os respectivos padrões: radial, 

concêntrico e nucleado (Figura 4). Nas áreas urbanas, os modos dominantes de 

mobilidade residencial produtores de filtragem decorrem de duas formas distintas. 

 
Figura 4. Modelos de uso de uso do solo urbano: Burgess, Hoyt, Harris e Ullman 

Fonte: Savage e Warde, 1993: 68. 

 

Primeiro, por modificação no padrão de uso das habitações à medida que uma 

habitação ocupada por uma família com um determinado rendimento, fica disponível 

para ser ocupada por uma família com um nível de rendimento imediatamente inferior, 

na sequência de uma quebra no valor de mercado de habitação (preço ou renda) 

induzida pelo abandono da família de rendimento mais elevado. 

Segundo, quando a pressão é exercida a partir dos segmentos inferiores de 

mercado, tendendo a gerar-se uma forte competição por habitações baratas que conduz a 

dinâmicas de sucessão-invasão, desencadeadas pela progressiva desqualificação socio-

espacial de determinadas áreas urbanas. A filtragem descreve assim o processo de 

ajustamento entre a oferta e a procura de habitação numa dada área urbana, podendo-se 

concluir que os excessos de procura ou de oferta são “filtrados” pelo mercado e 

repercutem-se na situação das habitações de pior qualidade ou das famílias de menor 

rendimento. Este padrão não exclui a coexistência de grupos sociais diferentes em 

algumas áreas prestigiadas, ou ainda nas áreas da cidade centro, onde encontramos uma 

população residente popular, à qual se juntaram famílias de nível socio-económico mais 
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alto, por continuidade de ocupação de casas senhoriais antigas – situação que BOURDIEU 

(2005) estudou a propósito de situações de reprodução social decorrentes da herança de 

património imobiliário transmissível – ou pela procura de uma certa qualidade autêntica 

no imobiliário oferecido em termos históricos e arquitectónicos, inerente ao processo de 

nobilitação e a uma “nova classe média” que deste fenómeno é protagonista. Estas 

situações integram-se num conjunto de mudanças no modo de produção e de 

apropriação residencial, a partir de meados dos anos 70, e que tem levado à produção de 

um espaço urbano mais fragmentado, com a implantação pontual de grandes projectos 

imobiliários que surgem de forma aleatória tanto no centro como na periferia, fruto de 

um conjunto de alterações económicas, sociais, culturais e tecnológicas. A sua 

manifestação mais evidente reside na lógica locativa intensiva e selectiva dos processos 

de nobilitação e regeneração que parece contrariar o princípio da organização 

residencial em grandes manchas segregadas socialmente de forma homogénea, 

produzindo um tipo de segregação à escala micro, os enclaves (BARATA SALGUEIRO, 

1997, 1998, 1999a, 2001a). São contudo as excepções que confirmam a regra. E esta é a 

da associação entre o sítio da residência e o estatuto económico e social. 

SMITH (1996a, 2001, 2002) deixa claro que os projectos de regeneração urbana, 

que suportam a promoção ideológica da nobilitação urbana, alimentam equívocos vários 

no que diz respeito às supostas intenções iniciais de reabilitação habitacional e 

integração/fixação da população de menor estatuto socio-económico já anteriormente 

residente nos bairros históricos alvo de intervenção. De resto, nesses contextos, o 

filtering up que a nobilitação urbana pressupõe – pelo processo de substituição social 

que implica, de classes de menor estatuto socio-económico pelas de maior – faz antever 

o acentuar dos traços de segregação socio-espacial nas áreas onde o fenómeno tem 

lugar. Nestes termos, ao mesmo tempo que produto social e meio, o espaço é também 

instrumento da acção, meio de controle, logo, de dominação e de poder, que produz 

simultaneamente uma hierarquia dos lugares centrada no processo de acumulação, uma 

(re)centralização do poder.  
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CAPÍTULO III 
Condição urbana pós-moderna, cultura de consumo e 
emergência de novos estilos de vida urbanos: as novas 

procuras de habitação na cidade centro 
 

 
 

Cada vez se reconhece mais que as complexas transformações contemporâneas a 

nível socio-económico, cultural, político e tecnológico e os desenvolvimentos paralelos 

a nível estético, intelectual e epistemológico não representam meramente uma 

interrupção dos padrões desenvolvimentistas de longa duração mas indicam, pelo 

contrário, a emergência de formas distintivamente diferentes. Quer essas mudanças 

sejam conceptualizadas em termos de desenvolvimento de um capitalismo industrial em 

fase terminal, tardia, desorganizada e de consumo, ou em termos de uma formação 

cultural tardio/hiper/sobremoderna, o que parece, contudo, é que existe um grau 

considerável de concordância sobre o facto de as coisas já não serem o que dantes 

pareciam ser. 

Ao longo do último quarto de século têm surgido reflexões pertinentes de que as 

cidades do mundo ocidental ingressaram numa nova Era da sua história. Essas ideias 

sugerem que, conquanto ainda sejam cidades produzidas por uma sociedade moderna, 

elas passaram por mudanças de tal alcance que não podem ser mais aceites pelas velhas 

designações, nem estudadas no contexto das teorias urbanas convencionais. Em 

resultado de todo um conjunto de transformações relacionadas com a reestruturação 

económica global e a compressão espacio-temporal propiciada pelas melhorias 

significativas nos transportes e pelas novas tecnologias da comunicação, as cidades de 

maior dimensão das sociedades capitalistas do mundo contemporâneo têm registado 

alterações profundas em vários domínios fundamentais da vida urbana: na base 

económica, na composição socio-cultural, na estrutura urbana, na política e gestão, entre 

outros. É já seguramente consensual para um número crescente de autores que se 

assiste, nas últimas décadas, à formação de um novo tipo de cidade que, por 

comodidade e na falta de melhor expressão, se designa de “pós-moderna”, “pós-
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industrial” ou “pós-fordista”. Termos adoptados que devem bastante às teses visionárias 

de Daniel BELL (1973) e Alvin TOFFLER (1970, 1981). 

Porém, de facto, existem aspectos incontornáveis na dinâmica urbana 

relativamente aos quais se poderá dizer, de há umas décadas para o presente, que se está 

a experimentar um período de transição de paradigma, sendo embora muitas as cautelas 

teóricas que chamam a atenção para o facto da incidência de aspectos que se encontram 

em relação de descontinuidade com o passado, não significar forçosamente que entre as 

diferenças, não permaneçam vestígios familiares e sinais de continuidade com a 

Modernidade. Um tipo de resposta às diversas transformações que se têm vindo a 

processar ao nível da condição urbana consistiu na defesa do ponto de vista de que as 

mesmas representam variações de um tema contínuo, manifestações da crise recorrente 

da cidade moderna. As mudanças são frequentemente conceptualizadas apenas como 

sintomas passageiros no seio de uma modernidade urbana basicamente contínua e não 

como vestígios da emergência de uma forma de vida social urbana potencialmente nova. 

O debate sobre o significado das transformações sociais, culturais, económicas e 

políticas contemporâneas estende-se desde a investigação geográfica humanista até à de 

tradição marxista. No caso desta última, e como vimos no primeiro capítulo, as questões 

de justificação tornaram-se especialmente agudas, porque os fundamentos das 

estratégias e dos objectivos políticos da análise urbana marxista têm vindo a ser 

desafiados pela ideia da existência de condições pós-modernas em contexto urbano. 

Mesmo assim, se é certo que a emergência da cidade pós-moderna do capitalismo 

tardio não anula, por substituição automática, a cidade moderna do capitalismo 

industrial, a verdade é que as manifestações da transição não deixam margem para 

grandes dúvidas no esboço de uma nova forma de organização do espaço urbano. A 

crescente fragmentação social urbana prova-o, em consequência das aceleradas 

mudanças a nível económico e tecnológico; das transformações associadas na 

experiência do espaço e do tempo; da transferência da produção para o consumo como 

fulcro da existência individual e social; da escala crescentemente global das formas de 

vida urbana económica e cultural; da complexificação da divisão social do espaço 

urbano. 

Durante mais de meio século a cidade configurou simbolicamente a sua imagem 

segundo contornos sérios e circunspectos ao centro fabril, comercial e financeiro, 

marcando a paisagem urbana com o símbolo da chaminé da fábrica, dos corredores 

comerciais e da rica e emblemática arquitectura financeira. Actualmente, a cidade é 
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percebida segundo novas perspectivas, orientadas pelos princípios também diferentes 

das modalidades societais recentes que produzem o espaço urbano. 

Foi somente a partir da década de 70 que começou a modelar-se uma mudança 

substancial nesta tendência, em consequência do firmamento de um novo quadro de 

valores sociais e culturais, ainda que as alterações na dinâmica social se iniciassem 

bastantes anos antes. Uma nova ordem quotidiana surge e de entre as transformações 

que o próprio processo de industrialização veio provocar na vivência do mundo e nos 

estilos de vida, as mais profundas e abrangentes residiram na emergência de uma nova 

experiência do tempo e na redefinição da geografia do quotidiano. 

A reestruturação da base económica está associada a uma progressiva 

desindustrialização dos espaços urbanos e ao incremento da presença de actividades 

terciárias, factores que influenciam decisivamente a estrutura funcional das cidades e 

que redefinem a sua funcionalidade interna, já que se acelera o processo de substituição 

dos espaços de produção pelos de serviços e de lazer. De facto, e como vimos no 

capítulo II, assiste-se a uma profunda transformação da funcionalidade da cidade 

moderna, a qual assentava na componente da produção. A transição da sociedade 

moderna para a sociedade pós-moderna é caracterizada, entre muitos outros aspectos, 

por importantes alterações nos domínios demográfico e socio-cultural – alterações na 

estrutura e composição da família (crescimento do número de isolados, aumento das 

uniões de facto e de casais sem filhos), crescente participação da mulher na esfera 

produtiva, acesso ao ensino, democratização da educação, entre outros (DANSEREAU e 

CHOKO, 1988; LEY et al., 1986). Todos estes factores vêm igualmente contribuir para a 

profunda alteração da estrutura social e dos padrões, condutas e estilos de vida a estas 

associados, nomeadamente, ao nível dos padrões de escolha, de (p)referência ao habitat 

(PELLEGRINO, 1994; PELLEGRINO et al., 1994). 

Neste contexto, o processo de nobilitação urbana pode ser encarado como um dos 

processos espaciais mais visíveis desta ampla mutação socio-económica, como 

materialização no espaço urbano deste profundo processo de reestruturação que 

experimentam as sociedades ocidentais de capitalismo avançado. No seio deste processo 

de mudança pode-se observar a influência de factores que lhes está inerente e para ele 

contribuem indissociavelmente. São factores de ordem económica, política, social e 

demográfica, responsáveis pela actual remodelação e redefinição das formas societais 

de capitalismo tardio. 

 



 114

 

3.1. Mudança social e novas classes médias: o chamamento do centro 
histórico 

 

Como já foi referido anteriormente, o processo de nobilitação urbana 

contextualiza-se no seio de uma ampla recomposição socio-demográfica, traduzindo-se 

na constituição de uma suposta “nova classe média” que se diferencia da classe média 

tradicional (LEY, 1994, 1996; BUTLER, 1997). Estas mudanças sociais derivam das 

transformações económicas que se verificaram nomeadamente ao nível do regime de 

acumulação capitalista nas últimas décadas nas metrópoles dos países de capitalismo 

avançado (como apresentámos no capítulo anterior). Para SMITH (1986a), por exemplo, 

o aparecimento destes novos grupos sociais correspondem a transformações no interior 

da estrutura de classes capitalista que decorrem da complexificação da estrutura 

produtiva, que ao multiplicar as especificidades no interior da força de trabalho, 

diversifica a divisão social do trabalho.  

Se é certo que o processo possui características específicas, nomeadamente no que 

concerne a uma estratégia residencial e forma de apropriação do habitat que se 

distingue claramente das restantes na relação dos actores com o espaço doméstico, 

implicando uma valorização do habitat central no interior da cidade, com determinadas 

características históricas e arquitectónicas, em que se valoriza o património histórico e a 

“tradição” do bairro, da arquitectura, dos objectos, do mobiliário, das formas 

decorativas; não é menos certo, porém, que é possível encontrar algumas das facetas do 

processo e estilos de vida presentes, em contextos diversos das zonas históricas das 

cidades, alvo de um processo de reabilitação, seja ele pontual ou integrado, por 

iniciativa privada ou por via da acção pública. Os traços identitários presentes nos 

grupos sociais protagonistas da nobilitação encontram-se também em muitos níveis 

noutros grupos sociais, sendo alguns desses traços características mais abrangentes de 

sectores sociais mais amplos, provenientes das chamadas “novas classes médias” e, 

especificamente, aqueles sectores sociais com pertenças na estrutura económica, ao 

nível das actividades ligadas ao que BOURDIEU (1989) apelidou de produção simbólica. 

São os intermediários culturais, ligados às indústrias culturais, às artes, à publicidade, 

ao design, à moda, à cultura, imagem e marketing, arquitectura e decoração, entre outras 

(RODRIGUES, 1992a). 
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Os estudos mais recentes que se têm realizado neste âmbito, apesar de decorrerem 

de modo independente, têm-se revelado muito similares e consistentes no que concerne 

a conclusões acerca do perfil sociográfico dos protagonistas do processo de nobilitação. 

Em seguida, passam-se a apresentar as características – idade, raça, rendimento, nível de 

escolaridade, profissão, composição do grupo doméstico e origem geográfica – que 

permitem a construção de um possível perfil do gentrifier típico. 

No que se refere à idade, os gentrifiers tendem a ser relativamente homogéneos, 

correspondendo maioritariamente aquilo que se designa por “jovens adultos” e adultos 

com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos. Salvo raras excepções, os 

gentrifiers são brancos, havendo, todavia, alguns estudos que reportam a presença de 

casais mistos. 

Quanto ao rendimento, verifica-se que os protagonistas do processo se posicionam 

entre os escalões médio e médio/alto, registando-se em alguns casos a existência de 

marginal gentrifiers (o caso de alguns artistas e estudantes) de baixo rendimento ou 

rendimento flutuante. Correspondem, 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. Exemplos frequentes 

são os dos jovens estudantes ou recém-licenciados 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. Todavia, nestes casos 

pontuais, a situação precária a nível de rendimento económico pouca influência 

desempenha no que toca ao nível de capital cultural dos indivíduos, o que comprova a 

tese de Pierre BOURDIEU (2004) de que o capital económico, apesar de ser fortemente 

condicionante, não é absolutamente determinante para definir o capital cultural dos 

indivíduos. Este conceito refere-se ao conjunto de recursos, competências e apetências 

disponíveis e mobilizáveis em matéria de cultura dominante ou legítima, sendo que a 

família e a escola se destacam como as principais instituições de transmissão e 

inculcação do capital cultural (BOURDIEU e PASSERON, 1970). 

No que toca ao nível de escolaridade, este tende a ser bastante elevado: a grande 

maioria possui licenciaturas ou outros graus académicos. Sabendo-se que muitos deles 

são provenientes de famílias com reduzido capital escolar, pode-se notar que estes são 

os grandes beneficiados da “democratização” do ensino (fenómeno sociológico também 

designado por massificação escolar) e consequente extensão deste a camadas sociais 

anteriormente sem flexibilidade económica e cultural que permitisse a frequência deste 
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nível de instituição escolar. Este fenómeno afigura-se determinante para esta 

problemática, na medida em que a escola e a universidade se tornaram, para uma parte 

significativa da população, em novos e importantes espaços de socialização entre a 

família e a vida profissional, divulgando e inculcando valores e modelos de conduta dos 

consumos culturais, entre as quais se deva incluir as estratégias residenciais. De um 

lado, o mercado escolar tende a sancionar e a reproduzir a distribuição do capital 

cultural fazendo com que o êxito escolar seja proporcional à importância do capital 

cultural legado pela família. De outro lado, as fracções das classes dominantes mais 

favorecidas, do ponto de vista do capital económico e do poder, não são 

necessariamente as mais bem providas em capital cultural. Deve-se, então, concluir que 

a autonomia relativa dos mecanismos de reprodução da estrutura de distribuição do 

capital cultural no tocante aos mecanismos responsáveis pela reprodução do capital 

económico seria capaz de determinar uma transformação profunda, sobretudo ao nível 

da aquisição de capital social. Pierre Bourdieu utiliza a noção de capital na sua obra 

para dar conta dos recursos de que dispõe um indivíduo a fim de adquirir uma posição 

na sociedade. Faz então a distinção entre o capital económico (recursos financeiros), o 

capital cultural (diplomas, domínio da cultura legítima) e o capital social que 

corresponde às redes de relações pessoais e familiares. No vocabulário das ciências 

sociais, o capital social designa aquilo a que se chama corrente as relações sociais. “Ter 

relações”, é poder mobilizar uma rede de amigos, de familiares, de colegas ou de 

vizinhos conhecidos, em caso de necessidade. Num sentido mais geral, o capital social 

remete para as redes de relações (públicas ou privadas) que as pessoas mantêm. Estas 

relações são um “capital”, pois podem ser mobilizadas para obter um apoio: encontrar 

trabalho, uma habitação, dispor de uma ajuda. 

Relativamente à profissão, o perfil do gentrifier concentra maioritariamente 

membros de profissões científicas e técnicas, bem como, de profissões associadas ao 

campo socio-cultural ou, como as designa Pierre BOURDIEU (1979, 1989), os 

“especialistas da produção simbólica”: actividades associadas às artes e à cultura, à 

moda e à publicidade, e também à própria reabilitação urbana, como arquitectos, 

urbanistas, geógrafos e sociólogos. Para além dos já frisados, participam igualmente 

indivíduos com profissões ligadas à gestão e à administração empresarial (nos sectores 

privado ou público). A coincidência entre a presença massiva deste tipo de profissionais 

no processo de nobilitação e as alterações que decorrem da terciarização ou mesmo da 

“quarternização” da estrutura de emprego no espaço urbano, são fenómenos tão 
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próximos que a sua interpenetração não pode ser negligenciada, como já analisámos no 

ponto 1.4. Ressalta a ideia epistemológica cada vez mais evidente no quadro conceptual 

da nobilitação urbana que nenhuma explicação é suficientemente satisfatória se não 

incluir referências cruzadas, quer da tese da oferta, quer da do consumo. 

Na composição dos grupos domésticos, constata-se a presença de novos padrões 

de agregado que contrariam as famílias de modelo tradicional. Este factor, associado às 

alterações demográficas acarretadas pelo baby boom, provocaram um aumento 

considerável na procura de alojamento na década de 70, uma procura que apenas podia 

encontrar resposta com a oferta da nova construção suburbana. Na altura, refere 

HAMNETT (1984), a necessidade, mais do que a preferência pela vida na cidade centro, 

contribuiu então para a produção de novas procuras de residência nas áreas interiores 

das cidades. A procura de casas cresceu muito em meados dos anos 60 nos EUA, na 

altura em que as crianças nascidas durante o baby boom do período imediatamente 

posterior à Guerra começaram a viver nas suas casas. Não existia construção suburbana 

suficiente para fazer face à procura, e, de qualquer modo, a habitação suburbana era, 

com frequência, demasiado encarecida para os jovens casais, daí a produção de uma 

procura com um novo perfil em direcção ao parque imobiliário da cidade centro. 

Até certo ponto a nobilitação urbana também reflecte as alterações nos tipos de 

agregado verificadas nas sociedades ocidentais a partir dos anos 70. SAVAGE e WARDE 

(1993) salientam, a propósito desta matéria, que nos finais da década de 80, na Grã-

Bretanha, mais de 25% das famílias estatísticas correspondia apenas a uma pessoa, e 

outros 34% apenas a duas pessoas. O mesmo se passa na sociedade portuguesa, de 

forma mais significativa, durante a década de 90 (período inter-censitário 1991-2001), 

como veremos no estudo do caso empírico do Bairro Alto. Dominância maioritária de 

casais sem filhos (normalmente de dupla carreira, os dinks, double income, no kids), de 

famílias monoparentais ou isoladas e de famílias constituídas sob o regime de união de 

facto, quer de sexo diferente, quer do mesmo sexo. O que estas estratégias familiares 

parecem denotar é uma nova atitude em relação à família e à reprodução biológica, 

manifesta na fraca presença de crianças (BONVALET e MERLIN, 1988). 

Um dos fortes contributos para esta opção consiste, na opinião de BEAUREGARD 

(1986: 43) e na de muitos outros académicos dos estudos urbanos, no crescimento da 

participação da mulher no processo produtivo e no mundo do trabalho: «[...] the desire 

of educated women to establish professional carrers, coupled with the continued 

minimal childrearing participation by men, make it likely childrearing will be 
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postponement by marriage». De facto, o elemento mais característico dos agregados 

envolvidos na nobilitação é a feminização do mercado de trabalho, ou seja, o aumento 

da importância da participação da mulher em actividades e nos mercados de trabalho 

profissionais. Entre os atributos sociais mais característicos das populações que nas 

últimas décadas procuraram residência na cidade centro, devem destacar-se: um 

aumento proporcionalmente maior da população feminina em relação à população 

masculina; uma proporção invulgarmente elevada de mulheres jovens e solteiras; muito 

elevada de mulheres envolvidas em actividades profissionais e técnicas de elevada 

remuneração; a tentativa de minimizar os custos com a deslocação para o trabalho; um 

nível elevado de habilitações literárias; e o adiamento da idade do casamento e do 

nascimento do primeiro filho (ROSE, 1989; SMITH, 1986b, 1987b; MILLS, 1988). Nesta 

linha de pensamento, ROSE (1984), a autora que vê a nobilitação urbana como sendo em 

grande medida resultado da pressão efectiva do movimento das mulheres, destaca, no 

conjunto destas razões, as que dizem respeito à concentração invulgar de serviços de 

apoio na cidade centro e de um ambiente “tolerante” que lhe é característico, o que 

facilita o acesso a serviços domésticos, descartando a necessidade de recurso a serviços 

no mercado; e a diversificação dos modos de levar a cabo o trabalho reprodutivo.  

Nos escritos urbanos que estão articulados com o discurso mais amplamente 

hegemónico do capitalismo, a mulher é constituída como um actor económico, sendo-

lhe atribuídas as funções subordinadas do sistema capitalista. Como consumidora, a 

mulher é vista como participante na realização de mercadorias capitalistas, sendo 

maioritariamente responsável pelos seus usos finais improdutivos. Sempre sob a 

influência da publicidade capitalista e manipulação de estados de espírito, a mulher 

traduz os seus desejos e expectativas em necessidades que devem ser satisfeitas pelo 

consumo. Esta transfiguração do desejo privado em desejo público é desempenhada em 

espaços de consumo, locais “feminizados” na geografia da cidade. Representada como 

autora e socializadora da futura força de trabalho capitalista, a mulher desempenha uma 

parte na dinâmica da reprodução social. No seu trabalho doméstico não reconhecido, 

enquanto principal educadora das crianças, auxiliando-as nas suas necessidades e 

apoiando o Estado na sua educação e adestramento social, a mulher é retratada como 

uma trabalhadora de serviços não paga, tratando dos requerimentos para a acumulação 

de capital, acartando com os custos de reprodução da força de trabalho que lhe são 

exportados pelo Estado (GIBSON e GRAHAM, 1996). 
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Em grande parte dos debates de classe, as mulheres (tal como o género em geral) 

encontram-se numa posição problemática perante o conceito. Aquelas mulheres não 

situadas na força de trabalho capitalista assumem posições de classe só através das suas 

relações com os outros, habitualmente maridos ou pais. Como trabalhadoras na 

economia doméstica, as mulheres têm sido teorizadas muitas vezes como empenhadas 

num processo de não classe de “reprodução” da força de trabalho capitalista, 

alimentando, vestindo, educando, limpando, realizando uma função social necessária, 

mesmo se extremamente subvalorizada. O lar e o alojamento na cidade centro (bem 

como a tomada de decisão que possibilitou a mobilidade residencial) passa a ser 

entendido como o sítio-chave da reprodução diária e geracional de força de trabalho, a 

qual é orientada em direcção a preencher as necessidades de produção capitalista. 

Muitos autores caracterizam o lar como uma esfera separada de reprodução e consumo. 

Nele, o trabalho doméstico (em grande parte realizado por mulheres) organiza o 

consumo das mercadorias produzidas num processo de trabalho capitalista. Neste 

último, o papel é assumido pelo homem como produtor de mercadorias, o produtor de 

valor de mais-valia, situado na esfera da produção, como membro da classe 

trabalhadora. O trabalho na economia doméstica desempenhado pela mulher ao serviço 

do capitalismo é realizado sob o governo do patriarcado, um sistema de regras e práticas 

de dominação de género. 

Todavia, não há dúvidas que a feminização do mercado de trabalho que 

acompanhou a reestruturação industrial e terciarização da economia urbana alteraram a 

face do género da força de trabalho capitalista. Como refere MCDOWELL (1991), as 

mulheres estão a ocupar progressivamente a esfera da produção e os espaços verticais 

de cimento e de vidro do poder económico. Numa tentativa de interpelar a opressão das 

mulheres, a nobilitação urbana pode ser resultado de estratégias feministas que na 

defesa de um novo discurso urbano, procuram desalojar o código binário homem / 

mulher, fortemente marcado pelo género e que é cartografado na dicotomia de esferas 

produção / cidade centro versus reprodução / subúrbio e espaços de consumo, 

respectivamente. As mulheres gentrifiers tentam reverter este código de género binário 

espacializado, reivindicando o espaço económico e urbano dos homens como sendo 

também legitimamente seu. Assim, as mulheres (particularmente famílias chefiadas por 

mulheres brancas) começaram a abandonar os subúrbios, reafirmando, por via da 

nobilitação urbana, o seu direito a uma localização residencial central na cidade. As 

mulheres gentrifiers lutaram com sucesso por centros de apoio a crianças, programas de 
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férias para crianças em idade escolar, melhor cuidado comunitário para idosos e 

deficientes, de modo que elas possam temporariamente libertar-se do papel de auxiliares 

e reivindicarem um lugar de direito na força de trabalho capitalista paga. Na realidade, o 

facto de tal oferta de serviços se concentrar na cidade centro, contribui para a 

feminização dos agregados nas áreas urbanas centrais. A alteração das condições de 

vida e do próprio mercado de habitação no centro da cidade permite que as mulheres 

reorientem o seu comportamento em relação ao habitat, de modo a responderem a 

condicionalismos domésticos e aos exercidos pelo mercado de trabalho. A nobilitação 

associa-se, assim, a alterações nos padrões de carreira das mulheres, ao mesmo tempo 

que foi ela própria acelerada com o alargamento gradual das condições de acesso à 

educação por parte das mulheres desde os anos 60, aumento das perspectivas de 

emprego para mulheres casadas, em particular, e revisão dos cálculos respeitantes a 

actividades geradoras de rendimento e à educação dos filhos (ROSE, 1984). 

Esta decisão de manter um grupo doméstico reduzido e muito frequentemente em 

moldes socialmente considerados pouco formais, não deixa de ter implicações no 

processo de nobilitação urbana dado que as suas necessidades em termos de habitação 

(em termos de dimensão do habitat) irão, decerto, distinguir-se das famílias que 

tradicionalmente migram para os subúrbios. Catherine BONVALET e Pierre MERLIN 

(1988) destacam o facto de ter sido por volta dos anos 60, que as estruturas familiares 

foram profundamente modificadas. Estas transformações, associadas à evolução 

demográfica, sociológica e económica, apresentam incidências importantes no que toca 

à estrutura urbana de alojamento e habitação. As modificações recentes nas estruturas 

familiares nos países desenvolvidos traduzem-se, de uma forma global, por um aumento 

das pessoas a viver sós, uma diminuição das famílias numerosas e um aumento das 

famílias monoparentais. Estas transformações são respeitantes a várias etapas do ciclo 

de vida. Em matéria de habitação, ao modelo dominante família-propriedade-casa-

periferia, sobrepõe-se um contra-modelo matrimónio particular / união-arrendamento-

apartamento-centro. A localização no centro da cidade de agregados de duas pessoas em 

que ambas auferem um rendimento constitui uma solução para problemas de acesso ao 

emprego e à habitação e respeitantes à combinação entre trabalho remunerado e não 

remunerado. Deste modo, por razões práticas, a situação em determinado momento da 

vida e as divisões de trabalho registadas entre sexos no interior dos agregados fomentam 

a procura de residência no interior das cidades. 
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A origem geográfica dos gentrifiers constitui-se com uma das características mais 

incompreendidas acerca dos participantes do processo de nobilitação urbana, isto 

porque, especialmente através dos media, se desenvolveu e popularizou a ideia daquele 

processo como um “movimento de regresso à cidade” (back to the city movement) por 

parte de indivíduos que, insatisfeitos com a sua condição de suburbanitas, rejeitavam a 

monotonia, as dificuldades e a morosidade de acesso aos locais de emprego e a 

desvalorização sócio-urbanística decorrentes da sua residência suburbana. Este 

estereótipo amplamente divulgado, foi veementemente contrariado pelos analistas 

urbanos que se debruçaram sobre o fenómeno da nobilitação urbana. Os estudos 

empíricos efectuados sobre esta matéria revelaram que apenas uma pequena minoria das 

famílias que se mudaram para os bairros antigos são provenientes da periferia, sendo a 

maior parte urbanita. É neste sentido que Dennis GALE (1983: 5) afirma que: 

 

 «[...] instead of a “back to the city movement” we may be witnessing a “stay in the city 

movement”. For available evidence suggest that the newcomer residents in 

neighbourhoods undergoing revitalization (at least among owner occupants) have by 

large, moved from within the central city».  

 

Por outro lado, se os registos empíricos permitiriam inferir que apenas alguns 

gentrifiers são ex-suburbanitas, possibilitaram, igualmente, constatar que, para a maior 

parte dos protagonistas, a opção por uma habitação num bairro antigo implicou uma 

opção consciente e voluntária e, consequentemente, uma atitude de rejeição face ao 

subúrbio. Segundo GALE (1983), a ida para o centro da cidade é uma segunda 

alternativa. 

Em suma, através do perfil traçado, importa salientar que ao nível das escolhas 

residenciais e da trajectória social, bem como ao nível da opção profissional e de tipo de 

família, grande parte dos gentrifiers estão em profunda ruptura em relação aos modelos 

da geração dos pais. É a emergência de um novo grupo social, de uma nova fracção de 

classe que, pela sua especificidade (e divergência) em relação aos padrões socio-

culturais das classes médias mais tradicionais, se tem convencionado denominar de 

“nova classe média”. 
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3.2. Alegoria do património e reinvenção do passado na nobilitação urbana 

 

Neste ponto daremos particular atenção às formulações teóricas que reconhecem 

na recomposição socio-espacial encetada pela nobilitação urbana, transformações mais 

vastas tributárias da produção da cidade pós-moderna. Esta encontra-se cada vez mais 

associada a uma cultura de consumo, à estetização da vida social, mas, sobretudo, a um 

movimento de patrimonialização. Este caracteriza-se por discursos e projectos que 

apregoam a restauração, a preservação ou a revalorização dos mais diversos vestígios do 

passado urbano. Defende-se que a importância da valorização actual do passado na 

nobilitação urbana é subsidiária de um processo de reinvenção do sentimento de 

comunidade e de coesão grupal, essencial na recuperação da identidade do bairro 

histórico. 

Os espaços urbanos vivem, presentemente, uma “febre” patrimonial que não pode 

deixar de ser vista como uma reacção (pós-moderna?) ao ritmo de desaparecimento dos 

“modos de vida tradicionais”, à atomização social, ao desenraizamento e ao 

individualismo hedonista contemporâneo, causados pela aceleração da vida moderna:  

 

«O que explica hoje a ansiedade da procura do lugar é a ilegibilidade da cidade 

contemporânea, das formas urbanas. É a descontinuidade, a fragmentação, a 

superficialidade e o enfraquecimento da especificidade que nos conduz a procurar uma 

resposta ou, no mínimo, a esclarecer as nossas dúvidas, nos interstícios das representações 

da cidade. É procurar o sentido entre o modelo da Babilónia e da Disneylândia» (SERPA, 

2001: 111). 

 

Certo é que a refuncionalização deste passado urbano oscila entre a reactivação, a 

reinvenção e a idealização. Ele revela o princípio de patrimonialização porque tanto 

pode constituir a descoberta de algo que já existia, mas que tendo deixado de estar 

integrado nas práticas quotidianas é redescoberto para novas funções (uma segunda 

vida), como também manifestar-se através de operações de invenção, encenação e 

simulação de uma singularidade local e de uma continuidade histórica. Quando se fala 

então da reinvenção de uma urbanidade passada, convém sublinhar a ideia de que a 

nobilitação urbana, nos termos em que hoje se apresenta e se coloca em prática, não é 
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mais do que um “produto” criado por (e para) algumas das mais altas camadas sociais 

urbanas, sendo que serve os seus intentos de distinção e de reprodução social. 

 

 

3.2.1. Movimento de patrimonialização: o centro histórico como espaço de 
memória ou a reinvenção patrimonial das identidades e das áreas centrais da 
cidade 

 

O marketing territorial inerente aos novos produtos imobiliários tem-se cumprido 

melhor pelo apelo a uma mercadorização do passado e da memória dos lugares urbanos, 

(re)inventando tradições, sob o signo do consumo turístico e de uma estetização 

crescente da vida social. Neste ponto específico, para além de enquadrar este processo 

na problemática social e territorial urbana contemporânea, pretende-se discutir e 

sistematizar os conceitos estruturantes que a caracterizam e como se articulam 

especificamente no caso da nobilitação urbana. 

O Projecto da Modernidade confundiu progresso com a “tábua rasa” das tradições 

pré-industriais o que gerou um movimento homogeneizador generalizado de 

descaracterização cultural. A Pós-Modernidade tem estado associada a movimentos de 

resistência ou, pelo menos, de contra-tendência, conduzindo à reinvenção da 

autenticidade da matriz cultural específica do local, em paralelo com a revalorização do 

sentido de lugar e com a reterritorialização das identidades individuais e grupais. Desta 

tendência decorre a importância crescente que o património tem vindo a ganhar em 

diversos quadrantes da actividade humana. É, neste contexto, que o interesse pelo 

património (arquitectónico, urbanístico, histórico e cultural), antes circunscrito às elites, 

parece ter-se democratizado, tornando-se um eixo estruturante dos valores sociais e 

culturais da pós-modernidade, ao mesmo tempo que se “sacraliza” e “mitifica” na 

memória colectiva enquanto produto de consumo turístico excepcional e autêntico.  

Daí que um número crescente de autores tenha vindo a criar enfoque na 

articulação estabelecida entre turismo, património e consumo, insistindo, sobretudo, na 

ideia de como elemento entendido enquanto recurso económico, criador de emprego e 

gerador de riqueza, o património cultural e histórico se pode converter num recurso 

económico importante.  

 

«A noção de património como recurso para o desenvolvimento é uma construção recente 

e está intimamente associada à especificidade que lhe permite fazer do espaço onde se 
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localiza um lugar diferente de todos os outros, transformando-o numa atracção turística 

que combina elementos tão diferenciados como a arquitectura, o artesanato, a 

gastronomia, as festas, as crenças, os modos de vida tradicionais e outros bens não 

materiais que lhe estão associados, ensejando a experiência da descoberta, de exotismo, 

de auto-realização e de evasão do quotidiano» (LUCINDA FONSECA, 2001: 48).  

 

As áreas urbanas centrais conheceram no pós-guerra, e mais particularmente nos 

países mais desenvolvidos, transformações profundas. A sua desvalorização, 

simultaneamente, física e simbólica é sustentada, quer por fluxos aglutinadores do 

crescimento humano e económico em áreas urbanas e suburbanas, quer por movimentos 

de despovoamento e de abandono dos bairros históricos da cidade. O cruzamento das 

duas tendências contribuiu para estabelecer uma crise profunda e prolongada 

caracterizadora dos espaços urbanos centrais contemporâneos, registada a múltiplos 

níveis: economia e formas de organização social e espacial, paisagens, ideologias, 

modos de vida, de habitar e de trabalhar. E é à luz desta crise que nos surge com toda a 

pertinência a tese da “histeria do património” e da “reinvenção do passado” em meio 

urbano. A transformação do espaço urbano e a urbanização galopante das áreas 

periféricas suscitaram uma grande sensibilidade relativamente ao urbano central, àquilo 

que o tipifica e à própria natureza, quer junto das instâncias governamentais, quer entre 

a opinião pública em geral.  Diversos autores apontam, por sua vez, para o inexorável 

processo de patrimonialização dos centros históricos, pela multiplicação actual dos 

objectos patrimonializáveis e a consciência do seu cariz construído. 

A apropriação da história como vector basilar no marketing do mercado urbano de 

habitação saí valorizada pelo desenvolvimento recente de novas tendências desta prática 

que, por seu turno, são subsidiadas pela emergência de novos valores culturais e sociais 

no último quartel do século XX: privilégio conferido à qualidade ambiental do lugar nas 

áreas residenciais, aumento da procura de experiências mais autênticas e de convívio 

com um modo de vida e costumes localmente enraizados, procura crescente de 

tranquilidade e relaxamento, entre outros. 

É, assim, muito evidente o interesse crescente que os espaços urbanos têm vindo a 

conhecer no que diz respeito à protecção e conservação do seu património histórico-

cultural. Discurso inflacionado por ideólogos e profissionais da patrimonialização e da 

museologia, por via da descoberta de novos bens e campos patrimoniais. Cada autor à 

sua maneira procura definir este processo de “histeria do património”. Estamos a referir-
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nos a uma tendência global que, comportando várias dimensões, caracteriza os 

processos de patrimonialização. Estes, por sua vez, dizem respeito a um entrelaçamento 

de uma verbalização excessiva e heterogénea (múltiplas linguagens do património) com 

as políticas concretas de reconhecimento oficial de um conjunto vasto de bens materiais 

e simbólicos, móveis e imóveis, monumentais e ambientais, que não cessa de se alargar. 

BOURDIN (1984) designa este processo de patrimonialização de “reinvenção do 

património”. No seu seguimento, CHOAY (1992) apelida-o de “alegoria do património”. 

HARVEY (1989) fala de “fetichismo do património”, BAUDRILLARD (1968) do “síndrome 

neocultural da restauração” e do “mercado do antigo”. URRY (1990a) denomina o 

mesmo movimento de “indústria da herança” ou “indústria da tradição”. ABREU (1998a, 

1998b) diz que se vive uma “síndroma arquivística”. STAUTH e TURNER (1988) de 

“paródia nostálgica”. JAMESON (1991), na mesma linha dos anteriores, denomina-o de 

“moda nostálgica”. Todas estas noções são igualmente expressivas de um movimento 

de patrimonialização. 

Ora, longe de corresponder a um processo inocente de descoberta do património a 

preservar, como matriz cultural à (re)construção de identidades colectivas locais, aquilo 

que argumentaremos é que este processo não se limita a descobrir algo que era 

ignorado, mas sim, a encarar o património e as suas representações como uma invenção 

cultural que procura legitimar e naturalizar um determinado tipo de discurso sobre a 

evolução recente do espaço urbano e que visa, paralelamente, constituir uma resposta 

aos desafios presentes e futuros dos meios urbanos, que só fazem sentido se 

enquadrados num contexto de novos sentidos sociais e funcionalidades. Como veremos 

mais adiante, os processos de patrimonialização, mais do que resultarem de uma 

presumível predisposição passadista, e ao contrário de explicações que se têm vindo a 

tornar dominantes, não são apenas nem sobretudo uma espécie de seguro contra o 

esquecimento, funcionando antes como instrumento de afirmação e de legitimação de 

interesses de determinados grupos sociais e como estratégia de captação de recursos e 

de transformação identitária de lugares que procuram tornar-se competitivos. As 

verdadeiras razões da multiplicação sem fim das estratégias de patrimonialização ficam 

frequentemente escondidas. O património presta-se a acções pedagógicas, turísticas, 

políticas, económicas e de experiências técnicas de ponta (PEIXOTO, 2000b, 2001, 2003, 

2004a, 2004b). 
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3.2.2. Opção residencial nas áreas urbanas centrais e a procura incessante do 
espírito de lugar 

 

Para dar conta da tendência actual de patrimonialização, inúmeras explicações têm 

vindo a ser avançadas pelos mais diversos autores. Algumas delas enfatizam as 

transformações ocorridas no imaginário ocidental nas últimas décadas. Outras dão 

ênfase à velocidade do período actual da globalização, que tem dado origem a uma 

busca ansiosa de referenciais identitários por parte das sociedades contemporâneas. A 

tendência de revalorização do passado – observada também nas alterações visíveis na 

sensibilidade do indivíduo-consumidor-cidadão relativamente à concepção, preservação 

e fruição do património histórico – foi sugestivamente interpretada por HARVEY (1989). 

O autor explica como este fenómeno decorre das mudanças recentes nas condições 

gerais de funcionamento da sociedade e da economia do capitalismo tardio e pós-

fordista, em particular das variações das dimensões do tempo e do espaço à luz da 

condição pós-moderna: aquilo que designou por compressão espacio-temporal. A 

certeza do espaço e do lugar absolutos foi substituída pelas inseguranças de um espaço 

relativo em mudança, em que os eventos de um lugar podiam ter efeitos imediatos sobre 

vários outros. Qualquer mudança conduz fatalmente ao desaparecimento de elementos 

que fazem parte do quotidiano das práticas: comportamentos, saberes, objectos, 

ambientes construídos e paisagens. É nos momentos de ruptura da continuidade 

histórica que as atenções se tendem a direccionar mais para a memória. É nestes 

momentos que se produz frequentemente a tomada de consciência patrimonial, sob a 

forma de uma recusa do desaparecimento. O reconhecimento de representar valores e 

necessidades que estabelecem vínculos entre o presente e o passado, dá assim coerência 

a um mundo em constante transformação (CHOAY, 2005). 

 

«À medida que a tradição e os costumes se afundam à escala mundial, a própria base da 

nossa identidade – a consciência de quem somos – altera-se. Em situações mais 

tradicionais, a consciência de quem somos é em grande parte sustentada pela estabilidade 

do estatuto social que os indivíduos ocupam na comunidade. Onde a tradição falha, e 

onde prevalece a escolha dos hábitos de vida, a consciência individual não é isenta. A 

identidade própria tem de ser criada e recriada numa base mais viva do que antes» 

(GIDDENS, 2000: 53).  
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ABREU (1998b: 79) aprofunda ainda mais a relação entre compressão espacio-

temporal e intensificação dos movimentos de procura incessante do espírito de lugar:  

 

«Se a instantaneidade das comunicações vem permitindo a homogeneização do espaço 

global, se ela está contribuindo para que todos os lugares sejam hoje bastante parecidos, 

se ela vem fazendo com que o lugar esteja hoje em todo lugar [...], ela também vem dando 

estímulos para que cada lugar, na busca de sobrevivência e de individualidade, procure se 

diferenciar o mais possível dos demais. Em outras palavras, a tendência à abolição do 

lugar enquanto singularidade reforça justamente a busca desta última. O passado é uma 

das dimensões mais importantes da singularidade. Materializado na paisagem, preservado 

em “instituições de memória”, ou ainda vivo na cultura e no quotidiano dos lugares, não é 

de se estranhar, então, que seja ele que vem dando o suporte mais sólido a essa procura de 

diferença. A busca da identidade dos lugares, tão alardeada nos dias de hoje, tem sido 

fundamentalmente uma busca de raízes, uma busca de passado». 

 

Ainda de acordo com a leitura de HARVEY (1989), a revalorização do passado, a 

febre do património, a valorização das tradições e das particularidades locais, 

constituem respostas à mundialização dos comportamentos sociais e culturais, 

acarretada pela globalização económica. Na sua utilização está implícita a recusa da 

perda e da precariedade, inerentes às coisas humanas, ou da assimilação e da 

transformação. Melhor dizendo, funcionam como reacções à vertigem causada pela 

crescente aceleração dos acontecimentos e do ritmo das inovações e à angústia da 

instabilidade identitária gerada pelas mudanças na percepção das distâncias – doravante 

muito mais encurtadas – e pelo aprofundamento da interactividade dos espaços 

(transnacionalização das empresas, globalização dos fluxos de pessoas e ideias, ...). Em 

suma, são o contrapeso da tendência para a normalização e para o universalismo que o 

projecto modernista encerra (BRITO HENRIQUES, 1996a, 1996b).  

A crença moderna na ideia de progresso já não sustenta, na sua totalidade, as 

formas de representar as transformações da sociedade contemporânea. É nesse contexto 

de descrença nas formas de legitimação do presente, que se baseiam em representações 

positivas do futuro, que surgem vários tipos de práticas sociais e culturais sustentadas 

em mecanismos simbólicos de sentido inverso: as imagens do passado são agora 

convocadas para pensar e legitimar o presente (SILVANO, 2003). A histeria do 

património promove a exumação intensiva do passado e cumpre-se através de um 
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traumatismo de ruptura. Por outras palavras, é uma reacção contra o desaparecimento 

que tem por objectivo promover a regeneração. 

O outro lado da perda da temporalidade e da espacialidade e da busca do impacto 

instantâneo é uma perda paralela de profundidade na experiência de vida. JAMESON 

(1984a, 1984b) tem sido particularmente enfático quanto à falta de profundidade de boa 

parte da produção cultural contemporânea, quanto à fixação nas aparências, nas 

superfícies e nos impactos imediatos que, com o tempo, não têm poder de sustentação. 

A ruptura na ordem temporal e espacial, que HARVEY (1989) descreve e explica, 

origina, a seu ver, um tratamento peculiar do passado. Rejeitando a ideia de progresso, o 

pós-modernismo abandona todo o sentido de continuidade e memória histórica, 

enquanto desenvolve uma incrível capacidade de “pilhar” a história e absorver tudo o 

que nela classifica como aspecto do presente. A arquitectura pós-moderna, por exemplo, 

recorre a partes e a pedaços do passado de maneira ecléctica e combina-os à vontade. A 

ficção do sujeito criador cede lugar ao confisco, citação, retirada, acumulação e 

repetição de imagens já existentes. 

Os diversos apoios institucionais à reabilitação urbana – que se não deve 

confundir com nobilitação urbana, mas que é sua tributária – resultam de uma 

preocupação de criar símbolos da urbanidade oitocentista, numa área metropolitana que 

se suburbanizou rápida e drasticamente. Reabilitadas e, muito frequentemente, 

exacerbadas enquanto representações territoriais e patrimoniais, estas formas espaciais 

mostram como o património subsidia a lógica da estetização do território, contributo 

para o processo mais amplo de estetização da vida social (FEATHERSTONE, 1991).  

 

«Les monuments font une partie essentielle de la glorie de toute société humaine: ils 

portent la mémoire d’un peuple au-delà de sa propre existence, et le font vivre 

contemporain des générations qui viennent s’établir dans ses champs abandonnés. De nos 

jours, le patrimoine, dans ses représentaions banales et savantes à la fois, n’évoque plus ni 

línscription forte des ancêtres dans la mémoire collective, ni les monuments à transmettre 

à la postéririté, mais des objets vernaculaires: maisons rurales, métiers disparus, quartiers 

anciens, sites protégés et encore meubles de famille, cadre de vie domestique, etc. Tous 

ces matériaux dessinent une histoire «soft», sans dates ni noms, celle d’un tableau pour 

ainsi dire anhistorique de la vie quotidienne d’autrefois, par le biais le plus souvent d’une 

esthétisation des choses, l’objet ancien qu’est devenu le rabot ou le fer à repasser 

acquérant valeur de bibelot. [...] Simultanément, le territoire devient aujourd’hui un 

espace stéréotypé, un lieu de la stylisation. [...] Parallèlement, l’image de territoire(s) 
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forgée ici et là est à la fois élaboration d’une image de soi et entreprise de 

communication: le territoire devient style» (POULOT, 1992: 30 e 31).  

 

Um dos processos que, actualmente, é particularmente não só visível nas cidades, 

mas também nos espaços rurais, e que tem directamente a ver com a recomposição 

socio-funcional das áreas urbanas, com a dimensão patrimonial do território 

recentemente (sobre)valorizada, com o fenómeno turístico e com o mercado urbano de 

lazer; é o processo de estetização das paisagens. Este processo, nas diversas vertentes 

em que se manifesta, aponta para a reactivação de usos passados, para a promoção de 

produtos imobiliários de traça antiga e para a mobilização e a concentração de 

elementos culturais e históricos de modo a mostrar que os centros históricos dispõem de 

um património valioso e digno de ser conhecido. É um processo que se caracteriza por 

uma invenção ou uma reinvenção de tradições (como veremos adiante), por uma certa 

folclorização de determinadas práticas urbanas, por uma culturalização de locais e por 

uma transformação de arquitectura em possíveis “monumentos”. Um dos efeitos 

imediatos deste processo de estetização traduz-se no facto das práticas quotidianas dos 

indivíduos ou de locais e edifícios onde a vida normal se desenrola, estarem a ser, de 

algum modo, encenados para adquirirem o estatuto de um produto, de um signo e de 

uma imagem, reconhecidamente “genuínos” e “autênticos”, destinados a serem 

consumidos, ainda que sob a forma de um consumo meramente visual (URRY, 1990a, 

1995; URRY e CRAWSHAW, 1995). 

Voltando à questão da reinvenção do passado e da tomada de consciência 

patrimonial como reacção à mudança e forma de recusa de desaparecimento:  

 

«The impulse to preserve the past is part of the impulse to preserve the self. Without 

knowing where we have been, it is difficult to know where we are going. The past is the 

foundation of individual and collective identity, objects from the past are the source of 

significance as cultural symbols. Continuity between past and present creates a sense of 

sequence out of aleatory chaos and, since change is inevitable, a stable system of ordered 

meaning enables us to cope with both innovation and decay. The nostalgic impulse is an 

important agency in adjustment to crisis, it is a social emollient and reinforces national 

identity when confidence is weakened or threatened» (HARVEY, 1989: 86).  
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Este excerto remete a problemática para questões mais profundas de significado e 

interpretação. Quanto maior a efemeridade, tanto maior a necessidade de descobrir ou 

produzir algum tipo de verdade eterna que nela possa residir. O revivalismo religioso, 

que se tornou muito mais forte a partir do final dos anos 60, e a busca de autenticidade 

de autoridade na política (com todos os seus atavios de nacionalismo e localismo) são 

casos pertinentes. O retorno do interesse por instituições básicas como a família e a 

comunidade; e a busca de raízes históricas são indícios da procura de hábitos mais 

seguros e valores mais duradouros num mundo em mudança. 

A reinvenção do passado proporciona o forjar de referências culturais estáveis 

(mesmo que simuladas), gerando um sistema coerente de sentidos organizados que 

permitem à sociedade lidar com o ritmo frenético da inovação e da mudança. O impulso 

nostálgico é, portanto, uma reacção à compressão espacio-temporal característica da 

condição pós-moderna.  

 

«There is probably no time and place [...] which has not seen the “invention” of tradition 

in this sense. However, we should expect it to occur more frequently when a rapid 

transformation of society weakens or destroys the social patterns for which “old” 

traditions had been designed producing new ones to which they were not applicable, or 

when such old traditions and their institutional carriers and promulgators no longer prove 

sufficiently adaptable and flexible, or are otherwise eliminated: in short, when there are 

sufficiently large and rapid changes on the demand or the supply side. Such changes have 

been particularly significant in the past 200 years, and it is therefore reasonable to expect 

these instant formalizations of new traditions to cluster during this period» (HOBSBAWM, 

1983: 4 e 5). 

 

É neste enquadramento que se deve perceber a tendência geral de revalorização do 

passado e da história, inerente à histeria do património. Para Eric HOBSBAWM (1983: 1) 

«traditions which appear or claim to be old are often quite recent in origin and 

sometimes invented». Para este autor, a expressão “tradição inventada” é usada num 

sentido genérico, mas não impreciso. Inclui as tradições efectivamente inventadas, 

construídas e formalmente instituídas, e as tradições mais recentes (do século passado), 

que proliferam com grande rapidez. Verifica que a (re)construção das tradições é, 

normalmente, assegurado por regras tacitamente aceites ou por rituais de natureza 

simbólica, cujo fim é insuflar valores, perpetuar práticas e comportamentos pela via da 
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repetição, ligando o presente ao passado. Ou seja, a legitimação do presente pela força 

consolidada do passado indiscutível. Aliás, sempre que possível tenta-se estabelecer 

continuidade com um passado histórico apropriado. Na medida em que há referência a 

um passado histórico, as tradições inventadas também na nobilitação caracterizam-se 

por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial.  

 

«[...] gentrification and urban redevelopment represent the most advanced example of the 

redifferentiation of geographical space [...]. It is just possible that, in order to understand 

the present, what is needed today is the substitution of a true geography in place for a 

false history» (SMITH, 1996b: 264).   

 

Em poucas palavras, elas são reacções a situações novas que ou assumem a forma 

de referência a situações anteriores, ou estabelecem o seu próprio passado através da 

repetição quase que obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações 

do mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável pelo 

menos alguns aspectos da vida social que torna a “invenção da tradição” uma temática 

de tão grande interesse para a ciência social contemporânea.  

 

3.2.3. Apropriação da História e o princípio de distinção social no processo de 
nobilitação urbana 
 

Na base da legitimação da escolha residencial no centro histórico das cidades 

estão valores relativos à “história” e “autenticidade” desses bairros, valores esses, 

frequentemente interiorizados pelos membros da nova classe média. JAGER (1986: 81) a 

este nível refere que «[...] the middle class does not buy into the future “equity”: it buys 

into past». A tentativa de apropriação de um passado torna-se num dos objectivos ou 

significados principais da aquisição e reabilitação do parque habitacional, legitimando 

esta opção. No entanto, este autor enfatiza o facto de estas estratégias de reabilitação 

urbana, mais do que conservarem e preservarem a história, reutilizam-na e reciclam-na: 

«[...] history is not restaured in urban conservation, but recovered in a distorced and 

parcial form» (JAGER, 1986: 88).  

Esta é tipicamente a forma de como a arquitectura pós-moderna recupera o 

passado:  

 



 132

«Post-modern architecture with its unreferenced quotation of historical styles, is in 

essence a form of historical plagiarism. It is the “writing” of the built environment from 

misquoted sources, devoid of any historical order. In the context of the uncontrolled 

market, there is no doubt that the uncontrolled misquotation will continue unhindered» 

(WALSH, 1992: 84).  

 

As práticas de reabilitação tendem a acentuar uma mixagem entre elementos 

históricos mais característicos e elementos funcionais mais modernos, tentando 

estabelecer uma relação, uma combinação complementar e equilibrada entre o passado e 

a modernidade. Daí emerge o que JAGER (1986) designa de “nova estética do Kitsch”, 

manifestada nas formas “neo-arcaístas” ou “neo-românticas” que estes bairros assumem 

depois de reabilitados, estética essa que não deixa de estar envolvida num sistema de 

disposições incorporadas na nova classe média, funcionando também como elemento 

distinto e distintivo no seu estilo de vida:  

 

«La mise en scène et le spectacle s’y manifestent sans cesse. Le mythe de l’ancien y 

connaît une enflure remarquable. Tous ces faits nous entraînent dans une première 

direction : la dimension symbolique de la réhabilitation. [...] Le développment de 

l’assistance architecturale y a eu une port particulièrement importante. On connaît la 

théorie habituellement avancée à ce propos : ces traits architecturaux constitueraient un 

système de signes associé à une hiérarchie de status sociaux et par leur utilisation on 

manifesterait sa position sociale» (BOURDIN, 1988: 16 e 25). 

 

Conjuntamente com os traços históricos e arquitectónicos que remetem para a 

presença de um determinado passado, também a presença de classes populares naqueles 

bairros vai ajudar à construção de um décor que serve de cenário ao estilo de vida dos 

gentrifiers. Aqueles, apelando ao valor da “autenticidade” e tendo subjacente uma certa 

“nostalgia populista” e uma visão marcadamente folclorizante, fazem ressurgir as 

classes populares, outrora isoladas e segregadas, como as “verdadeiras gentes locais”, a 

comunidade original do bairro, a população autóctone com traços de genuinidade, na 

qual abundam o tradicionalmente castiço, típico e original:  

 

«[...] l’habitat ancien et surtout les quartiers anciens et leur réhabilitation évoquent une 

ensemble de valeurs (ancienneté, richesse de l’objet artisanal, naturalité) qui sont 
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particulièrement sensibles à certaines catégories de nouveaux habitants appartenant à la 

“nouvelle petite bourgeoisie” [...] l’ordre du théâtre» (BOURDIN, 1979: 20).  

 

Adriano RODRIGUES (1990) afirmou que apesar da instrumentalidade e novidade 

dos novos modelos de organização do espaço colectivo, o imaginário comunitário 

tradicional continua a servir de suporte e de fonte de legitimação às novas modalidades 

de intervenção na cidade contemporânea, nomeadamente, no que toca à nobilitação 

urbana. Todavia, as relações de sociabilidade dos gentrifiers com a população autóctone 

do bairro são nulas, resumindo-se ao cumprimento formal ou a uma componente 

predominantemente utilitária e instrumental. É, pois, na conjugação entre a dimensão 

habitacional e a dimensão populacional, que a nova classe média representa o retorno à 

pureza e autenticidade histórica, o que leva Alain BOURDIN (1979: 27) a afirmar que :  

 

«[...] le quartier ancien constitue une immense reservoir de “verité”, en fait, d’une 

authenticité mise en scéne (comme le tableau dans une exposition avec sont certificat 

d’expert), pour nombre des élèments qui participent à l’affirmation de l’ordre 

symbolique». 

 

Foi este autor que introduziu no domínio teórico da temática da nobilitação urbana 

a questão desta resultar numa nova modalidade espacial típica de uma também nova 

ordem simbólica do espaço social urbano:  

 

«Les quartiers anciens restaurés ou réhabilités constituent la pièce maîtresse d’une nouvel 

ordre symbolique de l’espace social. Ce terme veut évoquer un système de sens inscrit 

dans l’espace et qui l’ordonne. […] Pas plus code d’utilisation ou système de 

signification, l’ordre symbolique s’impose à la pratique imaginaire de l’espace, aussi bien 

qu’aux significations que l’on veut lui donner […] des codes et des images qui s’attachent 

à l’espace. [...] L’instalattion d’un nouvel ordre symbolique. Celui-ici permet à l’individu 

ou aux petits groupes de produire facilement leurs propres significations, de développer 

leur apropriation, particulièrement de l’espace de logement, d’individualiser et de créer de 

l’enracinement ou au moins son substitut» (BOURDIN, 1979: 24 e 25). 

 

O que importa reter é que os bairros centrais de elevado valor histórico, têm vindo 

gradualmente a servir não só de palco de uma ampla reestruturação social, com de seu 

mediador, sendo aquela marcada pela emergência de uma nova classe média e pela sua 
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luta no sentido de se enraizar socio-espacialmente. Esta é uma luta baseada na 

legitimação de uma “arte de viver”, na qual o consumo artístico e cultural está 

profundamente integrado como forma de investimento simbólico, como vimos 

anteriormente. O bairro antigo constitui-se, assim, como um elemento fundamental na 

estetização do estilo de vida, ou mais concretamente, na estetização do quotidiano das 

novas classes médias. Se, por um lado, existe uma valorização espacial em virtude das 

profundas mudanças evidenciadas no plano económico, por outro, é assinalável uma 

reconfiguração estética e simbólica, que determina uma nova dimensão representacional 

(social e institucional) desses bairros, que passa pelo reconhecimento dos mesmos 

enquanto áreas de património histórico e arquitectónico, actualmente, passíveis de 

serem reapropriadas.  

Numa época de algum vazio social qualquer elemento associado ao passado é 

suficiente para forjar uma identidade segura e presente, uma espécie de colecção 

privada proveniente de uma memória colectiva e individual. A concessão desse estatuto 

a tal espaço no centro da cidade fez remover e redimir a sua anterior condição de 

estigma, passando os seus traços estéticos característicos a construir um importante 

sistema de signos distintos e distintivos, conferindo-lhe, dessa forma, um elevado poder 

simbólico. Foi justamente na tentativa de apropriação desse poder simbólico intrínseco, 

que a nova classe média se foi progressivamente instalando nos bairros históricos, 

desencadeando o fenómeno da nobilitação urbana. Neste sentido, o processo de 

nobilitação urbana não é apenas a manifestação espacial de uma ampla transformação 

social e cultural, integra antes um processo mais amplo que DOMINGUES (1999) 

designou por movimento de “patrimonialização” que se assiste nas cidades 

contemporâneas, possivelmente por questões de crise identitária. A preservação do 

património dos bairros centrais funciona como uma espécie de antídoto contra a anomia 

e a vulgaridade do crescimento periférico das cidades. O autor refere que o centro 

histórico, mesmo decadente, nunca saiu do bilhete-postal, é um valor seguro que guarda 

os ícones, os mitos fundadores e os ex-libris da cidade. 

A valorização dos aspectos relacionados com a componente patrimonial e 

estetizada do espaço-bairro confirmam o facto deste meio urbano ser cada vez mais 

expressão da memória. Além disso, o privilégio do carácter histórico do bairro empresta 

uma determinada profundidade cultural ao estatuto de distinção social a que se propõe 

aceder o gentrifier, o novo morador. A força da imagem do bairro nobilitado aumenta 

quando os elementos urbanísticos que o compõem coincidem com uma associação 
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histórica e/ou patrimonial. A reabilitação e recuperação arquitectónica do bairro detém 

assim um papel capital na consolidação da identidade histórica e social daquele espaço. 

Este factor revela-se, por outro lado, essencial, pois é um dos que se afigura mais eficaz 

no relançamento de um sentimento de comunidade. 

A paisagem do bairro desempenha, portanto, uma importante função de paisagem-

identidade (ainda que simulada), fornecendo um ambiente artificialmente construído 

ancorado em elementos vários que se constituem como base para lembranças, 

associações e símbolos comuns, que unem a população gentrifier e favorecem a 

comunicação no interior dele, permitem com que o indivíduo se identifique com o 

grupo social dos gentrifiers em geral, ainda que esta referência seja meramente artificial 

e simulada, visto não existir qualquer espécie de reforço de sociabilidade ou de laços de 

integração social. Esta paisagem-identidade é claramente simulada, já que embora 

funcionando como sistema de memórias e símbolos para a retenção de ideias e da 

história de grupo, estas são meramente artificiais e fictícias. Os gentrifiers criam um 

forte sentimento e ligação a tudo isto, ligações que se efectuam com um passado 

histórico de registo comum e com uma suposta (fictícia) experiência cultural anterior, 

tornando as vivências em cenas de imediato reconhecimento, que trazem à memória um 

conjunto de associações e pontes de relacionamento e ligação íntima. Por conseguinte, o 

ambiente visual e a paisagem do bairro candidatam-se à integração na biografia 

vivencial do visitante, recriando uma simulação de comunidade, de preenchimento e 

integração social. 

À questão de valorização do património não será alheia concerteza a importância 

conferida pelo gentrifier ao poder simbólico da imagem do espaço gentrificado 

mediatizado pelos factores culturais e sociais em que assentam e se estruturam as suas 

motivações. Aquele é responsável pelo acelerar significativo da dinâmica relacional do 

processo bilateral entre residente e bairro, induzindo a um processo retroactivo positivo 

de reforço de empatia com aquele espaço e com a carga simbólica a nível cultural e 

social que no mesmo está subjacente. As imagens que estão socialmente associadas ao 

processo de nobilitação sugerem pressupostos sociais e culturais que conferem distinção 

social ao gentrifier, que à luz dos seus próprios objectivos, necessidades e desejos, este 

selecciona, organiza e dota de sentido. São estes objectivos que o movimento de 

patrimonialização visa alcançar, por meio do processo de nobilitação urbana.  
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3.3. Cultura de consumo e estetização da vida social no capitalismo tardio 
 

Nestas últimas décadas, parece-nos que fica evidente a lógica cultural do actual 

estádio do capitalismo e que se exacerba sobre todo o urbano. A pós-modernidade 

acarreta um novo aspecto que direcciona e domina, principalmente, todos os outros 

sectores estruturais da sociedade, que antes se reconheciam claramente na sua 

singularidade: a cultura. Cultura esta que, abrangendo todo o campo de actuação pós-

moderna, cria uma rede intrincada e complexa onde se encontram interligadas 

inexoravelmente, todas as estruturas que conformam o quotidiano contemporâneo: a 

economia, a política, as artes, o urbano, a informação, entre outros domínios. Neste 

aspecto, a arquitectura, como domínio exemplar da cultura durante tantas épocas, não se 

exime de uma participação especial neste contexto da máxima culturalização do pós-

moderno e da estetização do espaço e do social. As cidades têm vindo a sofrer 

modificações profundas, em termos da sua própria natureza, das suas qualidades 

tradicionais e dos seus reflexos no quotidiano urbano. Novas acessibilidades, processos, 

relações e artefactos atestam a fragmentação e a desarticulação dos espaços urbanos, 

bem como das relações que com ele os indivíduos estabelecem, configurando o desenho 

da cidade pós-moderna: a urbanidade incompleta dos enclaves residenciais e edge cities, 

simulacros de revitalização em áreas centrais, shopping-centers como museus e museus 

como shopping-centers, espaços de sociabilidade perfeitamente controlados, parques 

temáticos como alienação desejada (o turismo e o lazer como produção do não-lugar), o 

turismo de consumo, intervenções requalificadoras de áreas comerciais tradicionais, 

entre outras (SOJA, 2000, 2001). 

O domínio do cultural é algo patente no urbano e em todas as esferas que 

congrega em torno de si. O marketing territorial urbano e os novos lugares 

espectacularizados de uma cidade (também ela verdadeiramente espectacularizada) 

celebram o urbano segundo este ideal na sua plenitude. Os arquitectos, urbanistas, 

sociólogos e geógrafos, actores passivos da cidade-espectáculo, produzem arquitecturas 

num mesmo grau de passividade, coadunando ordeiramente com as imposições 

estilísticas, mercantis e prontamente imbuídas de valores eclécticos e pluralistas, mas 

vazias de conteúdo significativo ou crítico, onde a urbanidade da aparência se alia ao 

esvaziamento corrente do sentido de lugar como permanência ou mesmo, como algo 

colectivo, capaz de produzir alguma espessura cultural ao vazio social típico das 
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sociedades modernas. A apropriação da História nos bairros centrais objecto de 

nobilitação urbana, orientam-se por este princípio. 

O lugar na cidade tradicional era uma conjunção de factores, ou factos urbanos, 

ligados pela história, tradição e memória de uma comunidade, onde a arquitectura tinha 

uma importância imprescindível e se configurava como um resultado das necessidades 

espaciais e simbólicas da própria conformação do tecido da cidade. Actualmente, no 

estado avançado da cultura do consumo, transfere-se para a própria arquitectura, a 

imagem do lugar, mas agora sob o signo do mercantil, da gestão estratégica da imagem 

urbana, típico do marketing territorial, da sua marca, do seu conteúdo social, expressão 

onde se agregam todos os seus significados sociais que se querem o máximo distintivos 

numa lógica social. A cultura assume-se como uma das características mais importantes 

da urbanidade do fim do século, tendo na arquitectura dos bairros centrais, como 

exemplo paradigmático, a forma mais evidente da sua materialização, que não se relega 

para um simples papel de receptor de imagens culturais, mas expressa um carácter 

social muito importante pelos valores e peculiaridades distintivos que comporta, 

nomeadamente, por referência ao espaço homogeneizado e pouco qualificado do 

subúrbio. No actual contexto urbano cada vez mais culturalizado e espectacularizado, o 

histórico e o tradicional passam hoje por elementos que completam este quadro do 

urbano cultural que é também, cada vez mais, um estilo de vida que se quer renovado, 

mas sempre enquadrado numa urbanidade formada em torno do ambiente da 

comunidade local. 

 
3.3.1. Consumos na/da cidade: a emergência de novos estilos de vida em 
contexto urbano 

 

O actual fenómeno de nobilitação urbana deve ser contextualizado nas profundas 

alterações económicas que têm decorrido nos espaços urbanos dos países ocidentais de 

capitalismo avançado desde os finais dos anos 60. Porém, e como já foi referido 

anteriormente, estas transformações não podem ser somente compreendidas e analisadas 

como decorrência dos circuitos especulativos de valorização/desvalorização do solo 

urbano e dos bens imobiliários nele existentes, assim como de políticas de intervenção 

urbanística-arquitectónica ou das alterações que aquela reestruturação económica 

desencadeou na estrutura profissional e na textura social da cidade, com o declínio da 

produção e do emprego industrial e do rápido crescimento do sector terciário (e 

quaternário) no seu interior. 
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Estas mudanças na estrutura económica evoluem, paralelamente, às importantes 

transformações nas estruturas demográficas e sócio-culturais, bem como, nos 

tradicionais padrões de consumo e de estilo de vida, que pressupõem a emergência de 

novos modelos de apropriação e de vivência do habitat. Fenómenos associados ao 

alargamento da educação a estratos sociais anteriormente menos favorecidos a este 

nível, ao aumento da participação feminina na esfera do trabalho (nomeadamente 

qualificado), ao declínio das estruturas familiares mais tradicionais e à proliferação de 

grupos domésticos com uma composição reduzida (com apenas uma ou duas pessoas), 

têm revelado um peso determinante no funcionamento do mercado habitacional na 

cidade centro, transformando os seus padrões de oferta e de procura. 

A consolidação da cultura de consumo nas sociedades contemporâneas, com 

impactos visíveis na esfera da produção e na esfera da reprodução, tem levado muitos 

analistas urbanos a identificarem o processo de nobilitação urbana com a emergência e 

constituição de uma suposta “nova classe média”, a qual procura tomar para si uma 

posição específica nas estruturas sociais, diferenciando-se das classes médias 

tradicionais através de práticas, consumos e valores (especialmente em relação ao 

habitat), que indiciam o surgimento de novos estilos de vida em contextos de 

urbanidade. São indivíduos cada vez mais receptivos e direccionados para o consumo 

que, pela influência dos especialistas e intermediários da produção simbólica, 

interiorizam cada vez mais o “consumo da cultura” (entendido como dimensão da 

“cultura de consumo”), com efeitos significativos nas suas estratégias de vida dos 

indivíduos. A vida social urbana contemporânea afigura-se a estes indivíduos como um 

“trabalho de arte” ao nível do consumo de bens, do uso e apropriação do espaço 

doméstico e das actividades de lazer. A este facto não é alheia uma certa “des-

sacralização” da cultura que, diluindo-se, se torna omnipresente na vida quotidiana, 

estetizando-a e estilizando-a, colocando ao dispor dos indivíduos um complexo 

diversificado de referências para a construção de estilos de vida que caracterizam os 

actuais contextos de urbanidade (RODRIGUES, 1992a, 1992b). 

Cultura e consumo têm uma relação sem precedentes na cidade pós-moderna. 

Nenhuma outra época ou lugar presenciou a entrada destes dois elementos numa relação 

mútua de tamanha intensidade. Também nunca a relação entre cultura e consumo foi tão 

profundamente complicada. As ciências sociais demoraram a perceber essa relação. Em 

geral, falharam em perceber que o consumo é um fenómeno totalmente cultural. O 

consumo é moldado, dirigido e constrangido em todos os seus aspectos por 



 139

considerações culturais. A habitação (como os restantes bens de consumo essenciais ou 

acessórios), na qual o consumidor investe tempo, atenção e rendimentos, está carregada 

de significado cultural. Os consumidores utilizam esse significado com propósitos 

também culturais e sociais. Usam os significados dos bens de consumo para expressar 

categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar estilos de vida, 

(re)construir noções de si e produzir ou se adaptarem a mudanças sociais. O consumo 

possui um carácter completamente cultural. Todavia, a ideia recíproca de que a cultura é 

profundamente ligada ao/e dependente do consumo, sobretudo nas sociedades 

desenvolvidas ocidentais, é também óbvia. Se desprovidas de bens de consumo, as 

sociedades actuais perderiam instrumentos-chave para a reprodução, representação e 

manipulação das suas culturas. O significado dos bens de consumo e a criação de 

significado levada a efeito pelos processos de consumo são partes importantes da 

estruturação dos espaços urbanos do mundo desenvolvido e da realidade social actual. 

Sem os bens de consumo, certos actos de definição do self e de definição colectiva 

seriam impossíveis de se concretizar (FEATHERSTONE, 1991; MCCRACKEN, 1988; 

BARATA SALGUEIRO, 1996b). 

O que transparece igualmente nesta nova classe média que compõe a maior parte 

dos gentrifiers é o reforço da individualidade, evidente na capacidade de que os 

indivíduos dispõem para construir e gerir um estilo de vida a partir da “auto-expressão” 

(FEATHERSTONE, 1991), que se reflecte não só nas práticas que satisfazem necessidades 

utilitárias, como também na materialização de uma “narrativa particular de auto-

identidade” (GIDDENS, 1994). No entender de Gilles LIPOVETSKY (1983, 1994, 2007) a 

vitória dos valores democráticos e liberais associados à massificação do consumo 

justificaram a emergência de um novo modo de socialização que privilegia a realização 

e o desenvolvimento pessoais e a liberdade individual. É neste novo contexto social 

pós-moderno que se compreende a legitimação do prazer, dos valores hedonistas, da 

crescente valorização do tempo-livre, dos lazeres, do turismo e dos espaços lúdicos, de 

lazer e recreio. O advento da sociedade de consumo de massas e dos respectivos 

princípios de felicidade individualista desempenharam um papel capital na 

desvitalização da ideologia moralista do trabalho, contribuindo para que este fosse 

sendo, gradual e progressivamente, menos associado à ideia de dever individual e 

colectivo. Ao imperativo moral e categórico do trabalho como meio de progresso 

humano sucedeu uma legitimidade do culto individualista da procura de felicidade e 
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satisfação individuais, de uma fun-morality, que se traduz no espaço urbano por uma 

vocação crescente da cidade para a turistificação e consumo lúdico. 

No seguimento destas ideias, e argumentando a favor da existência de um lugar 

distinto para o conceito da pós-modernidade, Bauman, na integralidade da sua obra 

escrita, emprega o termo para se referir a uma experiência, a uma visão do mundo e a 

um sistema social completamente desenvolvidos. Há um certo número de 

transformações significativas implícitas na ideia da pós-modernidade como um “novo” 

tipo de sistema social, sobretudo no desenvolvimento de uma sociedade de consumo 

(BAUMAN, 2007). À semelhança de Lipovetsky, Bauman defende que é o 

comportamento dos consumidores, o consumo, e não a actividade ou o trabalho 

produtivo, que passou a ser o enfoque cognitivo e moral da vida, o laço integrador da 

sociedade e o seu enfoque de gestão sistémica. 

A aceitação deste princípio contribui para que se retenha uma maior 

complexidade na análise dos grupos de status e da sua correspondência imediata com 

estilos de vida precisos e distintos. O processo de nobilitação urbana entronca na 

necessidade de compreensão das micro-unidades sociais, e espaço de grupos restritos e 

de dinâmica social fortemente complexa, nomeadamente no que toca à constatação de 

uma assinalável heterogeneidade de comportamentos espaciais, sociais e culturais que 

não se coaduna com uma classificação de classes sociais ou um perfil bem definido:  

 

«Dans cette perspective, l’espace intervient comme moyen de repérage de micro-unités, 

la ville comme contexte fluide impliquant une non-visibilité et une plasticité des systèmes 

d’échange et de relations qui ne réduit nullement leur importance. [...] Une distribution 

des rôles plus complexe que la simple hiérachie, la multiplicité des groupes sociaux, la 

diversité du quotidien, de telle sorte que l’imprévu soit toujours possible. [...] Dans les 

contextes urbains actuels, la diversité atteint une sorte de paroxysme : non seulement nous 

cotoyons plus de gens dans des circonstances plus diverses, mais nous ne savons pas très 

bien quelle place leur attribuer ni comment nous y prendre avec eux. Le sentiment 

d’insecurité pourrait bien découler en grande partie de l’incertitude qui fait qu’on peut de 

moins en moins prévoir quoi attendre de qui et en quelles circonstances» (BOURDIN, 

1986: 243 e 247). 

 

O processo de terciarização já há muito em curso em vários centros urbanos do 

mundo ocidental, constitui um dos factores mais importantes na reestruturação das 

actividades económicas, com resultados evidentes ao nível do uso dos solos. Um dos 



 141

aspectos que parece estar subjacente a esta mudança é a maior predisposição do espaço 

central urbano para as funções comerciais e, consequentemente, para as práticas sociais 

de consumo. O consumo, como esfera da actividade económica, reconverte, deste 

modo, a estrutura económica das cidades, provocando significativas alterações ao nível 

da própria lógica do desenvolvimento urbano que presidiu à cidade industrial, 

reconfigurando o universo imagético da cidade, actualmente já não marcada pela 

fábrica, mas por grandes espaços (centro comercial, hipermercado) propícios ao 

desempenho de actividades de consumo (RODRIGUES, 1992a, 1992b). 

Todavia, se no início desta última fase se tinha o “consumo massificado”, 

actualmente, esta prática torna-se progressivamente num “consumo cultivado”, pautado 

por uma forte componente cultural, como consequência do que Mike FEATHERSTONE 

(1991) de estetização e estilização da vida e do quotidiano. O que parece estar em 

questão nestas mudanças de natureza social, é um progressivo deslocamento da ênfase 

mais económica e funcional das cidades modernas, de desenvolvimento centrado na 

produção, para uma ênfase mais cultural e estética das cidades contemporâneas, de 

desenvolvimento centrado no consumo. Este deslocamento assenta na própria lógica 

actual da economia de mercado das sociedades mais desenvolvidas, onde se constata um 

crescendo de actividades económicas ligadas à chamada produção simbólica: 

 

«[...] not only is gentrification the product of certain sets of consumption choices, but it 

represents an historically new phase in urban development and the primacy of 

consumption over population» (Smith e Williams, 1986: 5). 

 

A este propósito, Walter RODRIGUES (1992a), com base na tese de Featherstone, 

assinala que a crescente importância daqueles sectores na estrutura socio-económica 

produz inequívocos efeitos de mudança, criando novas interdependências, e novos e 

mais complexos equilíbrios de poder entre os especialistas da produção simbólica, da 

gestão e da decisão política, por outro. De facto, não só os produtores simbólicos 

adquirem um novo desempenho na esfera económica das sociedades contemporâneas, 

como ao nível das estratégias económicas de poder se evidencia um novo 

posicionamento em relação à arte e à cultura, em virtude do crescente relevo destas no 

circuito económico e, especificamente, na economia da cidade, com inevitáveis 

impactes nos contextos de urbanidade. 
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O aumento vertiginoso do investimento económico (quer público, quer privado) 

na cultura, arte, comunicação e informação, deve ser compreendido nesta perspectiva, 

não admirando, pois, que os centros de consumo sejam cada vez mais centros culturais. 

As actividades culturais, tais como as de lazer e turismo, longe de uma inutilidade 

económica a que se pensava estarem reduzidas, revelam-se verdadeiras “indústrias” 

decisivas para o desenvolvimento e competitividade de qualquer economia urbana. 

Cada vez mais estas actividades assumem um papel central em quadros societais onde 

os valores estéticos e simbólicos e os atributos culturais e semióticos dos bens e 

serviços consumidos têm uma relevância crescente. As actividades associadas ao meio 

cultural têm vindo a adquirir uma importância crescente, gerando trocas, riqueza, 

emprego, ocupação lúdica, qualidade de vida e bem-estar.  

De uma forma geral, poderá afirmar-se que a valorização das funções estéticas e 

culturais da cidade se afigura como estratégia económico-social desenvolvida pelas 

autoridades competentes, por intermédio dos instrumentos práticos da renovação e 

reconversão urbanas, para aumentar e diversificar a base económica, o emprego, as 

receitas geradas, diminuindo o risco de definhamento face às dificuldades inerentes ao 

processo de desindustrialização, contribuindo para um ambiente urbano 

significativamente mais atractivo, estimulando a capacidade competitiva da cidade, 

incrementando consideravelmente as oportunidades de investimentos e, por 

conseguinte, de injecção e retenção / captação de capital.  

Estas novas formas de produção e de consumo cultural e o modo como se 

articulam com a construção de estilos de vida na cidade pós-moderna, em geral, e na 

cidade centro, mais em particular; têm sido analisados por diversos autores, podendo 

resumir-se algumas conclusões. Primeiro, a emergência de um estilo de vida próprio 

entre o grupo etário dos 18 a 35 anos, sem dúvida o maior público ao nível das 

actividades culturais e de lazer oferecidas na cidade centro. Segundo, o aumento 

dramático na produção e no consumo de bens e serviços simbólicos, sobretudo pelo seu 

valor posicional e distintivo. Terceiro, o desvio do consumo do valor de uso para o valor 

simbólico, consubstanciando duas tendências: i) uma maior preocupação com a 

estetização e estilização da vida, em oposição a estilos de vida mais convencionais e 

actividades orientadas mais racionalmente para o alcance de objectivos; ii) estilos de 

vida baseados em valores supostamente pós-materialistas e/ou anti-racionalistas, tais 

como, a intuição, a auto-expressão, a criatividade, a exploração da subjectividade e da 

imagem do corpo, o prazer e o hedonismo. Quarto, a desestabilização e desarrumação 
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das hierarquias simbólicas, pela articulação de gostos e estilos alternativos, mas também 

pela crescente confusão entre a “alta cultura” e as múltiplas “culturas populares”. 

Quinto, a emergência de novos espaços urbanos de diversão, palcos para novas formas 

de sociabilidade e afirmação de novos estilos de vida, conduzindo a uma diversidade de 

formas de representação e de mistura social (URRY e LASH, 1994; O’CONNOR e WYNNE, 

1996, 1997; ZUKIN, 1995, 1998; COSTA, 2000, 2007). 

No entendimento de O’CONNOR e WYNNE (1996, 1997), todos estes aspectos de 

mudança dizem respeito a uma recentralização tripla, que os próprios autores de forma 

figurada enunciam no título das suas obras: “das margens para o centro”. Primeiro, diz 

respeito a um processo de reestruturação económica, em que actividades anteriormente 

periféricas na cidade industrial “produtiva” ganha relevo social e espacial (cultura, 

consumo, imagem). Segundo, trata-se de um processo pelo qual grupos e actividades 

“marginais” se tornam centrais para a cidade, ao mesmo tempo que tornam a cidade 

central para si mesmos, mormente, nas práticas e nas representações. Terceiro, por fim, 

é o próprio processo de nobilitação, através do qual o movimento de fixação de 

determinados segmentos populacionais na cidade centro, resulta na revitalização de 

áreas marginalizadas e excluídas. O que se passa actualmente nas áreas afectadas pela 

nobilitação urbana é, de certa forma, reflexo das primeiras duas mudanças, mas é 

também, simultaneamente, motor das mesmas: as áreas da cidade centro são conotadas 

simbolicamente com valores estéticos e com estilos de vida artísticos que, 

progressivamente se vão “desmarginalizando”, assumindo-se enquanto espaços de 

consumo cada vez mais abrangentes socialmente, ainda que entendidos como espaços 

liminares. 

 

3.3.2. O sistema residencial da nobilitação urbana no quadro da lógica social 
do consumo 

 
A problemática do consumo reveste-se de importância fulcral na análise e 

percepção da emergência de novos estilos de vida, nomeadamente na definição das 

denominadas novas classes médias que incluem situações de classe tão heterogéneas e 

abrangentes que desafiam a delimitação das fronteiras entre as diferentes classes sociais, 

apresentando-se os seus limites e contornos, muito frequentemente, fluídos e frágeis, de 

difícil demarcação rígida. A definição das classes médias nas sociedades 

contemporâneas constitui uma das principais problemáticas controversas na ampla 

discussão teórica em torno da questão das classes e estratificação social. De facto, as 



 144

dificuldades de explicação da polaridade de práticas, de estratégias e projectos no seio 

de uma mesma classe, vêm demonstrar a necessidade de recorrer a novas categorias 

analíticas que permitam ultrapassar os indicadores clássicos que posicionam os 

indivíduos na divisão social e espacial do trabalho e nas relações sociais e espaciais de 

produção, fazendo-as corresponder a uma determinada classe na estratificação da 

sociedade (BUTLER, 1997, 2001a, 2001b). Torna-se necessário complementar a análise 

atendendo a indicadores que percepcionem as efectivas práticas dos indivíduos, as suas 

estratégias, os seus gostos, ambições, valores, numa palavra, os seus estilos de vida. 

Como faz notar Walter RODRIGUES (1992a, 1992b), as profundas transformações sociais 

e culturais das sociedades desenvolvidas contemporâneas e, em particular, das suas 

metrópoles, vêm progressivamente substituir hierarquias tradicionais da modernidade e 

da sociedade industrial por novas e mais complexas formas de distinção das práticas dos 

indivíduos.  

Os impasses decorrentes da não correspondência empírica entre o lugar que os 

indivíduos ocupam na esfera da divisão do trabalho e as suas reais práticas, vêm 

despoletar um novo debate, actualmente centrado não na esfera da produção mas na 

esfera do consumo, que pretende, não anulando as determinações primárias (lugar na 

divisão do trabalho), incorporar elementos distintivos dos diferentes indivíduos 

mediante o estudo das práticas e actividades de consumo e dos estilos de vida. Não se 

trata de negligenciar nenhuma das esferas, mas antes complementar a análise, e assim 

poder dar conta, em todo o seu contexto, das significativas mutações na textura socio-

económica das sociedades desenvolvidas e, especificamente, da emergência de novos 

estilos de vida que têm lugar, nos espaços urbanos, nomeadamente no processo de 

nobilitação urbana. Lugares distintos na estrutura económica não continuam a 

corresponder, tendencial e globalmente, as estilos de vida. O que parece estar de facto 

em questão é a necessidade de uma maior complexidade na análise dos grupos de status 

e a sua correspondência com estilos de vida precisos. É a necessidade de apreender as 

especificidades de uma emergente “nova classe média” que toma forma nas cidades 

contemporâneas, especialmente na cidade centro, onde os gentrifiers assumem um 

importante papel de protagonistas de mobilidade residencial, e onde se tornam 

prioritários factores como a mobilidade social dos indivíduos, as suas práticas de 

consumo, os seus padrões de gosto e estética (ALLEN, 2008). 

Afastando-se do postulado marxista onde a classe representa a variável principal 

para o entendimento das práticas de consumo, algumas propostas teóricas procuram 
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assim, articulando as duas esferas (a oferta e a procura), dar resposta ao complexo 

problema dos estilos de vida dos indivíduos. Parece assim ser mais adequado utilizar-se 

o conceito proposto por BOURDIEU (1979) de habitus ao reflectir-se como o princípio 

unificador e gerador das práticas sociais dos indivíduos. Na sua acepção clássica, trata-

se de um conjunto de disposições duráveis, geradoras de práticas e de representações. 

Mesmo com uma dimensão individual, o habitus está ligado à classe social de pertença. 

É o produto das suas condições de origem, que são semelhantes para os membros da 

mesma classe. Ainda que princípio gerador das práticas, o habitus está igualmente na 

base das representações que fazemos dessas práticas. É isso que faz com que os gostos e 

as práticas tenham uma coerência em si e entre si, que formem um verdadeiro estilo de 

vida. 

O investimento na construção de um estilo de vida torna-se mais visível quando se 

fala na “nova classe média” e nos novos estilos de vida a ela associados. A necessidade 

de demarcação e afirmação de diferença reflecte todo um conjunto de estratégias e 

lógicas que presidem às práticas de consumo, trajectórias de vida e percursos de 

mobilidade social dos indivíduos. A cultura da estética e do património histórico, assim, 

como as formas de apropriação do habitat levadas a cabo pelos gentrifiers, 

desempenham um papel central num quadro de representações e valores, evidenciado 

pela emergência de um novo estilo de vida urbano. É a procura de símbolos distintivos e 

demonstrativos de um novo estilo de vida e da identidade de um grupo social, ao nível 

da reapropriação do património imobiliário, designatário de um estatuto de legitimação 

social. Como refere BAUDRILLARD (1981) o gosto do antigo representa em si mesmo 

uma função social distintiva.  

Actualmente e cada vez mais, as práticas e actividades de consumo devem ser 

entendidas enquanto práticas e actividades de indivíduos, como acto individual onde 

este se assume como dimensão da troca generalizada de signos, embora não excluindo a 

ideia de consumo colectivo. A crescente massificação do consumo nas sociedades de 

economia de mercado tem permitido um alargamento de acesso a todos dos bens e 

artigos de consumo, dificultando a definição do status social pelo consumo. Tem, 

igualmente, despoletado uma necessidade de diferenciação e distinção por parte de 

alguns grupos sociais específicos, na posse, consumo e uso do diferente e do exclusivo. 

Torna-se assim cada vez mais visível nas sociedades contemporâneas, que se vêm 

afirmando pelo predomínio de uma cultura de consumo, o reforço da individualidade 

presente na capacidade que os indivíduos têm de construir o seu próprio estilo de vida 
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através da “auto-expressão” e da “auto-consciência estilística” (FEATHERSTONE, 1991). 

Parafraseando François ASCHER (1998: 79): «cada personalidade joga em registos cada 

vez mais variados com referências ora à família, ora ao grupo socio-profissional, à 

categoria etária, à origem geográfica, religiosa, ou a qualquer outra afinidade pessoal». 

Estudos urbanos recentes defendem que não é possível detectar uma mentalidade 

metropolitana, pois diversas correntes teóricas e metodológicas mais recentes têm posto 

em evidência, graças a análises mais profundas, a variedade das práticas citadinas nas 

micro-situações mais diversas. A complexidade inerente à diferenciação social em meio 

urbano e o reforço da individualização, combinados com a persistência de “modelos 

culturais” bastante diversificados, sustentam mais a hipótese de que não existe uma 

mentalidade urbana correspondente a grupos e práticas espaciais, mas sim combinações 

múltiplas, flutuantes e relativamente diluídas na perspectiva das categorias sociais 

usuais. A multipertença simultânea de cada indivíduo a diversos grupos com diferentes 

referências, mutável, além do mais, em função dos ciclos de vida, confere uma 

componente camaleónica ao modo de vida urbano típico do gentrifier ou de qualquer 

urbanita, donde advém uma aparência caótica e uma dificuldade de operacionalização 

de categorias metodológicas capazes de detectar as práticas. A nobilitação urbana, 

enquanto sub-processo da metropolização, opera num quadro de variadíssima 

multiplicação da natureza, do significado e dos objectos do espaço das práticas sociais. 

Tem-se vindo a tornar cada vez mais difícil identificar grupos homogéneos sob o ponto 

de vista dos seus modos de vida, apesar das tentativas da geografia marxista, 

nomeadamente através da noção de reprodução social da força de trabalho, que 

procurava correspondências estreitas entre o lugar da produção e as práticas de 

consumo. Como Pierre PELLEGRINO (1994: 9) refere:  

 

«pour certains, comme por Pierre Bourdieu, la structure des styles de vie est homologue a 

la structure des conditions d’existence des differentes classes et des divers fragments de 

classes sociales. La structure de l’espace symbolique que dessinent les pratiques 

distinctives articule la distribution du capital culturel a des habitus de classe, dans un 

champ de concurrence pour le classement».  

 

Para outros autores, contudo, os estilos de vida envolvem muito mais do que as 

práticas distintivas de classe. Estas não são responsáveis por todas as significações 

possíveis das práticas sociais. Os valores investidos no julgamento do estilo não são 
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apenas intrincados no processo de adequação às normas de reconhecimento e de 

individualização das formas sociais estabelecidas, mas são também compostas por 

transformações axiológicas projectadas num processo de integração social. Entre o 

estilo de uma época, de uma comunidade ou de um grupo e o estilo de um indivíduo, 

poderá não existir necessariamente conformidade. O estudo dos novos estilos de vida e 

das novas formas de habitar constata que existe, na tendência para o individualismo 

contemporâneo uma equivalência entre as formas sociais e uma troca frequente entre os 

diferentes estilos quotidianos. Esta falta de continuidade entre grupo social e prática 

social e cultural individual tem a sua congénere ao nível do espaço social da cidade:  

 

«L’espace social de la ville [...] est fait de plusieurs centralites. En s’articulant a des 

centralites proches ou lointaines des jeux de centrations et des decentrations toutes 

relatives mais peu souvent perçues comme telles, mettent a distance et relient les espaces 

de la personne, du groupe et de la societe […]» (ibidem : 10).  

 

Enquanto o modo de vida é determinado pela classe ou massa social à qual o 

indivíduo pertence, o estilo de vida é específico ao indivíduo, manifestando algumas 

excepções à norma, manifesta o carácter da conduta singular do indivíduo. A sociedade 

contemporânea individualista procura, através das práticas culturais urbanas, que cada 

indivíduo pretenda expressar a sua singularidade, procurando paradoxalmente a 

afirmação de uma diferença na moda que é, simultaneamente, mimética. Eis a questão 

onde reside o paradoxo.  

 

«Les reseaux de mode se constituant dans la mouvance des apparences, l’urbanisme ne 

peut controles les logiques individuelles de dispersion spatiale. Por Jean Rémy ce 

mouvement paradoxal est du au poids des positions moyennes individualistes, modifiant 

les stratifications sociales et les modes de spacialization qui leur correspondent» (ibidem: 

11). 

 

Jean RÉMY (1994) chama a atenção para o facto da evolução da estrutura social 

estar a dar lugar a comportamentos intermediários que ocupam uma função de 

importância crescente, algo que incide não apenas no nível de vida, como também na 

forma de viver e habitar a cidade. Surgem novas modalidades sociais que se repercutem 

em novas formas espaciais de habitar. A autonomia permitida no processo de 
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mobilidade social regista uma valorização na medida em que esta permite uma 

individualização da vida social e promove novas formas de regulação colectiva, que na 

cidade se mediam cada vez mais pelo tipo de habitação:  

 

«La centration sur le logement le transforme en un lieu d’investissement privilégie qui 

permet à chacun de concrétiser son style de vie. Il devient le territoire de base, a caractere 

intime et destine a etre montre de façon selective dans le cadre d’un reseau d’echanges 

tres personnalise. On peut s’interroger sur la liaison entre l’architecture du logement et 

son appropriation. […] Mais l’evaluation du logement va dependre davantage de valeurs 

de voisinage et de localization. Ces donnes ont souvent ete bien comprises par les 

promoteurs immobiliers. Cela est amplifie par l’importance que prend la renommee du 

lieu et son esthetisation. Le jeu mediatique permet de developper des rapports plus 

complexes, plus confus entre le reel pratique et l’imaginaire. Le jeu mediatique vient 

relayer le champ optime constitue par la mode» (REMY, 1994: 69). 

 

No entender de Gilles LIPOVETSKY (1983, 1994) a crise do fordismo nos anos 60 e 

70 anunciava a falência de um modelo de sociedade fundamentado na ética do trabalho 

e da produção e nos valores do colectivo, que associado à vitória dos valores 

democráticos e liberais e à massificação do consumo, teria justificado a emergência de 

um novo modo de socialização que privilegia a realização e o desenvolvimento pessoal 

e a liberdade individual. Ora, é neste contexto (a que se tem chamado de pós-

modernidade) que se compreende a legitimação do prazer e, por conseguinte, a 

crescente valorização do consumo do cultural e do estético, com a vantagem de 

proporcionar uma revisão no significado da cidade nas representações mentais dos 

indivíduos, valorizando as dimensões imagéticas, simbólicas e cénicas do espaço 

urbano, reconfigurando as leituras modernas e funcionalistas da cidade, que a limitavam 

a um espaço meramente funcional, sem profundidade simbólica. Não estamos a afirmar 

que só agora o espaço urbano incorpora uma dimensão simbólica. O espaço social 

urbano sempre foi simbólico, como nos mostra a história urbana. A título de exemplo, e 

recuando só um pouco no tempo, à época do capitalismo industrial, a burguesia 

industrial e comercial que emergiu no século XIX também se distinguia pelo consumo 

ostensivo, no sentido que lhe dá VEBLEN (2005), ora pelo consumo de bens, ora pelo de 

espaços de residência e vivência. Utilizava determinados objectos e apropriava-se de 
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territórios como sinal de sucesso económico e como símbolo do seu estatuto social, 

independentemente da sua utilidade: 

 

«Vestia segundo as modas de Paris ou de Lisboa [...], construía palacetes nas avenidas 

recém-abertas, onde se acotovelavam serviçais, possuía transporte próprio, frequentava os 

salões e pretendia cativar as tertúlias dos intelectuais» (Barata Salgueiro 1996b: 442 e 

443). 

 

Todavia, é nas últimas décadas do século XX, que a cidade passa a ser 

verdadeiramente conhecida pelo seu contributo para o estético e o lúdico, pelo 

comprometimento na cultura do consumo de que é actor e palco simultaneamente. Foi 

sobretudo David HARVEY (1987, 1989) quem salientou a integração na vida urbana de 

diversos elementos típicos de um época marcada por um novo regime de acumulação de 

capital mais flexível, resultando em reflexos nas práticas e apropriações sociais no/do 

espaço, e da cidade enquanto “objecto” de consumo estético e lugar de experiências 

lúdico-culturais, tendências particularmente valorizadas nas décadas passadas pela 

urbanidade e cultura pós-modernas, à semelhança de outras, tais como: a reabilitação e 

revitalização do património urbano construído ou o dinamismo inerente aos novos 

espaços de lazer nocturno (bares, discotecas, pubs). 

Na evidência do referido anteriormente reside, antes de mais, um novo contexto de 

valorização da urbanidade segundo novos moldes e formas culturais que consolidam 

uma cultura hedonista permissiva e do prazer individualista que acompanha a pós-

modernidade e se reflecte territorialmente no espaço da cidade por meio da emergência 

de novos equipamentos e serviços que configuram os lugares urbanos sob o signo do 

imagético, do simbólico e do imaginário do consumo, do visual, do estético e do lúdico. 

O que efectivamente está em causa neste mudanças a diversos níveis de registo na 

paisagem urbana da cidade pós-moderna é o facto de se estar a configurar um 

deslocamento progressivo da leitura e ênfase imagética mais económica e funcional das 

metrópoles (baseadas até então no processo produtivo), para um centramento em torno 

de um registo mais estético, simbólico e cultural (baseadas actualmente no processo de 

consumo). 
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 «A cidade vivida pelos consumidores é cada vez mais uma cidade cinéfila, do 

espectáculo, das representações, da simulação e do deslumbramento; pouco contém de 

real no sentido literal do termo» (CACHINHO, 1999b: 496).  

 

Esta reconversão da leitura da cidade responde a influências inerentes à tese de 

Jean BAUDRILLARD (1970) de que o consumo dos objectos corresponde cada vez menos 

ao simples consumo do valor de uso dos mesmos, e cada vez mais ao valor-signo. Estas 

referências ao consumo do simbólico auxiliam-nos na compreensão da apropriação da 

cidade centro, uma vez que se dá, de uma forma evidente, uma extensão dos sentidos 

secundários aos sítios, tal como acontece com os objectos. Os territórios e os lugares 

também recebem conotações de prestígio e de interesse social, sempre traduzidas num 

valor monetário. É o consumo da imagem por eles veiculada, da sua componente 

estética, dos seus símbolos, de significados que se encontram para além da mera 

utilidade funcional, ainda que já na cidade industrial tal se verificasse. O que 

efectivamente sucede é que enquanto nesta cidade a homogeneidade das áreas sociais 

traduzia o novo papel que o espaço assumiu na identificação das pessoas, quando a 

industrialização acelerou a mobilidade social e o reconhecimento do estatuto se passou 

a fazer pela posse de bens e, por conseguinte, a habitação e o bairro de residência se 

afiguram como importantes bens que oferecem reconhecimento e prestígio social; na 

cidade pós-moderna a leitura simbólica torna-se ainda mais preponderante, embora já 

não se traduza em termos territoriais pela organização tradicional em manchas 

homogéneas e contínuas, mas sim em enclaves cénicos, característicos deste tipo de 

cidade, enquanto espaço pós-moderno de composição fragmentada.  

Importa deixar claro que muito do que se reflecte neste processo de 

reconfiguração identitária da cidade resulta e evidencia, simultaneamente, mudanças 

sociais e culturais significativas que estão a ter implicações nas práticas, hábitos, 

atitudes e experiências quotidianas, nos modos de representação e na estrutura de 

valores do conjunto das sociedades ocidentais contemporâneas. 

O consumo assume hoje um novo papel, quase motor, na vida quotidiana dos 

indivíduos, dos grupos e das sociedades em geral, e na própria reestruturação urbana, de 

tal forma que o conceito de sociedade de consumo reúne já, há várias décadas, um 

consenso generalizado entre teóricos das ciências sociais e humanas. Os objectos de 

consumo são assim entendidos na sua função social – signos distintivos; objectos que 

distinguem aqueles que os distinguirem – e não em termos de necessidade ou da 
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prioridade do seu valor de uso. A própria vivência, apropriação e escolha do habitat 

representam um papel charneira neste processo, uma vez que a escolha de bairros 

antigos para residir é feita, não só em função do seu valor de uso, mas pelo seu valor 

simbólico, representando um investimento cultural e social onde a habitação é 

valorizada pelo seu conteúdo simbólico, sendo identificada como um objecto estético. 

Um conjunto das particularidades de consumo de habitação para a nobilitação 

urbana e das relações que se estabelecem entre a oferta e a procura, resultam das 

características particulares do produto imobiliário, no qual a componente simbólica 

entra com um peso de influência especialmente forte. Enquanto bem material que se 

encontra exposto à percepção de todos (como o vestuário), e isto duravelmente, esta 

propriedade exprime ou atrai, de forma mais decisiva que outros bens, o ser social do 

novo morador, os seus “meios” e recursos, mas também os seus gostos, o sistema de 

classificação que ele envolve nos seus actos de apropriação e que, objectivando-se no 

aluguer ou na compra da habitação enquanto bem visível, dá lugar à apropriação 

simbólica operada pelos outros indivíduos, colocados, desta forma, em condições de o 

situar no espaço social situando-o no espaço dos gostos (BOURDIEU, 2005). A 

apropriação dos objectos de consumo, na qual se inclui a habitação, não se esgota na sua 

dimensão funcional. Esta estende-se e opera, simultaneamente, por intermédio de 

processos de (de)marcação do espaço habitacional. Tratam-se de processos 

materializados em signos, cuja ordenação institui autênticos códigos de relacionamento 

dos indivíduos (famílias) entre si e o mundo exterior. Para além da apropriação material 

do alojamento onde se torna fundamental o estudo do conjunto de intervenções que se 

realizam sobre o próprio valor de uso do alojamento, que englobam desde a simples 

manutenção até à sua valorização imobiliária, a apropriação simbólica do habitat vem 

assim designar a esfera da marcação simbólica da unidade habitacional no sistema dos 

objectos (BAUDRILLARD, 1968). Os objectos, “lugar de um trabalho simbólico”, 

constituem-se em signos, sendo desta forma, reflexo de um discurso de/e sobre quem 

deles se apropria, como veículo de discursos sociais. Dotados de um valor simbólico, 

através dos objectos estabelece-se um diálogo entre aqueles que os possuem e a 

sociedade, representando um verdadeiro código de diferenciação/identificação para 

quem os apropria. A habitação gentrificada na cidade centro é objecto de investimentos 

ao mesmo tempo económicos e afectivos particularmente importantes, até porque este 

bem de consumo de custo elevado é ocasião de uma das decisões económicas mais 

difíceis e mais pesadas de todo um ciclo de vida doméstico. Ela é também uma 
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aplicação de capital privado, isto é, de uma poupança financeira por parte do indivíduo 

ou do agregado. 

Assim, entender a habitação na cidade centro como um simples bem de capital 

caracterizado por uma determinada taxa de amortização e a compra de uma casa como 

uma estratégia económica no sentido estreito do termo, fazendo abstracção do sistema 

de estratégias de reprodução de que é um instrumento, corresponderia a despojar, sem 

mesmo o saber, o produto e o acto económico de todas as propriedades históricas. Estas 

propriedades são eficientes em certas condições sociais da espacialidade, que devem a 

sua produção e inserção num contexto histórico preciso e que importa inscrever na 

análise da geografia urbana que delas se faz, porque elas se encontram na realidade 

onde mergulha o objecto. 

 
3.4. O contributo para a produção da cidade pós-moderna: fragmentação no 
espaço urbano contemporâneo 

 

A nobilitação urbana é sempre, por definição, um processo de “filtragem social” 

da cidade. Vem despoletar um processo de recomposição social importante em bairros 

antigos das cidades, desencadeando um conjunto de intervenções que operam no 

mercado de habitação, de forma mais vincada e concreta nas habitações em estado de 

degradação dos bairros tradicionalmente populares. Correspondendo à recomposição (e 

substituição) social desses espaços e à sua transformação em bairros de classes média, 

média-alta, não se pode deixar de referir, por conhecimento deste processo de 

“substituição social”, o reforço da segregação socio-espacial na sua sequência, 

aprofundando a divisão social do espaço urbano. A verdade é que a apropriação pontual 

do espaço, característica da nobilitação urbana, introduz mudanças na escala da 

segregação socio-residencial produzida. Esta far-se-á, doravante, e contrariamente ao 

que acontecia na cidade moderna, a uma escala micro de maior complexidade, 

baralhando o primórdio da divisão social da cidade em manchas homogéneas, inerente 

ao princípio de zonamento funcional associado à cidade industrial. 

Assim, quando se assiste à emergência de empreendimentos destinados à 

habitação de grupos de estatuto socio-económico mais elevado em bairros históricos de 

características essencialmente populares, verdadeiros enclaves de luxo no seio de áreas 

de residência de classes baixas, facilmente se conclui que a nobilitação urbana é um 

exemplo de uma nova organização do espaço urbano, reforçando uma estrutura 

fragmentada, típica da cidade pós-moderna. Por fragmentação do território deve 
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entender-se «uma organização territorial marcada pela existência de enclaves territoriais 

distintos e sem continuidade com a estrutura socio-espacial que os cerca» (BARATA 

SALGUEIRO, 1998: 225). A autora faz notar que o que define o enclave não é tanto a sua 

dimensão (que se podia pressupor reduzida), mas o tipo de relação (ou melhor a não-

relação) com as áreas envolventes que lhe são contíguas em termos territoriais, porém, 

desprovidas de continuidade social e funcional. O processo de nobilitação urbana que 

ocorre nas cidades centro de várias metrópoles do mundo de capitalismo avançado 

aparenta, assim, corroborar a tese, advogada por Teresa BARATA SALGUEIRO nos seus 

estudos mais recentes (1997, 1998, 1999a, 2001a), da cidade pós-moderna, enquanto 

espaço fragmentado. A cidade compacta, de limites precisos, cujo centro evidencia uma 

relativa homogeneidade social, estilhaça-se num conjunto de fragmentos distintos onde 

os efeitos de coesão, de continuidade e de legibilidade urbanística, dão lugar a 

formações territoriais mais complexas, territorialmente descontínuas e sócio e 

espacialmente enclavadas (CLARK, 2000; DEMATTEIS, 2001; GRAHAM e MARVIN, 2001). 

As implantações dos projectos imobiliários dirigidos aos gentrifiers apresentam 

um carácter pontual, introduzindo uma diferença brusca em relação ao tecido social 

envolvente. A estrutura urbana que promovem caracteriza-se pela emergência de 

enclaves que são dissonantes no seio um de tecido com uma certa homogeneidade 

socio-espacial. Digamos que existe contiguidade espacial, mas não continuidade social 

e funcional, pelo que predomina a dessolidarização do entorno próximo, pois os novos 

moradores e as actividades em que participam, produzem-se cada vez mais em redes de 

relações. Cada gentrifier constrói assim uma rede de ligações sociais transversal aos 

vários espaços de residência, pelo que os laços fortes de solidariedade e de amizade 

tendem a ultrapassar a geografia do bairro. 

Na cidade pós-industrial assiste-se a uma gradual perda de importância do factor 

“proximidade territorial” na estruturação das relações sociais. De facto, o “próximo” 

deixa de ser o “mesmo”. As relações sociais dos novos moradores estão cada vez menos 

focalizadas no espaço do bairro e nos vizinhos. Cada indivíduo pode combinar à sua 

maneira a relação de proximidade e a relação de distância, numa diversificação profusa 

de relações com os mais diversos círculos sociais (RÉMY, 2002; NAVEZ-BOUCHANINE, 

2002; BOURDIN, 2002; MIGUEL DO CARMO, 2006). Isto graças, entre outros factores, às 

melhorias nos transportes e comunicações, que reestruturam o padrão das 

acessibilidades individuais, libertando muitas localizações dos constrangimentos da 

proximidade (BARATA SALGUEIRO, 1998; POCHE, 1998). 
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Tudo isto entronca na necessidade de compreensão das micro-unidades sociais, 

espaço de grupos restritos e de dinâmica social complexa, nomeadamente no que toca à 

constatação de uma assinalável heterogeneidade de comportamentos espaciais, sociais e 

culturais, que não se coaduna com uma classificação de classes sociais de perfil bem 

definido, tal como preconizado pela teoria marxista. A multipertença simultânea de cada 

indivíduo a diversos grupos com diferentes referências, mutável, além do mais, em 

função dos ciclos de vida, confere uma componente camaleónica ao modo de vida 

urbano típico do gentrifier ou de qualquer urbanita, donde advém uma aparência caótica 

e uma dificuldade acrescida de operacionalização de categorias metodológicas capazes 

de detectar as práticas (BEAUREGARD, 1986). 

A tradicional e bem definida correspondência entre dado estatuto socio-económico 

e consumo e práticas sociais, com disposição territorial em mancha homogénea 

contínua (típica da cidade industrial moderna), desmembrou-se, na medida em que a 

maior parte dos estatutos culturais actuais se encontram localizados em redes difusas, 

cuja pertença deriva menos do local de residência, das relações familiares ou do meio 

socio-económico. É neste sentido que se afigura com bastante dificuldade construir um 

modelo genérico da apropriação social do espaço segundo a condição urbana pós-

moderna, visto ser grande a heterogeneidade das formas de apropriação do espaço e do 

tempo em diferentes e justapostos contextos societários (BARATA SALGUEIRO, 2002). 

O desenvolvimento da sociedade de consumo disponibiliza um tal número de 

alternativas identitárias, que torna impossível de deduzir ou relacionar determinado tipo 

de práticas culturais à espacialidade a que está implicitamente associado determinado 

estatuto socio-económico do gentrifier. Pode-se dizer, no seguimento da proposta de 

Teresa BARATA SALGUEIRO (1997), que se tende para uma apropriação pontual do 

território urbano, em detrimento da tradicional apropriação extensiva e em mancha de 

uma determinada zona. O território continua a participar na identificação dos 

indivíduos, contudo a apropriação é agora mais selectiva e feita a um nível micro, 

quando interdependências funcionais ou de interesses se sobrepõem à solidariedade de 

vizinhança e às dependências de proximidade, na base das relações sociais. Assume 

relevância o aumento da diversidade social associada a novos padrões de consumo, à 

pluralidade de estilos de vida que produzem novas e diversificadas procuras culturais. A 

nobilitação urbana assiste, enquanto fenómeno de reestruturação urbana, a um 

aprofundamento de especificidades e particularismos sociais, que se reflectem numa 

crescente diferenciação das práticas sociais e culturais. Estas, por sua vez, espelham-se 
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em espacialidades em rede, formando um tecido social complexo e difícil de decifrar. 

São os indícios de um espaço urbano mais diferenciado, fragmentado e poliédrico, que 

anunciam uma condição pós-moderna da vida social. 

A teoria classista tem vindo a denotar entre os académicos claras provas de 

insuficiência científica, na medida em que deverá pensar-se a intervenção e influência 

de outras determinantes e condicionantes no estabelecimento das redes de 

sociabilidades e na apropriação social do espaço, para além das que se confinam à 

posição na divisão do trabalho e na estratificação social. Os factores de influência dos 

trajectos, práticas, representações e formas de apropriação do espaço encontram-se 

intensamente articulados numa densa e enredada teia motivacional, nem sempre fácil de 

destrinçar. Umas das explicações avançadas por António FIRMINO DA COSTA (1987) 

será a de que identidade de classe e os interesses de classe são duas componentes 

diferenciadas entre si, embora relacionadas entre si. Trata-se de uma teia complexa de 

relações em que determinadas facetas dos sistemas de preferências e representação se 

articulam com certos aspectos da respectiva caracterização de classe. 

O aumento da mobilidade pelo acesso generalizado ao automóvel, a quantidade de 

informação recebida (importância dos mass media), o desenvolvimento das novas 

tecnologias de comunicação, permitem uma maior diversidade de contactos entre os 

indivíduos que se segmentam e desmultiplicam em diversos papéis e identidades, mas 

também pertencem a diversas redes de práticas socio-culturais (algumas virtuais como a 

Internet) que se traduzem em espacialidades de consistência territorial fragmentada e 

difusa, em práticas culturais partilhadas por diversos lugares afastados entre si e sem 

continuidade territorial. Para muitos indivíduos a espacialidade de determinada prática 

socio-cultural já não é mais definida pela continuidade territorial, mas pelo frequentar 

de uma série de lugares, pontos que apenas as práticas de cada um unificam e dão 

sentido como conjunto. De facto, cada vez mais os espaços de acção dos indivíduos são 

formados por pontos distantes uns dos outros ligados por práticas culturais e padrões de 

vida social. Esta situação é a responsável pelo padrão espacial difuso da rede de práticas 

e apropriação social do espaço, deixando estas de assumir qualquer tipo de continuidade 

territorial. 

Aceita-se hoje que nas situações sociais do seu quotidiano, os sujeitos actuam de 

acordo com as suas competências identitárias que, ao contrário do que sucedia na 

modernidade, não são mais estáveis e rígidas, mas tornaram-se transitórias, efémeras e 

plurais. São objecto da multiplicidade de escolhas e de possibilidades e, como tal, não 
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permitem o delimitar de um padrão espacial bem definido. Eminentemente relacional e 

interactiva, a identidade mostra-se contingente e remete para uma estrutura pessoal, 

afectiva, subjectiva que é progressiva e continuamente (re)construída pelos próprios 

sujeitos (FORTUNA, 1994). 

A variedade, a justaposição e sobreposição de narrativas e parâmetros 

interpretativos sobre o mundo e a vida, sobre as identidades sociais, revelam como estas 

últimas vão sendo hoje destruídas de modo acelerado, cedendo lugar a identidades mais 

ou menos momentâneas e desordenadas. Aquilo a que FORTUNA (1994) designou por a 

“destruição criadora” das identidades. Este contínuo reajustamento das matrizes 

identitárias dos sujeitos impõe a necessidade de revisão do significado atribuído aos 

eixos primordiais em que assentam as identidade típicas da modernidade: a classe socio-

económica, o género, a condição laboral, o estatuto educativo e familiar. Assiste-se 

actualmente ao descentramento dos sujeitos e à problematização das identidades. A 

tendência parece ser a da busca narcisista da auto-satisfação que se faz acompanhar da 

construção de personalidades errantes, destituídas de vínculos e compromissos 

duradouros e sim mais aptos a adesões fugazes a novos “centros” em emergência. 

David LEY (1986, 1994, 1996) deixa também muito claro que muito do que se 

reflecte no processo de nobilitação resulta de mudanças no domínio social e cultural que 

não só repercutem implicações pontuais nas práticas e vivências quotidianas ou nos 

modelos de representação e valores destes sectores sociais mais específicos, mas como 

também se têm vindo a reforçar no conjunto da estrutura social das sociedades 

ocidentais contemporâneas. É o caso da emergência do que LIPOVETSKY (1983) definiu 

como o individualismo contemporâneo. O universo contemporâneo, dominado pelos 

objectos, pelas imagens, pela informação e pelos valores hedonistas e permissivos, pela 

revolução do consumo, pelo culto da libertação pessoal e da descontracção; gerou uma 

nova forma de controlo dos comportamentos, uma diversificação e transformação dos 

estilos de vida, uma oscilação constante das crenças e dos papéis sociais assumidos. 

Melhor dizendo, trata-se de uma nova fase na história do individualismo ocidental, a do 

processo de personalização: 

 

«o ideal moderno de subordinação do individual às regras racionais colectivas foi 

pulverizado; o processo de personalização promoveu e incarnou maciçamente um valor 

fundamental, o da realização pessoal, do respeito pela singularidade subjectiva, da 

personalidade incomparável [...]. Temos por toda a parte a busca de uma identidade 
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própria e já não da universidade como motivo das acções, sociais e individuais [...] no 

sentido da saída de uma sociedade disciplinar [...] em função da afirmação, mas também 

da exploração do princípio das singularidades individuais» (LIPOVETSKY, 1983: 9 e 10).  

 

É a partir do princípio do processo de personalização que o colectivo social se 

organiza e orienta. Novo modo de comportamentos e que ao nível das práticas, 

vivências, valores e representações da cidade implica uma configuração das práticas e 

estilos de vida da urbanidade segundo um contexto de distinção social da 

individualidade, que permita o mínimo possível de coacção, austeridade, 

constrangimento e o máximo possível de opções, desejo e prazer. Este processo de 

personalização que se estende aos mais variados quadrantes da vida e da actividade 

humanas está na origem de uma intensa diferenciação social da estrutura urbana, 

contribuindo para aquilo que alguns autores designam por fragmentação territorial. É 

em grande medida a fragmentação / diferenciação social que estrutura uma 

fragmentação territorial.  

 

«O consumidor deixou de ser o elemento anónimo de uma massa em que todos 

consumiam os mesmos produtos, para ser considerado como uma pessoa específica e 

individualizada com necessidades e gostos próprios. Com esta mudança de atitude têm de 

ser criadas alternativas à massificação, as quais passam por uma oferta mais 

personalizada, o que, efectivamente, vai levar ao aumento da diferenciação, seja ela 

obtida por meio dos serviços prestados, pelo preço ou pela qualidade dos artigos ou do 

ambiente em que são apresentados» (Barata Salgueiro, 1999c: 25)11. 

 

Este processo de personalização orienta toda a configuração da estrutura 

motivacional do gentrifier e aplica-se no âmbito das práticas inerentes ao processo de 

nobilitação, na medida em que o sucesso das áreas centrais da cidade e a eficácia do seu 

eixo de atractividade territorial variam em razão directa do grau de satisfação daquele 

processo de personalização. Este domina profundamente todos os aspectos subjacentes 

ao fenómeno da nobilitação (possibilidade de apropriação dos aspectos históricos, 

patrimoniais e arquitectónicos das áreas antigas da cidade), uma vez que, doravante e na 

esfera da oferta por parte dos promotores imobiliários e no campo da produção em 

                                                 
11 Esta citação de Teresa Barata Salgueiro vem no seguimento da explicação que a autora vinha 
desenvolvendo a propósito da profunda diversificação que o aparelho comercial do país tem sofrido nos 
últimos anos. 
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geral, todos estes se fixam na prioridade de maximizar a satisfação das motivações e 

desejos do gentrifier, entendido como indivíduo único na sua expressão singular. 

Por outro lado, para se entender a importância do espaço na construção da 

identidade social terá que se partir do princípio de que a identidade define-se e afirma-

se na diferença (BOURDIEU, 1979). Assim, a identidade não pode representar uma 

contínua homogeneidade de práticas, valores e representações nos diversos domínios 

culturais, dada a poliforma de contextos situacionais que em si mesmos determinam a 

produção de expressões identitárias particulares. É necessário entender-se que o efeito 

de convergência de práticas sociais e culturais na condição do que é ser gentrifier é 

suscitado pela própria condição e não à partilha conjunta das mesmas  situações socio-

económicas. A compreensão do espaço-bairro histórico enquanto meio construtivo da 

identidade do gentrifier não se coaduna com a aplicação de uma teoria classista, uma 

vez que contrariaria a própria essência da identidade que, por natureza, se afirma e 

define na diferença e no particular, nunca através de práticas culturais e sociais 

homogéneas  induzidas e condicionadas pelo meio da classe socio-económica. Esta 

perspectiva analítica tem gozado de vantagens evidentes nos últimos escritos sobre a 

nobilitação urbana, contudo não resolve as dificuldades de explicação da pluralidade 

discrepante de práticas, estratégias e motivações de consumo no interior da mesma 

classe. Porém, e ainda assim, dá conta das transformações inerentes à geografia da 

apropriação social do espaço urbano na sociedade e economia tardiomodernas e, 

simultaneamente, da incapacidade dos modelos teóricos tradicionais adoptados com o 

objectivo da sua explicação. 

Edward SOJA (1994) ao apreciar o impacto da reestruturação urbana na estrutura 

socio-económica dos espaços urbanos metropolitanos, nas relações de classe e na 

estratificação dos rendimentos, na organização do trabalho e no mercado imobiliário, 

bem como na própria natureza da produção social e do consumo de bens e serviços, 

conclui que:  

 

«Paralelamente à estrutura espacial da metrópole pós-moderna, o sistema sócio-

econômico vem-se tornando ao mesmo tempo crescentemente segmentado e repolarizado, 

de um modo bem diferente da “cidade dupla” convencional do capital e trabalho, 

burguesia urbana e proletariado urbano. Velhas e sólidas hierarquias estão ruindo ou, pelo 

menos, tornando-se instáveis e desorganizados o suficiente para que nossas antigas teorias 
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sociais sobre a cidade se apresentem tão anacrônicas quanto nossas teorias espaciais» 

(p.162 e 163).  

 

A cidade pós-moderna já não evidencia distinções sociais bem demarcadas no 

sentido de se conseguir distinguir com clareza onde começa uma classe e onde acaba 

outra. Passa, na verdade, a possuir uma estrutura social mais desestabilizada e 

desorganizada cuja dualidade consiste, cada vez mais, numa “subclasse” amorfa e 

heterogénea de novos pobres urbanos e numa “superclasse” amorfa e heterogénea de 

executivos, empresários, entre outros níveis profissionais mais qualificados e elevados 

socialmente. Esta estrutura social típica da cidade pós-moderna deu origem a uma nova 

tipologia e vocabulário social, de que é exemplo o constante emprego de termos como 

os yuppies (young urban profissional people) e os dinks (famílias com double income, 

no kids). Ao fim ao cabo, a reestruturação urbana, na qual se insere o processo de 

nobilitação, contribui para produzir uma cidade extraordinariamente volátil, 

segmentada, fragmentada, descentralizada, amorfa e impressionantemente heterogénea 

nas práticas socio-culturais, nos modos e estilos de vida e na organização espacial e na 

gestão de como o território é afectado para cumprir uma diversidade funcional cada vez 

maior. 

O território urbano apresenta, actualmente, novos moldes de organização espacial, 

uma nova construção e funcionamento do espaço, através daquilo a que Milton SANTOS 

(1988, 1994, 2006) designou por uma diferenciação entre o peso das horizontalidades e 

verticalidades. Enquanto as horinzontalidades são os domínios da contiguidade, dos 

lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, uma mesma realidade socio-

espacial – modo preferencial e dominante de organização do espaço na cidade dita 

industrial; as verticalidades são formadas por pontos distantes uns dos outros, que 

apenas as práticas sociais unificam, isto é, ligados por formas e processos sociais 

desenvolvidos num espaço-rede. É a noção de rede que constitui a realidade da nova 

organização espacial e na qual Milton Santos constrói o conceito de verticalidades. Este 

autor contraria, contudo, a ideia de substituição simples do chamado “espaço banal” 

pelo espaço em rede:  

 

«Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, depois das redes, com as redes, há 

o espaço banal, o espaço de todos, todo o espaço, porque as redes constituem apenas uma 

parte do espaço e espaço de alguns. O território, hoje, pode ser formado de lugares 
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contíguos e de lugares em rede. São, todavia, os mesmos lugares que formam redes e que 

formam o espaço banal. São os mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo 

simultaneamente funcionalizações diferentes, quiça divergentes ou opostas» (SANTOS, 

1994: 16).  

 

É recuperando este raciocínio de Milton Santos que se poderá deduzir que o lugar 

do Bairro Alto, como veremos no próximo capítulo, tanto pode participar nas ditas 

verticalidades como nas horizontalidades. Se a população autóctone no bairro privilegia 

uma apropriação social do espaço típica das horizontalidades, na população gentrifier, 

por ser dotada de maior capacidade de mobilidade, predominará uma redução das 

possibilidades de afirmação das formas de viver cujas práticas de sociabilidade sejam 

baseadas numa espacialidade contígua, na vizinhança do bairro. As práticas culturais e 

sociais dos gentrifiers reproduzem, em princípio, formas de apropriação do espaço que 

são concomitantes com a fragmentação das formações territoriais. A nobilitação insere-

se, por conseguinte, no contexto contemporâneo de desenvolvimento das relações 

sociais, caracterizado pela fragmentação que faz explodir os territórios anteriormente 

encerrados em moldes rígidos de zonamento social e funcionalmente homogéneo. A 

estrutura social e funcional dos lugares, anteriormente homogénea e relativamente 

uniforme (característica da cidade industrial) apresenta-se, actualmente, retalhada por 

uma espacialidade fragmentada, claramente mais heterogénea típica da chamada cidade 

pós-moderna, comparativamente à anterior. As dinâmicas territoriais do 

desenvolvimento das metrópoles ditas pós-modernas deixam de apresentar uma 

estrutura decisivamente monocêntrica, tão determinadas por um modelo de organização 

espacial tão singularmente polarizado por forças centrífugas e centrípetas: 

 

«A nova metrópole é crescentemente “descentralizada” e cada vez mais um mosaico de 

desenvolvimento geograficamente desigual sobrepostos às lentas concentricidades e 

cunhas sectoriais da clássica cidade capitalista industrial. A mistura das novas e velhas 

formas (visto que as velhas certamente não desapareceram) está hoje desafiando nossas 

definições convencionais de urbano, suburbano, exurbano e rural, obrigando-nos a 

repensar as premissas básicas da teoria e da análise urbanas» (SOJA, 1994: 154). 

 

Para Ana Fani CARLOS (1994b) a fragmentação do espaço urbano encontra-se 

intimamente associada com o processo de globalização económica e cultural que produz 
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modelos éticos-estéticos, gostos, valores, modas, comportamentos, representações, e se 

constitui, por via da fragmentação do espaço, um elemento fundamental a ter em conta 

na reprodução das relações sociais, no quotidiano, em que a apropriação social do 

espaço é maioritariamente mediada pelo valor signo/mercadoria.  

 

«Esta fragmentação que se aprofunda divide o espaço em parcelas cada vez menores, que 

são compradas e vendidas no mercado, como produtos de actividades cada vez mais 

parceladas. Mundializado, o espaço fragmenta-se por meio de formas de apropriação para 

o trabalho, para o lazer, para o morar, para o consumo, etc.» (CARLOS, 1994b: 193).  

 

O espaço é encarado, assim, pelos vários agentes da sua produção social, como 

mercadoria e, apesar das suas especificidades, é produzido e vendido enquanto solo 

urbano, sujeito cada vez mais à troca e à especulação, uma troca que se autonomiza em 

relação ao uso num processo de produção assente na propriedade privada da terra que 

gera a apropriação diferenciada do espaço por extractos diferentes da sociedade.  

A fragmentação do espaço urbano decorre em grande medida do facto do processo 

de produção social deste se fazer, fortemente e cada vez mais, por via de uma 

apropriação privada do solo urbano. Por outras palavras, a fragmentação territorial 

urbana advém do importante facto do acesso ao solo urbano decorrer por meio da 

mediação do mercado. O fenómeno da nobilitação urbana é disso um bom exemplo. O 

acesso à residência nas áreas centrais da cidade realiza-se por meio de compra de 

iniciativa privada, mediada por médias e grandes empresas e agências imobiliárias entre 

vendedor e comprador, sem qualquer intervenção do Estado, juntas de freguesia, 

câmaras municipais ou quaisquer outros organismos administrativos, mesmo daqueles 

vocacionados para apoiar o processo de reabilitação dos bairros históricos, como o 

Gabinete Técnico Local do Bairro Alto e da Bica, actual Unidade de Projecto. 

Esta questão da supremacia da iniciativa privada sobre a intervenção estatal no 

espaço urbano remete para a contradição estabelecida por Henri LEFEBVRE (1978)12 

entre produção socializada do espaço e apropriação privada, e que esclarece o processo 

de fragmentação do espaço. Este privilégio, longe de se limitar à produção social do 

espaço urbano, remete, tal como Jean BAUDRILLARD (1972) procurou demonstrar, para 

formas de dominação que se estabelecem em todos os níveis da vida humana 

                                                 
12 LEFEBVRE, H. (1978), De L’Etat. vol.IV. Ed. 10/18, Paris; abordado por Ana Fani Alessandri CARLOS 
(1994b). 
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englobando o conjunto das relações sociais que se configuram ao nível do quotidiano 

onde a supremacia do valor-signo se impõe sobre o valor de uso por intermédio das 

«reduções correspondentes do ser humano à passividade e a vida social e política ao 

espectáculo e à “mise en scène” do consumo, dito de outro modo, o triunfo espectacular 

da mercadoria» (LEFEBVRE, 1978: 29; citado por CARLOS, 1994b: 195).  

Na realidade, actualmente, a cidade inteira está submetida ao valor de troca, como 

consequência da generalização do mundo da mercadoria que transformou o próprio 

espaço em mercadoria. Isto significa que os modos possíveis de apropriação devem 

realizar-se nos limites da propriedade privada do solo urbano. Significa também que o 

acesso dos gentrifiers à habitação na cidade centro se encontra definido e submetido ao 

mercado fundiário. O plano da habitação revela também o nível do vivido, pelo que 

neste sentido as relações sociais urbanas podem ser lidas no plano da vida quotidiana. 

Todavia, enquanto prática socio-espacial, a nobilitação concretiza-se no modo como os 

novos moradores se apropriam de um espaço fragmentado pelas estratégias de oferta 

dos empreendedores imobiliários, já que a propriedade privada do solo urbano 

condiciona o uso à realização do valor de troca, sendo desta maneira que a habitação 

melhor se define como mercadoria. Neste contexto, o uso é submetido à propriedade 

privada, ao império da troca, num processo em que o espaço se (re)produz enquanto 

mercadoria cambiável, delimitando os espaço passíveis de apropriação, revelando a 

fragmentação imposta pelo sentido e amplitude da generalização da propriedade privada 

do solo urbano. Este processo refere-se a uma prática socio-espacial que vai, deste 

modo, conduzir à segregação socio-espacial, visível, por exemplo, no plano da 

paisagem urbana, a partir de uma morfologia profundamente hierarquizada socialmente, 

sendo a habitação uma formas das mais visíveis de diferenciação de classes no espaço 

de forma crescentemente fragmentada (CARLOS, 1992, 1996, 2007).     
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CAPÍTULO IV 
A nobilitação urbana no Bairro Alto, Lisboa 

 

 
 

As últimas quatro décadas do século XX foram tempos de profundas 

transformações políticas, económicas e sociais na sociedade portuguesa; alterações 

essas, sem precedentes, que tiveram efeitos tremendos na população portuguesa, não 

tanto no aspecto quantitativo, uma vez que o total da população portuguesa não tem 

conhecido acréscimos muito significativos, mas essencialmente nos aspectos da 

distribuição e de estrutura. Neste quadro de mudança, o heterogéneo território da Área 

Metropolitana de Lisboa surge como a unidade espacial onde, para além de um 

fortíssimo crescimento demográfico, se verificaram não só todos os fenómenos 

demográfico-espaciais observáveis na generalidade do País – por exemplo, o 

envelhecimento da população e, nas áreas de maior intensidade deste, a perda de 

população, a terciarização da estrutura activa, a melhoria dos níveis de instrução, etc. – 

como, em função do seu cariz urbano-metropolitano, se regista(ra)m com inequívoca 

definição os fenómenos demográfico-espaciais próprios de uma grande urbe (ainda) em 

crescimento e, na actualidade, em consolidação. É, sem dúvida, neste plano, que reside 

a especificidade da Área Metropolitana de Lisboa: no seu interior, aos primeiros já 

referidos, sobrepõem-se, entre outros, fenómenos como a suburbanização e a 

periurbanização; os fortíssimos, sucessivos e diversificados fluxos de imigrantes; a 

nobilitação e a reabilitação dos bairros históricos; a desindustrialização e relocalização 

industrial; uma centralização contínua dos centros de tomada de decisão e de funções 

executivas da actividade produtiva na capital. 

Especificamente, o Bairro Alto, na cidade de Lisboa, tem vindo a ser palco de 

uma ampla recomposição socio-espacial onde se registam traços evidentes de 

nobilitação urbana a que, outras sociedades de capitalismo avançado, têm assistido 

desde os anos sessenta e que só recentemente começam a tomar forma e consistência na 

realidade portuguesa. A procura de núcleos históricos das cidades é protagonizada por 

uma franja social específica, arreigada a novos valores estéticos, revalorizando o antigo 
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e a tipicidade desses espaços e aí introduzindo formas diversas de um estilo de vida 

próprio. A nobilitação corresponde a um processo de substituição social evidente nos 

bairros populares das áreas centrais de muitas cidades do capitalismo avançado, onde os 

grupos de estatuto socio-económico mais baixo – população residente do bairro – vão 

sendo progressivamente substituídos por grupos de estatuto socio-económico e de 

capital cultural mais elevado.  

A escolha destes contextos socio-espaciais é também ela produto de um consumo 

cultural e estético, simbolicamente apropriado e potenciador de signos distintos e 

distintivos para esta “nova classe média”. Esta modificação das estruturas sociais do 

bairro, encontra-se intimamente ligada às próprias transformações decorrentes das 

dinâmicas e ciclos do capitalismo, como vimos no capítulo II.  

O Bairro Alto (BA) insere-se nestes contextos socio-espaciais, pois ainda que 

receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, tem, nos últimos 

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, com novos conceitos culturais. 

É desse processo que daremos conta no presente capítulo. 

 

4.1. Metodologia de investigação e fontes de informação 

 

Um dos passos considerados fundamentais na realização de qualquer trabalho de 

investigação é o de equacionar o dispositivo global de investigação que de forma mais 

pertinente e eficaz conduzirá a bom termo o projecto. Tendo em conta que as 

dificuldades na configuração de um qualquer trabalho prático de investigação se 

prendem muito frequentemente não com razões técnicas, mas sim com factores quase 

sempre de ordem metodológica, afigura-se pertinente elaborar de forma muito clara o 

esquema de principais objectivos gerais e específicos que orientam a disposição e 

procedimento metodológicos que se pensa poderem estar inerentes na elaboração do 

nosso trabalho. A estruturação deste assenta no critério de se terem englobado os 

procedimentos teóricos e metodológicos que se consideraram como os mais pertinentes 

e exequíveis para a investigação e que melhor se adaptavam ao objecto e objectivos 

propostos. O processo metodológico central e estruturante do trabalho, que a nosso ver é 

o mais pertinente e exequível, implicou a concretização de várias etapas teóricas e 

metodológicas, no sentido de se seguir um plano de investigação lógico, de conferir 
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bases de credibilidade científica aos resultados a alcançar (QUIVY e CAMPENHOUDT, 

1998). 

O primeiro problema que se coloca ao investigador é muito simplesmente o de 

saber como começar bem o seu trabalho. A dificuldade de começar de forma válida um 

trabalho tem frequentemente origem na preocupação de fazê-lo demasiado bem e de 

formular desde logo um projecto de investigação de forma totalmente satisfatória. É um 

erro. Uma investigação é, por definição, uma procura. É um caminhar para um melhor 

conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as hesitações, desvios e incertezas 

que isso implica. Muitos investigadores e estudantes vivem esta fase com uma angústia 

paralisante que acaba por pôr em causa a exequibilidade do trabalho. 

Para evitar o caos original o investigador deve obrigar-se a escolher rapidamente 

um primeiro fio condutor tão claro quanto possível, de forma a que o seu trabalho possa 

iniciar-se sem demora e estruturar-se com coerência. Pouco importa se o ponto de 

partida pareça banal e que a reflexão do investigador não lhe pareça totalmente madura. 

O ponto de partida é apenas provisório. 

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. 

Traduzir o projecto de investigação sob a forma de uma pergunta de partida só 

será útil se essa pergunta for correctamente formulada. Uma boa pergunta de partida 

deve preencher várias condições. Primeira: Clareza. Diz essencialmente respeito à 

precisão e concisão do modo de formular a pergunta de partida. Não pode ser 

demasiado vaga e de âmbito difícil de precisar. O sentido da pergunta não se pode 

prestar a confusões. Segunda: Exequibilidade. Qualidade que está ligada ao carácter 

realista ou irrealista do trabalho que a pergunta deixa entrever. Ao formular a pergunta 

de partida há que ter em conta que os conhecimentos já obtidos, mas também os 

recursos em tempo, dinheiro e meios logísticos permitirão obter elementos de resposta 

válidos. Terceira: Pertinência. Esta qualidade diz respeito ao registo em que se enquadra 

a pergunta de partida. A pergunta não deve ser moralizadora e deve ter uma intenção 

objectiva de compreensão dos fenómenos estudados. Deve abordar o estudo do que 

existe. 
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Assim sendo, e posta esta breve introdução, antes ainda da formulação dos 

objectivos gerais e específicos, parece importar enunciar o projecto de investigação na 

forma de pergunta de partida, onde se tentará exprimir o mais exactamente possível o 

que se procura estudar:  

 

«Quais os aspectos inerentes ao processo de nobilitação urbana do Bairro Alto e à 

procura de novos produtos imobiliários que sustentam a apropriação social deste 

espaço urbano pelos novos moradores?» 

 

Como objectivo geral do trabalho que formaliza a pergunta de partida enunciada, 

aponta-se o seguinte: Compreender as transformações socio-espaciais ocorridas no 

Bairro Alto nos últimos 30 anos, contemplando, para o efeito, todo um quadro de 

vivências protagonizadas por novos moradores no âmbito do fenómeno da nobilitação 

urbana, ao nível das suas práticas de consumo, dos seus valores de estética, imagens e 

representações.  

Tendo o trabalho sido provisoriamente formulado sob a forma de uma pergunta de 

partida, é necessário, em seguida, atingir uma certa qualidade de informação acerca do 

objecto de estudo e encontrar as melhores formas de o abordar. Tal é a função do 

trabalho exploratório. Este compõe-se de duas partes, que pensamos conduzir em 

paralelo: por um lado, um trabalho de leitura e, por outro, entrevistas exploratórias ou 

outros métodos apropriados.  

As leituras preparatórias servem, antes de mais, para obter informação sobre as 

investigações já levadas a cabo sobre o tema do trabalho e para situar em relação a elas 

o contributo que pretendemos fazer. É face a estas leituras que vamos puder fazer 

ressaltar a perspectiva teórica que nos parece mais pertinente para abordar o objecto de 

estudo. A escolha destas leituras foi feita em função de vários critérios: das ligações 

com a pergunta de partida; da dimensão razoável do programa de leitura existente a 

nível nacional e internacional; dos períodos de tempo consagrados à reflexão pessoal da 

literatura consultada e às trocas de pontos de vista; das leituras efectuadas com a ajuda 

de grelhas de leitura adequadas aos objectivos pretendidos; da elaboração de resumos 

correctamente estruturados que permitiram sistematizar os conceitos e ideias essenciais 

abordados, bem como a análise comparativa de textos; e da necessidade de abordagens 

teóricas diversificadas. 
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Realizámos também algumas entrevistas exploratórias que completassem as 

leituras. Estas entrevistas permitiram tomar consciência de aspectos da problemática 

para os quais a nossa própria experiência e leituras, por si só, não o permitiram. Estas 

entrevistas exploratórias – ao contrário das que se realizam na etapa da observação, 

enquanto instrumento de recolha de dados empíricos que confirmem as hipóteses 

apresentadas – foram pouco directivas, dado que o objectivo não consistia em validar as 

ideias preconcebidas do investigador, mas sim em potenciar o aparecimento de novas 

ideias. Os dois tipos de interlocutores que interessaram entrevistar nesta fase foram as 

testemunhas privilegiadas e as pessoas directamente interessadas. No primeiro caso o 

contacto deu-se com os técnicos superiores envolvidos no processo de reabilitação 

urbana do BA (Gabinete Técnico Local do Bairro Alto e da Bica – GTLBAB; actual 

Unidade de Projecto), conversas informais com visitantes, moradores e comerciantes do 

bairro. No segundo caso, os próprios gentrifiers. Um conhecimento anterior do bairro, 

derivado de um trabalho prático efectuado no 4º ano da licenciatura, em 2001/2002, 

possibilitou, neste trabalho, um contacto privilegiado com alguns informadores-chave 

que, numa primeira fase de aproximação do terreno, se tornaram fundamentais para o 

decurso da investigação. 

Uma vez que no presente trabalho se pretende privilegiar sobretudo um método 

hipotético-dedutivo, em que a construção parte de um quadro teórico de conceitos já 

postulados como modelo de interpretação do fenómeno estudado, sendo que é a partir 

deste que se gerará um trabalho lógico de hipóteses e conceitos para os quais se terão de 

procurar correspondentes no real, a etapa da exploração focalizou-se primeiramente nas 

operações da leitura, mais do que nas entrevistas exploratórias. 

O levantamento de bibliografia sobre o tema privilegiou centros de documentação 

que valorizam a temática dos estudos urbanos, da geografia urbana e da sociologia 

urbana, de forma a assegurar a qualidade da problematização, tendo sempre em conta o 

tempo disponível para o fazer que se reconhece ter sido limitado. De forma a retirar o 

máximo de proveitos desta etapa, procurou-se, sempre segundo contornos de 

flexibilidade, seguir os critérios para a escolha e organização das leituras, 

nomeadamente aquelas que se consideravam como as mais pertinentes. Reconhecesse, 

contudo, que muitas outras ficarão por fazer. O suposto tempo limitado desta fase de 

leituras encontra-se relativamente atenuado pelo facto da problemática já ter sido alvo 

de estudo em anos recentes, dado o investimento que se tem vindo a fazer ao nível de 

leituras exaustivas de artigos de diversos periódicos científicos e obras internacionais e 
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nacionais. Esta fase de recolha de informação decorreu fundamentalmente: na 

Biblioteca do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, na área 

temática de geografia urbana e geografia humana; no Centro de Documentação do 

Instituto de Ciências Sociais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa; no Núcleo de Documentação do Centro de Informação Urbana de Lisboa; no 

Centro de Documentação do Gabinete Técnico Local do Bairro de Alfama e Costa do 

Castelo. Nestes últimos, as leituras têm-se centrado nas áreas temáticas de arquitectura 

social e urbana, antropologia do espaço e sociologia urbana. Recolheu-se ainda alguma 

informação fundamental quanto à problemática da reabilitação urbana no Centro de 

Documentação do Gabinete Técnico Local de Alfama e Colina do Castelo. 

Outra das fontes a que se recorreu na fase de recolha de informação no presente 

trabalho foi a de diversos recortes de imprensa sobre o bairro, arquivados no Centro de 

Estudos Olissiponenses que ajudaram, de algum modo, a ter um primeiro contacto com 

o perfil histórico e social do bairro e a ficar ao corrente, antes da primeira deslocação ao 

terreno, da diversidade e complexidade das características socio-urbanísticas daquele 

espaço.  

Um primeiro contacto estabelecido com o espaço-bairro foi precisamente dirigido 

para o GTLBAB o que proporcionou acesso a informação estatística de importância 

fulcral para a discussão e comparação de alguns dos resultados a obter, bem como, e 

principalmente, um contacto privilegiado com alguns informadores-chave que, numa 

primeira fase de aproximação ao terreno, se revelaram fundamentais para o decurso da 

investigação. No GTLBAB encontraram-se testemunhas privilegiadas, indivíduos que, 

pela sua posição, acção ou responsabilidades junto do bairro, detêm um bom 

conhecimento do problema da nobilitação urbana, pelo menos a nível técnico, 

nomeadamente no que toca aos mecanismos fundiários que o estimulam. 

Após esgotada a fase da exploração iniciámos então a fase da delimitação da 

problemática. A problemática é a 3ª etapa do método adoptado e corresponde à 

abordagem ou à perspectiva teórica que decidimos adoptar para tratarmos o problema 

formulado pela pergunta de partida. Trata-se de nos distanciarmos ou libertarmos das 

informações recolhidas e de dominarmos as ideias reunidas na fase da exploração, para 

definirmos as grandes orientações da investigação.  

Num primeiro momento fizemos uma exploração das leituras e das entrevistas e o 

balanço dos diferentes aspectos do problema que foram evidenciados no trabalho 
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exploratório. Comparamos os diferentes textos e os pontos de vista por eles defendidos, 

para finalmente entrarmos num segundo momento desta fase.  

Neste segundo momento escolheu-se e explicitou-se a nossa própria problemática 

com conhecimento de causa, ou seja, adoptámos um quadro teórico que convinha ao 

problema e sobre o qual tínhamos um domínio suficiente e relativamente inovador e 

autónomo. Expusemos a orientação teórica escolhida e reorganizámo-la em função do 

objecto de investigação, de forma a obter um sistema conceptual organizado, apropriado 

ao que se investigou. A delimitação da problemática dá o mote para a elaboração dos 

fundamentos do modelo de análise onde operacionalizámos a perspectiva teórica 

escolhida através de uma série de hipóteses. 

 

4.2. Hipóteses de trabalho e modelo de análise 

 

No seguimento do quadro teórico que enforma a problemática amplamente 

discutida nos capítulos anteriores, formularam-se uma série de hipóteses que, partindo 

dos conceitos mencionados e das relações passíveis de serem estabelecidas entre eles, 

permitiram responder à pergunta de partida inicialmente proposta. Estas hipóteses 

orientaram a componente metodológica para que a prossecução da mesma e os 

resultados alcançados pudessem comprovar ou refutar as ideias formuladas de acordo 

com o caso de estudo. Este é o critério de refutabilidade de uma hipótese. Através da 

observação (fase seguinte) vamos testar a hipótese, o que nos permite decidir, a partir da 

análise de dados, em que medida é verdadeira ou falsa. Estamos, então, a optar por um 

modelo hipotético-dedutivo, como referimos no último ponto, em que a construção 

parte de conceitos postulados como modelo de interpretação do fenómeno estudado. 

Este modelo gera, através de um trabalho lógico de relação entre conceitos e 

indicadores, hipóteses para as quais se terão de se procurar correspondentes no real, no 

empírico. 

Neste momento da investigação, as hipóteses de trabalho são as seguintes. 

Primeira. O processo de nobilitação urbana enquanto recomposição socio-espacial 

do espaço urbano configura-se como um fenómeno característico das sociedades de 

capitalismo tardio e/ou avançado, resultante da desindustrialização, terciarização, rent 

gap e de um modelo flexível de acumulação de capital. 

Segunda. As transformações socio-espaciais inerentes ao processo de nobilitação 

urbana não decorrem única e exclusivamente da esfera da produção (mercado de 
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habitação e do solo urbano, estrutura económica e ciclos de movimentação e circulação 

de capital no solo urbano), sendo igualmente influenciadas por mudanças estruturais ao 

nível da reprodução social e consumo. 

Terceira. O fenómeno de nobilitação urbana como manifestação evidente, na 

paisagem urbana pós-moderna, de novas experiências, vivências e práticas quotidianas 

ao nível da cultura (predomínio de uma cultura do consumo), é suporte à emergência de 

novos estilos de vida. 

Quarta. A emergência de uma sociedade de consumo marcada pelo hedonismo e 

pelo individualismo, reflecte-se ao nível do processo de nobilitação urbana como 

estratégia residencial mobilizada como princípio de distinção social. 

Quinta. A apropriação social do espaço inerente ao processo de nobilitação urbana 

traduz uma concepção do produto imobiliário enquanto objecto de produção e consumo 

imbuído de valor-signo, em detrimento de valor de uso. 

Sexta. A nobilitação pode não resultar, directamente, das políticas oficiais de 

conservação e reabilitação urbanas promovidas pelo Estado e respectivas instâncias 

normativas e mecanismos de regulação. 

Sétima. A nobilitação enquanto processo socio-espacial de recentralização 

selectiva reflecte uma apropriação social do espaço urbano de forma pontual e 

fragmentada, contribuindo para reforçar a fragmentação da cidade pós-moderna, através 

da produção de enclaves na cidade centro. 

 

4.3. Área de estudo: delimitação sócio-urbanística e caracterização geral 

 

Localizado na área pericentral a ocidente da Baixa lisboeta, o Bairro Alto é um 

dos mais tradicionais e populares bairros do núcleo histórico central da capital 

portuguesa, possuidor de um valioso património arquitectónico e urbano, onde se 

sedimentam mais de quinhentos anos de história. Surgiu no início do século XVI sobre 

as hortas e os vinhedos de uma grande herdade, em resultado de uma intervenção de 

loteamento. Afirmou-se, já na época, como uma nova ideia de cidade, moderna e 

racional, pela clareza de um traçado geométrico que soube tirar partido das óptimas 

condições naturais do lugar. Sob o ponto de vista arquitectónico o Bairro Alto é, ainda 

hoje, uma área de coerência morfológica onde sobressai a grande unidade existente 

entre uma estrutura física coesa e uma imagem urbana rica e heterogénea. O seu 

património cultural é muito rico e deriva, sobretudo, do carácter único das formas 
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urbanas que o compõem. A imagem das suas ruas é construída por uma grande 

variedade de pormenores, pertencentes a soluções arquitectónicas diversas, resultantes 

de sedimentações de uma longa história e da correspondente evolução estilística. 

Desde sempre caracterizou a ocupação do Bairro uma mescla social que lhe 

conferiu uma cultura, urbana e de lugar, com características muito próprias, traduzindo-

se numa convivência marcada por uma grande variedade de expressões e manifestações 

culturais. De facto, o Bairro Alto, que começou por ser ocupado a Sul com gente muito 

modesta ligada aos trabalhos do mar, muito depressa se tornou lugar desejado pelo clero 

e nobreza que aqui construíram um grande número de palácios, conventos e igrejas. A 

outra face do Bairro, nocturna e marginal, ganha fama nos constantes assaltos à mão-

armada, conflitos e brigas, servindo para emprestar a este espaço o cunho de populações 

boémias e desordeiras. A fama lúdica e acolhedora, que hoje o Bairro tem, foi também 

adquirida ao longo das últimas décadas pela existência de um grande número de 

botequins e famosos restaurantes, que tinham como vizinhos as tabernas – na 

actualidade bares e pubs – e os salões de tertúlias culturais, onde se reuniam famosos 

letrados, artistas, políticos e jornalistas. 

Os residentes, predominantemente de baixo estatuto socio-económico, 

construíram, ao longo de gerações, comunidades coesas e participativas onde se mantêm 

vivos os laços de entre-ajuda. Ainda hoje se verificam, neste Bairro, a existência de 

fortes relações de vizinhança e de proximidade, uma grande vivência do espaço público 

exterior, uma vontade de comunicação e um claro e intenso sentido de colectividade. 

Como todas as áreas antigas e centrais das cidades, o Bairro Alto, com o 

envelhecimento populacional, foi-se degradando. As Casas Senhoriais e os Palácios 

foram decaindo e a classe média de maiores recursos procurou em construções novas, 

em áreas periféricas de expansão, o que os edifícios antigos não ofereciam. Como a 

população que foi ficando era de fracos recursos, mais rápida foi a degradação do 

edificado (APPLETON et al., 1995). Esta zona pericentral de Lisboa – a zona de 

transição, também assim designada no modelo concêntrico de BURGESS (1925) – 

sempre teve a função de acolhimento e ocupação pelos recém-chegados à cidade, seja 

dos migrantes rurais dos anos 60 e 70, seja dos imigrantes africanos, brasileiros e da 

Europa de Leste, nos anos 80 e 90; que aqui se mantêm até conseguirem organizar a sua 

vida. Actualmente, o Bairro Alto está a viver um profundo e complexo processo de 

transformações culturais, sociais e funcionais, com a chegada de novos moradores. 
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É frequente existirem algumas discordâncias sobre a real área geográfica do 

Bairro Alto. Na verdade, a maioria dos lisboetas entende o Bairro Alto pela área 

delimitada a Este pela Rua de S. Pedro de Alcântara e Rua da Misericórdia, a Norte pela 

Rua D. Pedro V, a Oeste pela Rua do Século, sendo a parte Sul delimitada pelo Largo 

do Calhariz e Calçada do Combro. Esta zona encontra-se dividida jurisdicionalmente 

pelas Juntas de Freguesia da Encarnação e Santa Catarina. O conjunto desta duas 

freguesias configura o que genericamente se designa de Bairro Alto (Figura 5 e anexo I 

– Planta da área de estudo, Bairro Alto). 

Apesar de ser esta a área mais conhecida, e não querendo despoletar problemáticas 

que não se inserem no âmbito deste trabalho, decidimos optar por uma delimitação 

territorial mais vasta, tendo esta opção sido fundamentada nos seguintes critérios. 

Primeiro, a área de intervenção do Gabinete Técnico Local do Bairro Alto e da Bica 

(Instituição municipal responsável pelos projectos de reabilitação urbana do edificado 

do Bairro, desde inícios dos anos 90) é muito superior à área anteriormente referida – 

deste modo, a necessidade e pertinência no uso de informação estatística já existente 

corroborou a vontade de acompanhar este alargamento. Segundo, a decisão por uma 

área de estudo mais ampla consubstancia-se na ideia de encarar o Bairro Alto enquanto 

expressão de uma vasta área central com elevado valor patrimonial e histórico. Melhor 

dizendo, direccionar a investigação para um espaço excessivamente restrito seria 

desvirtuar e condicionar a verdadeira especificidade do processo de gentrification. 

Embora existam no Bairro Alto, contextos espaciais diferencialmente propensos a 

este processo, tal facto não pareceu suficiente para justificar uma maior delimitação 

territorial na procura de pequenos enclaves no interior deste bairro histórico. Este deve 

ser percepcionado no seu todo, ainda que transpareçam características internas 

altamente divergentes o que denota, à partida e como veremos mais adiante, a fase ainda 

embrionária de gentrification na qual se encontra esta área central de Lisboa. Assim, o 

espaço do Bairro Alto que irá ser objecto de estudo é substancialmente maior ao que foi 

referido no início deste ponto embora não seja pertinente para o objectivo deste trabalho 

uma delimitação tão precisa e concreta da referida área.  
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Figura 5. Localização da área de estudo: Bairro Alto na Área Metropolitana de 

Lisboa 

 

Aliás, nunca será demais repetir até que ponto nem sempre existe coincidência 

entre delimitações de carácter administrativo e configurações específicas de natureza 

urbanística e socio-cultural, sobretudo aquelas que reportamos à designação de 

“bairros”. A delimitação administrativa das freguesias de Lisboa tem, hoje, reduzida 

correspondência com as configurações urbanas e as vivências sociais com que, muito 

frequentemente, surgem identificadas. Enquanto área emblemática da cidade, o Bairro 
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Alto evoca um perfil histórico-cultural rico e que é herdeiro da história dos bairros 

cosmopolitas fecundos na circulação de ideias e na manifestação das vanguardas. E, 

desta forma, representa valores e significados que ultrapassam claramente os limites 

administrativos das suas freguesias, agregando referências comuns a todos os lisboetas.         

 

4.4. Análise das entrevistas e dos questionários: interpretação e discussão dos 
resultados 

 

Como vimos no ponto 4.1., na linha metodológica do trabalho, a escolha da 

entrevista continuará a afirmar-se como método de recolha de informação privilegiado 

no trabalho. 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. 

Torna-se importante referir que os moldes do guião da entrevista (anexo II) 

permitiram igualmente aos entrevistados uma certa flexibilidade nas suas respostas, não 

respeitando sempre a formulação prevista uma vez que, com decurso da entrevista, 

pretendia-se que as respostas fossem dadas de uma forma natural, o mais espontânea 

possível, mas encadeada, não sendo necessário seguir estritamente a ordem das 

perguntas formuladas. Este facto desencadeou a possibilidade de ajustar e 

complementar a informação pretendida, revelando-se fundamental para uma real 

apreensão dos valores, práticas e representações dos actores sociais envolvidos no 

processo e da sua relação com o espaço. 

A necessidade de retirar o maior número possível de elementos de informação e 

reflexão dos testemunhos dos novos moradores, encontra-se inevitavelmente associada 

aos objectivos de uma análise de conteúdo que foi efectuada posteriormente. Esta 

técnica de tratamento de informação, normalmente associada ao método escolhido da 

entrevista, permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto atribuição de 

sentido às características do material que foi recolhido, enumerado e organizado. Será 



 175

possível, assim, tratar informações e testemunhos que apresentaram um certo grau de 

complexidade, de forma metódica e científica. 

Adoptando-se uma análise eminentemente qualitativa na análise de conteúdo, 

procedeu-se à definição de categorias (análise categorial) assentes na definição de 

“temas-chave” (análise temática) que foram previamente explicitados e estipulados. A 

definição de categorias e o processo de codificação das informações permitiu, desta 

forma, reagrupar os elementos mais pertinentes do texto, depois de um processo de 

desmembramento deste em unidades cada vez mais sucintas e concretas, 

nomeadamente em conceitos. A codificação correspondeu, deste modo, a uma 

transformação dos dados brutos do texto transcrito, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permitiu atingir uma representação do conteúdo e da sua 

expressão, susceptível de esclarecer o autor do trabalho quanto às informações 

concedidas pelo gentrifier. Face à temática estipulada, recorreu-se à definição de 

categorias e sub-categorias de forma a reorganizar os elementos recolhidos no discurso 

dos intervenientes, fazendo-as corresponder a unidades de registo que não são mais do 

que um termo, uma frase, a intervenção do locutor na discussão. Deve fazer-se 

referência ao facto do autor ter previsto, igualmente, a necessidade de algumas 

categorias e sub-categorias terem de ser reajustadas ou acrescentadas numa fase 

posterior, aquando da realização da análise de conteúdo e após todas as entrevistas 

estarem efectuadas, a fim de englobar todos os dados e informações recolhidas (ver 

matriz a grelha de análise de conteúdo, anexo III). 

A escolha da entrevista como técnica para a recolha de informação esteve ainda 

intimamente ligada aos objectivos do trabalho, por melhor se adequar ao tipo de 

informação necessária para uma posterior discussão e interpretação – análise 

preferencialmente qualitativa – e ao facto de se ter escolhido apenas alguns 

entrevistados, com o objectivo de apreender de forma mais profunda e extensa os 

elementos constitutivos do seu discurso. Optou-se, assim, por aplicar as entrevistas a 

apenas alguns indivíduos, segundo o critério de residência no bairro, considerados 

como novos moradores do Bairro Alto, segundo as suas características intrínsecas 

específicas, não se pretendendo, como é óbvio, uma representatividade da distribuição 

destes no bairro. 

Reconhece-se, deste modo, que para conhecer melhor os grupos ou sistemas de 

relações socio-espaciais não é forçosamente pertinente, em termos geográficos, estudá-

los como somas de individualidades. Assim, encontra-se rejeitada à partida a 
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possibilidade de interrogar uma amostra representativa da totalidade dos casos de 

nobilitação urbana no BA, ou até mesmo uma grande parte, tornando-se, sim, crucial 

uma selecção cuidadosa e coerente. 

Face aos entrevistados, a escolha e selecção privilegiou a necessidade de focar e 

particularizar a análise (qualitativa) em actores sociais que apresentassem um perfil 

similar ao de gentrifier, como foi previamente definido conceptualmente no 

enquadramento teórico (capítulo III). Saliente-se, no entanto, que estes critérios de 

selecção dos entrevistados não foram estabelecidos sem anteriormente se desenvolver 

uma primeira análise de dados do grupos de moradores em questão (fichas de 

caracterização socio-económica, ver anexos), que permitiram uma selecção mais 

criteriosa e orientada para os objectivos do estudo. 

Por outro lado, esta análise preferencialmente qualitativa não descura o recurso de 

informação de carácter exclusivamente quantitativo que possa incidir em diversas 

variáveis – origem geográfica, profissão, situação na profissão, idade, estado civil, nível 

de escolaridade e tempo de residência no bairro. O itinerário de recolha dos dados 

contabilizados quanto a estas variáveis usufruiu da combinação de informação 

estatística proveniente de fontes diversificadas. Por um lado, a que é produzida ou 

compilada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a nível concelhio e de freguesia, 

que estando já trabalhada, não careceu de grandes tratamentos, embora à sua recolha 

tivesse presidido uma rigorosa definição das variáveis. Por outro lado, os mesmos 

dados mas relativos aos novos moradores do bairro, embora disponíveis no GTLBAB, 

foram obtidos a partir da consulta do Plano de Urbanização do Núcleo Histórico do 

Bairro Alto e da Bica e do Inquérito Sócio-Habitacional realizado nos inícios da década 

de 90. Ambos os documentos foram formulados por este mesmo gabinete sob o âmbito 

da então Direcção Municipal de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

4.4.1. Caracterização social dos novos moradores do Bairro Alto 

 

Da imprensa e círculos académicos em Inglaterra, o termo gentrification torna-se 

posteriormente muito popular nos EUA, país onde, como referimos anteriormente, 

desde os anos 70 a nobilitação urbana vai assumindo cada vez maior intensidade e 

visibilidade. O empolar da expressão “regresso à cidade”, ou seja, da ideia de um 

pretenso retorno à cidade por parte de sectores sociais que a haviam abandonado rumo 

às periferias, vulgarizou expressões como back to the city movement, o que acabou por 
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confundir o real significado do processo. Deste modo, as primeiras aplicações do 

conceito de nobilitação urbana designaram a inversão do movimento centrífugo, para 

fora da cidade, por parte das classes abastadas. Não é menos certo, porém, que cedo um 

tal movimento populacional foi relativizado e enquadrado na escala adequada. De resto, 

a obra “Back to the City” de LASKA e SPAIN (1980) representa o esforço de questionar 

seriamente o alcance de um pretenso “retorno à cidade”, enquanto movimento 

migratório de grande amplitude no sentido “periferia-centro”. O contributo destes 

autores permitiu situar o processo de nobilitação urbana como um conjunto articulado 

de dinâmicas que parecem implicar um reinvestimento crescente na cidade por 

intermédio de reabilitação de áreas antigas devolutas ou ocupadas por sectores sociais 

de baixos recursos económicos. 

De resto, importa salientar que as questões de terminologia tiveram lugar no 

debate no processo de gentrification e na problemática da sua definição conceptual. Este 

termo foi muito frequentemente contestado devido às suas nítidas conotações de 

classe13, tendo alguns investigadores preferido designar aquele processo de 

“revitalização urbana”, “movimento de regresso à cidade”, “recolonização dos bairros 

centrais”, sobressaindo de cada uma dessas denominações também as divergências 

sobre o que os seus diversos autores acreditavam ser a questão central naquele processo. 

Sublinhe-se, contudo, que todas estas designações encontram, de alguma forma, 

segundo certos autores, premissas implícitas e ideologicamente fundamentadas, 

encerrando sempre um certo etnocentrismo de classe. Designações como 

“renascimento”, “revitalização” ou “recolonização” têm inerente a noção defendida nos 

anos 50 e 60 por alguns teóricos de que o abandono das classes médias da cidade, 

acompanhado da instalação de classes populares e minorias étnicas, teria acentuado o 

“declínio urbano” que, hoje em dia, estaria a inverter-se com o regresso das primeiras e 

transferência das segundas. A designação “movimento de regresso à cidade” sugere, por 

seu turno, um fluxo intenso entre os subúrbios e a cidade, como se esta surgisse 

novamente atractiva para aqueles que nas últimas décadas a tinham abandonado, 

contrariando registos empíricos recentes que demonstram, por um lado, o carácter não 

massivo do movimento (são grupos restritos, apesar da tendência para um crescimento 

em número), e por outro, que os gentrifiers são na sua maioria urbanitas, tratando-se, 

desta forma, não de uma migração de fora para dentro da cidade, mas sim de 

                                                 
13 Até pela origem etimológica da palavra que empresta ao conceito o seu significado. Como vimos 
gentry – raiz da palavra gentrification – significa literalmente pequena nobreza, pequena aristocracia. 
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movimentos operados no seio do espaço urbano-metropolitano e dentro deste com 

maior incidência nos bairros centrais. Este facto é também aplicável ao caso do Bairro 

Alto. 

À semelhança do que se tem registado na maioria das freguesias da cidade de 

Lisboa, também Santa Catarina e Encarnação, freguesias com uma ocupação urbana 

consolidada, experimentam uma dinâmica populacional que aponta no sentido de uma 

acentuada regressão que não parece querer abrandar (Quadros 1 e 2). Com efeito, pelo 

menos, desde os anos 60, têm vindo a perder população, ao mesmo tempo que se assiste 

a um crescimento explosivo da zona suburbana (BARATA SALGUEIRO, 2001a).  

 
 

Quadro 1. Evolução da população residente, entre 1960 e 2001 
 

 
1960 1970 1981 1991 2001 

 
Freguesia de Santa 
Catarina 
 

 
11 715 

 
8 600 

 
7 969 

 
5 153 

 
4 081 

Freguesia da 
Encarnação 
 

9 558 6 200 6 628 3 072 3 182 

Concelho de Lisboa 
 

802 230 760 150 807 937 663 394 564 657 

Fonte: INE, recenseamento da população, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 
 

 
Quadro 2. Variação da população residente (%), entre 1960 e 2001 

 
 

1960/70 1970/81 1981/91 1991/2001 

 
Freguesia de Santa 
Catarina 
 

 
-26,6 

 
-7,3 

 
-35,3 

 
-20,8 

Freguesia da 
Encarnação 
 

-35,1 6,9 -53,7 3,6 

Concelho de Lisboa 
 

-5,2 6,3 -17,9 -14,9 

      Fonte: INE, recenseamento da população, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 
 

As quebras chegam a ser muito acentuadas, atingindo, a maior parte delas, 

contingentes superiores a um quarto dos residentes. E se tivermos em conta que a cidade 

de Lisboa conseguiu recuperar, de 70 a 81, uma parte da quebra demográfica da década 

anterior, a regressão evidenciada por Santa Catarina, superior a 7%, surge ainda mais 

acentuada. Comparando com os dados dos Censos de 1991, e no que respeita à evolução 
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do crescimento populacional, continua a registar-se um crescimento negativo mas, 

convém salientar, que o ritmo de perda da população foi muito menos acentuado no 

período intercensitário de 91 para 2001, por comparação ao período homólogo de 1981 

para 1991, o que deixa antever uma possível inversão da tendência de abandono desta 

área central da cidade. Há a sublinhar, inclusive, a variação positiva de 3,6% da 

população residente na freguesia da Encarnação que, num contexto de perda generalizada 

de população de quase todas as freguesias da cidade, não deixa de ser muito significativo 

na atracção de novos moradores. Como se pode constatar pela observação da Figura 6, 

apenas as freguesias da Encarnação, Lumiar, Charneca e Carnide registaram um aumento 

de população residente nos dez anos entre 91 e 2001, em todo o conjunto da cidade de 

Lisboa, sendo que as três últimas, ao contrário da primeira (freguesia central do Bairro 

Alto), se encontram situadas numa das zonas de expansão do tecido urbano da cidade. O 

mesmo registo positivo se aplica à variação do número de famílias clássicas em igual 

período intercensitário, onde a freguesia da Encarnação experimentou um aumento de 

18% no conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de 

parentesco entre si, sendo que também na categoria de família clássica se inclui qualquer 

pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento 

(Figura 7).   

Mesmo assim, ainda que com os registos positivos da freguesia da Encarnação no 

domínio demográfico, a verdade é que a freguesia da Santa Catarina persiste em manter 

uma regressão populacional no conjunto do bairro. Num tal contexto, não se estranhará o 

profundo envelhecimento do bairro, caracterizado pela importância dos habitantes com 

65 ou mais anos com um peso superior a 28%, valor superior à média de Lisboa (Quadro 

3), já de si elevada quando comparada com outras cidades do país (MATIAS FERREIRA e 

CALADO, 1992a, 1992b).  
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Figura 6. Variação da população residente nas freguesias de Lisboa,  

entre 1991 e 2001 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento da população de 1991 e 2001, INE 

 

Uma análise à população residente no bairro há menos de dez anos (Quadro 3), 

com base nas conclusões do inquérito sócio-habitacional levado a cabo pelo Gabinete 

Técnico Local do Bairro Alto e da Bica em 1992/1993, permite comprovar esta 

tendência, dado que 50% dos novos moradores do bairro têm idades compreendidas 

entre os 25 e os 39 anos. Assim sendo, trata-se de uma população maioritariamente 

jovem que provavelmente estará no início de vida activa. Se compararmos estes valores 

com os relativos a Lisboa ou ao próprio bairro, verifica-se que a população residente 

que se insere nesta faixa etária não chega aos 20%. Para além disso, o índice de 

envelhecimento dos novos moradores é dez vezes mais reduzido do que o do bairro. 

Acrescente-se ainda que as freguesias de Encarnação e de Mártires foram as que 

apresentaram uma variação média da população residente com idades entre os 20 e os 

39 anos mais elevada em todo o conjunto da cidade, com 39 e 26%, respectivamente 

(Figura 8), valores anormalmente elevados no seio da cidade centro e para uma zona 

histórica que continua ainda a registar um profundo processo de despovoamento, se 

tivermos em conta as freguesias circundantes (ex. Mercês, Madalena, Santa Justa, São  

Paulo, São Nicolau). Portanto, e se bem que se trate de um processo lento e ainda em 

N 

16  a  30 

0  a  15,9 

-16  a  -0,1 

-30  a  -16,1 

% 

≤  -30,1 

Sta. Catarina 
Encarnação 

0 2 km 
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desenvolvimento embrionário, não existem dúvidas de que as linhas de força da actual 

nobilitação urbana do bairro representam um rejuvenescimento populacional, bem como 

uma redução do respectivo índice de envelhecimento, ainda que apenas em sectores 

restritos.  

 

 
Quadro 3. População residente no Bairro Alto e em Lisboa, segundo os grupos etários, 

em 1981 e 2001 (%) 
 

Fonte: INE, recenseamento da população, 1981 e 2001. Inquérito sócio-habitacional  
           1992/1993 – Gabinete Técnico Local 

 

As sucessivas diminuições de população residente registadas no bairro na segunda 

metade do século XX, apesar de acompanharem as que se experimentaram por todo o 

conjunto da cidade de Lisboa são, de longe, e com o grupo das restantes freguesias 

pertencentes ao centro histórico da cidade, bastante intensas (à excepção como vimos da 

freguesia da Encarnação), pondo definitivamente de lado qualquer hipótese da 

nobilitação urbana que está em curso se confundir com uma migração maciça em 

direcção ao bairro, com origem nas áreas periféricas da cidade. Por conseguinte, embora 

visível pela observação de campo e pelo contacto com actores privilegiados no processo, 

a nobilitação urbana não se deixa, porém, entrever nas informações constantes nos 

diversos recenseamentos populacionais, pelo menos enquanto movimento populacional 

considerável “periferia-centro”. 

                                                 
14 População residente no Bairro Alto há menos de 10 anos (por representante do agregado), de acordo 
com o inquérito sócio-habitacional de 1992/1993, elaborado pelo Gabinete Técnico Local do Bairro Alto 
e da Bica. Esta categoria dos novos moradores é representativa do que no presente texto tem sido 
designado por gentrifiers ou nobilitadores.  

Lisboa Bairro Alto 
Novos 

moradores14 Grupo etário 
1981 2001 1981 2001  

Menos de 20 26,3 16,9 22,2 11,7 3,0 
20-24 7,6 7,4 7,8 7,7 8,5 
25-29 6,7 7,3 7,0 8,2 14,3 
30-34 6,4 6,1 5,5 6,0 20,2 
35-39 6,1 6,1 5,3 5,9 15,4 
40-44 6,3 6,1 5,6 6,3 12,5 
45-49 7,1 6,4 6,6 6,2 7,1 
50-54 7,2 6,8 7,0 6,6 4,5 
55-59 6,8 6,5 7,1 6,1 3,5 
60-64 5,3 6,7 6,2 6,7 3,2 
65-69 5,0 7,0 6,4 7,6 2,4 
70-74 4,1 6,3 5,8 7,1 2,0 

Mais de 75 5,2 10,3 7,5 13,9 3,4 
Índice de envelhecimento 75 203 117 371 38,5 
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A verdade é que uma simples análise da variação populacional também não se 

afigura suficiente de forma a interpretar a especificidade do movimento de fixação de 

novos moradores, designadamente, no que toca à sua origem geográfica. Esta constitui 

um dos elementos melhor caracterizadores da definição dos protagonistas da nobilitação. 

Deste modo, nos últimos 30 anos de estudos urbanos dedicados à interpretação da 

nobilitação urbana, tem vindo a ganhar consenso a ideia de que ao contrário do que se 

pensava, os gentrifiers são, na sua maioria, urbanitas, havendo apenas uma minoria de 

indivíduos provenientes das áreas periféricas. 

 
Figura 7. Variação das famílias clássicas nas freguesias de Lisboa,  

entre 1991 e 2001 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento da população de 1991 e 2001, INE 

 

Recorrendo novamente aos resultados do inquérito sócio-habitacional que já 

referimos, pode-se constatar que, também na área de estudo, os novos moradores são 

maioritariamente urbanitas, pois já habitavam na cidade de Lisboa, embora antes possa 

ter protagonismo um movimento da periferia para a cidade. Da análise do Quadro 4, é 

possível inferir que a maior parte dos habitantes que moram no bairro há menos de dez 

anos são oriundos da cidade de Lisboa (32,7%) ou do resto do país (41%). Apenas uns 

residuais 3% dos novos moradores têm origem na periferia da cidade.  

N 

≥  37,2 
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-4,4  a  4,5 

% 
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Figura 8. Variação média da população residente com idades entre os 20 e os 39 

anos, nas freguesias de Lisboa, entre 1991 e 2001 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento da população de 1991 e 2001, INE 

 
Quadro 4. População residente no Bairro Alto, há menos de 10 anos, segundo a origem 

geográfica (por representante do agregado) – 1992/93 (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inquérito sócio-habitacional 1992/1993 – Gabinete Técnico Local 
 

Demonstra-se, deste modo, que o designado “retorno à cidade”, enquanto 

movimento migratório de grande amplitude no sentido “periferia-centro” não se 

confirma no caso específico do Bairro Alto. Aliás, como referimos no ponto 

introdutório, a nobilitação urbana remete para uma recentralização selectiva, pelo que, à 

partida, estaria posta de parte qualquer hipótese de se tratar de um movimento 

populacional de alcance considerável, capaz de inverter a “sangria demográfica” 

experimentada nos últimos quarenta anos pelas freguesias do bairro. Deixará, então, de 

Origem geográfica % 
Bairro 3,9 

Cidade de Lisboa 32,7 
Periferia de Lisboa 3,3 

Área Metropolitana do Porto 2,3 
Litoral 20,1 
Interior 20,6 
PALOP 9,7 

Outros países estrangeiros 7,4 

N 

≥  18,7 

2,9  a  18,6 

-7,8  a  -2,8 

-23,6  a  -7,9 

% 

-39,4  a  23,7 

Sta. Catarina 
Encarnação 

0 2 km 

-2,7  a  2,8 
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ter interesse a abordagem do fenómeno que o restringe às evidências estatísticas da 

variação populacional e de outras variáveis socio-demográficas – factor que não poderá, 

todavia, ser negligenciado – para passar a ser analisado pelas implicações da mobilidade 

residencial e dos trajectos de vida ao nível dos usos do solo e da valorização fundiária 

que a reabilitação urbana produz numa determinada área.  

 

4.4.2. Percursos de vida: mobilidade social e estratégias residenciais 
 

O consumo do espaço, tal como o consumo dos objectos, é cada vez menos o 

simples consumo do valor de uso dos mesmos e incorpora cada vez mais um valor-

signo. Melhor dizendo, a “utilidade do lugar”, entendida como subjacente ao bairro 

nobilitado, revela-se crescentemente pelo poder simbólico e diferenciador que este 

assume no conjunto urbano da metrópole. 

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, ao 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 



 185

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. 

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. Numa época em que a 

criação de exópoles (no sentido que lhe atribui Edward SOJA, 1994), isto é, literalmente, 

a cidade “de fora”, no duplo sentido de Cidade Exterior, e à 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. 

O desenvolvimento da Exópole é assim uma peça-chave da nova urbanização que 

está a transformar não só as geografias urbanas como também as formas pelas quais 

pensamos e tentamos compreender a natureza do processo da urbanização 

contemporânea. Já não nos podemos satisfazer com uma simples divisão binária de 

cidade e subúrbio, centro e periferia, que implica uma clara polaridade na qual a 

primeira é “dominante” e a segunda “dependente”. Em vez disso, devemos cada vez 

mais encarar a nova metrópole regionalmente, como um complexo mosaico geográfico, 

senão um caleidoscópio, de modelos de desenvolvimento desigual em rápida mutação. 

Para alargar essa perspectiva regional é fundamental ir além da reestruturação da forma 

urbana a fim de explorar outras dimensões da reestruturação e pós-modernização 

urbanas contemporâneas (SOJA, 1994). 
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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 ao nível 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, 1999). 

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 ao ênfase exurbano 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 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. O subúrbio é, com efeito, conotado com um tipo de crescimento 
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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.  

 

«A periferia espontânea constrói-se, por isso, segundo um processo errático, formado por 

sucessivas adições, fruto de milhares de decisões isoladas e de escala e perfil funcional 

muito diverso: a racionalidade do planeamento é substituída pela dinâmica do 

investimento privado e pela variabilidade do mercado; a forma urbana resultante é, à 

primeira vista, não estruturada, caótica, incompleta, labiríntica e mercantil» (DOMINGUES, 

1994: 6).  

 

Deste ponto de vista, está-se à espera que para os gentrifiers, à semelhança dos 

estudos de CAUFIELD (1994) e LOGAN (1985), o subúrbio corresponda a uma 

representação social estigmatizada. O subúrbio é um lugar de exclusão da condição 

urbana, no qual se registam os mais elevados valores de marginalidade e segregação 

socio-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.  

 

«O centro é, normalmente, o referencial da cidade, o sítio da urbe mais investido de valor 

simbólico, funcional e imobiliário; não será por isso difícil de entender que quanto mais 

clara for a condição central, maior será o trauma da perda do centro» (ibidem: 17).  

 

De facto, a noção de periferia não se pode definir por si própria, de forma restrita, 

pois representa realidades cuja observação é necessariamente contingente e vazia de 

significado, não tendo valor senão quando relacionada com outras referências, 

nomeadamente à relação com um centro. Álvaro DOMINGUES (idem: 5) refere que «é o 

grau de afastamento a um centro que clarifica a posição periférica (física, social, 
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morfológica, etc.) e esta é-o tanto mais quanto maior é a visibilidade, o posicionamento, 

o poder e a clareza dos atributos da condição central». A “distância” ao centro é, assim, 

uma distância também construída socialmente e que relativiza, por via da mediação da 

imagem dicotómica de centro/periferia, a posição destes dois tipos de modalidades de 

organização espacial do espaço-metrópole a uma visão simplificada. Esta caracteriza-se 

por definir o centro pela diversidade e pela densidade de relações sociais, pela 

intensidade de vida cívica, pelo acesso informação, pela aglomeração de recursos 

culturais, políticos, económicos; e o subúrbio o exacto oposto. Enquanto espaço social, 

a periferia e o subúrbio são percepcionados pela dependência e pela subalternidade face 

às áreas centrais, sendo desta condição que decorre a capacidade distintiva de residência 

nas áreas centrais da cidade. 

A imagem que domina na construção social do subúrbio é a de que o suburban 

sprawl corresponde a proporções territoriais cada vez mais extensas, degradadas, 

incaracterísticas, compostas por áreas extensivas invariáveis de lotes residenciais (uma 

função dominantemente residencial)15, desprovidos de conforto e diversidade estéticas e 

funcionais; pela ausência ou défice de espaços públicos; pela má qualidade ambiental; 

por uma distância ao centro e, portanto, obrigando a fortes pendularidades casa-

trabalho, muito frequentemente incomportáveis com estilos de vida baseados na 

necessidade de uma constante centralidade; por sub-infraestruturação, ou seja, pelo 

défice de serviços e de equipamentos públicos e privados, em quantidade e em 

qualidade. Enfim, condições que constróem a imagem de subúrbio como isento de 

legibilidade e identidade urbanas. É o subúrbio de massa como imagem da “anti-

cidade”, áreas de disfunções de variada ordem, principal contribuinte para aquilo que 

alguns autores têm vindo a alertar como sendo a iminência da morte da cidade, 

constituído maioritariamente por um parque habitacional periférico, de baixa qualidade 

e pelo zonamento de áreas unifuncionais que negam a qualidade urbana assente na 

diversidade e na polivalência. Tendo-se iniciado como um mecanismo de fuga à cidade 

confusa, o subúrbio transformou-se no seu próprio inverso. 

 

«O resultado final da separação entre o subúrbio e a cidade só se tornou visível no século 

XX, com a propagação do ideal democrático, valendo-se das conveniências da 

multiplicação e da produção em massa. No movimento coletivo em direção às áreas 
                                                 
15 e que valeu a designação daquilo que Lewis MUMFORD (1991: 552) apelidou por «caixões estéreis e 
mutiladores do espaço, que hoje se apresentam em melancólico desfile, tanto na Europa como nos 
Estados Unidos, como a mais nova contribuição da arquitetura “moderna”». 
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suburbanas, produziu-se uma nova espécie de comunidade, que constituía uma caricatura 

assim da cidade histórica como do refúgio suburbano arquetípico: uma multidão de casas 

uniformes, inidentificáveis, alinhadas de uma maneira inflexível, a distâncias uniformes, 

em estradas uniformes, num deserto comunal desprovido de árvores, habitado por pessoas 

da mesma classe, mesma renda, mesmo grupo de idade, assistindo aos mesmos programas 

de televisão, comendo os mesmos alimentos pré-fabricados e sem gosto, guardados nas 

mesmas geladeiras, conformando-se, no aspecto externo como no interno, a um modelo 

comum, manufaturado na metrópole central. Assim, o efeito último da fuga suburbana, 

em nosso tempo, é, ironicamente, um ambiente uniforme de baixo grau, do qual é 

impossível fugir» (MUMFORD, 1991: 525).  

 

Como é óbvio este tipo de discurso e de caracterização sobre a periferia e os 

subúrbios, ainda que bastante vulgar e difundida, está longe de esgotar a diversidade de 

formas territoriais características do conceito, sobretudo tendo em conta as lógicas 

actuais de organização e estruturação urbanas que são uma componente imediata e 

sistemática da reestruturação económica e social, que desconstróem o modelo simplista 

da metrópole clássica. Este assenta na ideia de metrópole unipolar e radioconcêntrica 

marginada por várias coroas concêntricas de áreas suburbanas, cuja dinâmica de 

funcionamento é estritamente dependente do centro e de uma hierarquia monocêntrica. 

Ora, como refere Isabel GUERRA (1992: 107) «a periferia pode ser periférica face a 

certos espaços, central face a outros». 

Por conseguinte, uma visão que se fixe única e exclusivamente nesta perspectiva 

claramente dicotómica centro/periferia é pouco válida e, de certo modo, artificial, na 

medida em que a construção social da periferia e do subúrbio, entendida como o 

referido anteriormente, corresponde na generalidade a uma imagem e “preconceito” 

social, embora seja essa que predomina claramente nas representações sociais do 

gentrifier e que se configura, por isso, altamente influente na estrutura simbólica 

motivacional do mesmo e na sua decisão de residir em áreas centrais. 

Eis um excerto bastante esclarecedor de Lewis MUMFORD (1991) de como o 

subúrbio de massa se pode tornar a antítese completa da liberdade urbana do indivíduo e 

da ambição de acreditar em estilos de vida alternativos e diferentes à norma do sujeito-

suburbano-médio, isto é, a sujeição das preferências individuais à mediana suburbana, 

da qual o gentrifier pretende escapar e distinguir-se, por ser contrária ao seu estilo de 

vida, fortemente polarizado em torno da realização individual, e que passa muito por 
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modos diversificados de habitar, viver e desfrutar a cidade, adversos à monotonia e 

homogeneidade, concomitantes como formas de estar típicas do desejo de distinção 

social:  

 

«Essa utopia [a de viver nos subúrbios] se revelou, até certo ponto, realizável: tão 

encantadora que aqueles que a conceberam deixaram de perceber o castigo final a ela 

ligado – o castigo da popularidade, a inundação fatal de um movimento de massa cujos 

números acabariam por fazer desaparecer os bens que cada indivíduo procurava para seu 

próprio círculo doméstico e, pior ainda, por substituí-los por uma vida que não era sequer 

uma falsificação barata, mas, pelo contrário, a desoladora antítese» (MUMFORD, 1991: 

525; expressões entre parêntesis rectos nossas). 

 

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. 

Um 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 escolar, 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 morados 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 
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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 ao estado civil, ainda que os valores mais recentes de 2001 não 

divirjam muito entre si – à excepção do número de divorciados e de separados que é 

ligeiramente superior nos novos moradores do bairro em comparação com os da cidade 

– é de sublinhar a elevada percentagem de indivíduos solteiros (37,8%) no quadro do 

efectivo de novos moradores que entretanto se fixaram no Bairro Alto ao longo da 

década de 80 e início dos anos 90 (Quadro 5). O mapa com a distribuição da variação de 

solteiros, por freguesias de Lisboa, entre 91 e 2001, evidencia, novamente, que a da 

Encarnação, à semelhança da Charneca e do Lumiar, apresenta uma taxa de variação 

positiva (Figura 9). A reduzida dimensão do agregado familiar tem fortes implicações 

no processo de nobilitação urbana, indo de encontro à oferta habitacional presente no 

bairro.  
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Quadro 5. População residente activa no Bairro Alto e em Lisboa, segundo o estado 
civil, em 1981, 1991 e 2001 (%) 

 
 
 
 
 
 

                     
Fonte: INE, recenseamento da população, 1981, 1991 e 2001. Inquérito sócio-habitacional  
              1992/1993 – Gabinete Técnico Local 

 
 

Figura 9. Variação de solteiros, nas freguesias de Lisboa, entre 1991 e 2001 

 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento da população de 1991 e 2001, INE 

 

O período decorrido entre o pós-guerra e a década de 70 foi essencialmente 

marcado por uma profunda crise urbana, cujos principais contornos se definiram na 

substituição da cidade propriamente dita por uma forte expansão dos espaços 

periféricos, os designados subúrbios. De facto, inúmeros políticos e analistas urbanos 

reconheceram ter havido um processo de declínio do sentido de cidade na maioria dos 

Lisboa Bairro Alto Estado Civil 
1991 2001 1981 2001 

Novos 
moradores 

Solteiro 27,8 37,8 36,1 38,5 37,8 

Casado 62,5 47,6 47,5 50,7 49,2 
Viúvo 2,6 9,2 12,2 2,9 4,3 

Divorciado/Separado 7,2 5,3 4,2 8 8,7 

0 2 km 

N 

Sta. Catarina 
Encarnação 

≥  18,7 

5,1  a  18,6 

-15  a  -5 

-28,6  a  -15,1 

% 

-42,2  a  -28,7 

-4,9  a  5 
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espaços metropolitanos do mundo ocidental. Enfatizava-se, então, os seus elevados 

custos de produção, as deseconomias de escala, o seu congestionamento e a sua débil 

qualidade de vida, factores que motivaram uma perda substancial de população e uma 

degradação do seu parque habitacional mais antigo. Era um contexto espacio-temporal 

caracterizado por condições sociais e teóricas específicas, no qual se perspectivava a 

“desurbanização” progressiva das grandes cidades europeias e norte-americanas, como 

uma etapa que culminaria com o “fim das cidades”. 

Facto de salientar, porém, é o de que o fluxo populacional para a periferia das 

cidades não foi protagonizado por uma população diversificada ou mesclada 

socialmente. Não era uma população representativa da “variedade classista” urbana, 

mas sim, por famílias com traços sociográficos específicos, intrinsecamente associados 

às comummente denominadas “classes médias”. No caso anglo-saxónico, foram, 

sobretudo, famílias pertencentes a estratos sociais médios e altos, com uma composição 

relativamente numerosa16 que optaram trocar a cidade por uma habitação nos subúrbios, 

motivadas, por um lado, pelo relativo baixo custo da habitação no espaço suburbano, 

por outro, pelas vantagens proporcionadas pela vida suburbana com fáceis acessos, 

equipamentos colectivos, espaços verdes, que permitiam uma vivência familiar sem as 

“obstruções” decorrentes da crise urbana. 

Neste período, a investigação desenvolvida nas áreas do Urbanismo, da Geografia 

Urbana e da Sociologia Urbana assumiu, sucinta e genericamente, que, como 

consequência do abandono dos estratos sociais mais elevados em direcção a uma 

residência na periferia, as áreas centrais se foram progressivamente desqualificando em 

termos sociais, económicos e urbanísticos, tornando-se numa área privilegiada de 

apropriação por parte de camadas sociais mais baixas que, não tendo capacidade 

financeira para optar ao nível das ofertas habitacionais, se instalava naqueles bairros em 

vias de degradação (fenómeno essencialmente norte-americano). 

A investigação urbana, nesta fase, convergiu essencialmente para o estudo do 

processo de urbanização na periferia, centrando as suas preocupações na análise e 

explicação das causas, contornos e consequências deste fenómeno, considerando os 

subúrbios como espaços privilegiados de um pretenso modo de vida urbano. Verifica-se 

um deslocamento do objecto de estudo da cidade para a sua periferia, tendo a análise da 

                                                 
16 Não se deve esquecer que se refere a uma fase de forte crescimento económico (restabelecendo e 
propiciando um clima de confiança para o investimento) e demográfico (fenómeno do baby-boom do pós-
guerra). 
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primeira se limitado, em grande parte, a diagnósticos dos principais problemas 

associados à dita “crise urbana”. Este deslocamento torna-se compreensível, atendendo 

às transformações sociais e económicas em curso no espaço urbano. Se se examinar a 

fase que decorre entre 1945 e 1973 na maioria das sociedades consideradas de 

capitalismo tardio ou avançado, torna-se evidente que a mais profunda transformação na 

estrutura urbana se refere ao processo de suburbanização. 

A suburbanização continua a ser uma temática fulcral no âmbito da investigação 

urbana onde estas movimentações, ainda hoje, se revelam importantes, contudo, 

começam a esboçar-se alguns sinais recentes (anos 70 e 80 no caso de Inglaterra e 

Estados Unidos) que, se não prefiguram a sua inversão, pelo menos, manifestam 

tendências muito distantes das anteriores. Estudos empíricos começam a sugerir um 

regresso aos bairros centrais mais antigos por parte de actores sociais que apresentam 

características distintas dos que haviam passado a habitá-los anteriormente. Na verdade, 

alguns observadores (europeus e norte-americanos) têm assinalado que, desde o início 

da década de 70, um pequeno mas significativo (porque crescente) número de famílias 

jovens, de médio e/ou alto rendimento, têm vindo a transferir-se para bairros centrais 

antigos empreendendo estratégias de reabilitação do seu parque habitacional. Assim, 

como vimos, surge esta tendência de gentrification, que vem designar este novo 

processo de recomposição (e substituição) social verificado no espaço urbano, 

estreitamente ligado a acções de reabilitação urbana das habitações nos centros antigos 

das cidades, mediante investimentos estatais ou privados. Partindo igualmente da noção 

de centralidade, o conceito de gentrification particulariza o fenómeno e circunscreve-o 

espacialmente a bairros que têm um significado histórico e arquitectónico a nível social, 

acreditando que nestes o processo de recomposição socio-espacial adquire 

especificidades próprias que o distinguem das movimentações ocorridas em outras áreas 

da cidade. De facto, são várias as aproximações empíricas que fazem notar que é nestes 

bairros – com carácter histórico e em progressiva degradação urbanística – que o 

processo toma evidentemente maiores proporções e se reveste de uma maior e 

incontestável visibilidade. 

 

4.4.3. Motivações e razões de residência no bairro 

  

No que respeita à estrutura motivacional que preside às estratégias residenciais no 

sentido dos bairros históricos centrais, Dennis GALE (1983) refere quatro, como sendo 
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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. 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. 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, 1990a ,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 nobilitação urbana. 

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), 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). A localização do bairro em termos de acessibilidade e de proximidade 
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remete-nos para a temática da pendularidade que se revela como u 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. 

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. 

Quanto ao ambiente-cosmopolitismo, 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) é um dos aspectos mais 

valorizados pelos novos moradores – a animação e a diversidade social e cultural 

“Porque tem o Chiado, é bonito, vê-se o rio, tem animação, tem muita gente” 

(Entrevistado 1). 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. 

Relativamente aos factores económico e oportunidade, embora eles tenham 

constituído sub-categorias individuais na matriz da grelha de análise, aqui a análise far-

se-á em conjunto, já que se admitiu que o aspecto económico estava, muitas vezes, 

subentendido no factor oportunidade. Isto porque a maioria dos entrevistados referiu 

que procurava casa e que esta havia aparecido com boas condições e em boa 

oportunidade, pressupondo-se, embora de forma não explícita, que uma delas fosse 

monetária. Isto não significa que o baixo custo da habitação não tenha prevalecido sobre 

o sentido de oportunidade. Na verdade, para alguns entrevistados, a opção pelo bairro 

foi, desta forma, também ela pautadas pelos preços dos imóveis “Olha... estava 

procurando casa... nós tínhamos visto casas em outras partes da cidade que não 

gostamos e de repente apareceu essa que estava com um bom preço” (Entrevistado 4); 

“...fui procurando casa nesta colina e acabei por ficar aqui... não foi dada mas foi 

barata... achei que era um bom investimento, achei que era um sítio que tinha potencial” 

(Entrevistado 5). O preço aceitável da habitação e a possibilidade de um investimento 
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imobiliário através da aquisição da nova habitação estão presentes, como motivação na 

tomada de decisão da nova localização residencial no bairro, em todos os novos 

moradores entrevistados. 

O acesso a uma habitação reabilitada ou com intenção de tal reflecte, acima de 

tudo, uma escolha em favor de um certo tipo de habitação que DANSEREAU e CHOKO 

(1988) remeteram para três aspectos fundamentais: a génese de uma residência com 

conotação patrimonial, vantagens económicas e de autonomia relacionadas com a posse 

de propriedade; e a localização que privilegia a centralidade. Estes três elementos 

indissociáveis entre si, constituem componente importante inerente a um processo 

territorial de constituição de classe, fortemente alicerçado sobre a produção de um 

sistema de signos distintivos, no qual assenta a emergência de uma “nova pequena 

burguesia urbana” portadora de diferentes valores e modos de vida, comparativamente à 

população autóctone dos bairros centrais:  

 

«Ce sont des producteurs d’images, des diffuseurs et des consommateurs d’un certain 

mode et art de vivre où trônent comme valeurs centrales la convivialité, le partage, une 

revalorisation de la domesticité, la réconciliation de l’ancien et de la modernité. [...] 

Accéder à la copropriété, c’est donc en même temps se donner un statut social et un cadre 

de vie malléable qui reflète l’identité que l’on veut ou que l’on est en train de se donner. Il 

faut signaler ici que la plupart des sujets sont en ascension sociale ou, en tous cas, en 

rupture marquée par rapport à la génération des parents, tant au niveau des choix 

professionnels que résidentiels. [...] Pas d’heritage, pas de racines, pas de reproduction de 

modéles ancestraux: les nouveaux propriétaires sont, en fait, des recolonisateurs 

marginaux (“marginal gentrifiers”, selon l’expression de Rose, 1984). Leur capital est 

plus culturel que financier: c’est ce qui explique la profusion de signes» (DANSEREAU e 

CHOKO, 1988: 30 e 31). 

 

Verónique BIAU (1988) remete para cerca de três dezenas de anos a emergência e 

consolidação em França da prática de reconversão das infra-estruturas habitacionais do 

centro das cidades, inspiradas no modelo nova-iorquino do loft levado a cabo e 

divulgado pelas vanguardas culturais e por certos elementos mediáticos, esta prática foi 

objecto de uma enorme forma de moda, que longe de revelar uma natureza meramente 

superficial e efémera, como qualquer outro fenómeno da moda, a invenção deste novo 

tipo de habitat urbano e a sua forte ressonância junto de uma certa “elite” cultural e 
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intelectual entronca directamente no problema da evolução dos sistemas de valores e 

dos modos de vida:  

 

«Depuis quelques années, on voit poindre une nouvelle élite issue des classes moyennes, 

intellectuels citadins qui se marginalisent par rapport à un certain nombre de normes 

sociales, celles de la famille traditionnelle en particulier. De nombreux travaux montrent 

la montée de processus cumulatifs de remise en cause des structures familiales 

traditionnelles: augmentation du nombre d’unions libres et de divorces, prolongation du 

célibat, couples homosexuels, familles mono-parentales. Or, si les banlieues attirent les 

familles avec enfants, les centre-villes sont ou deviennent le lieu des personnes seules ou 

des ménages instables. L’offre d’habitat urbain a donc à tenir compte de cette 

modification de la demande, dans laquelle la famille n‘est plus le groupe de référence. Le 

représentation du loft […] intègre cette individualisation de l’habitat» (BIAU, 1988: 157). 

 

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. É nesta 

perspectiva que Michael JAGER (1986: 85) se refere a “Victoriana”, um bairro por si 

estudado, considerando-o como «[...] a fetish, in Marx’s sense, is that the objects of 

culture are made to bear burden of more onerous social significance, and yet retain a 

distinct material function». 

Deste modo, a participação no processo de nobilitação urbana afirma-se como 

uma 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. É esta a posição de 

JAGER (1986: 76) ao argumentar que:  
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«[...] the aesthetics of gentrification not only illustrate the class dimension of the process 

but also express the dynamic constitution of social class of which gentrification is a 

specific part. Indeed the aesthetics of the process are the most visible aspects of its 

constitution; etched into the landscape in decorative forms of gentrification is a picture of 

the dynamics of social class».  

 

Segundo este autor, 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 “nobilitados”, 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. Tal opção equivale ao que Alain BOURDIN (1979: 29) designa de “ocupação-

consumo”, isto é, «[...] une occupation qui se marque par la recherche de significations 

ou des valeurs plus que par celle de comodités et de relations». 
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4.4.4. Rede de sociabilidades e contactos sociais 

 

No ponto 3.4. desenvolvemos como o processo de nobilitação urbana é subsidiário 

da fragmentação do espaço urbano, contribuindo para a explosão da cidade compacta, 

de limites precisos e de divisões sociais estanques, cujo centro evidencia uma relativa 

homogeneidade social. 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 nobilitação 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 

socio-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; ao nível dos 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. 

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 a 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 
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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, possui, em graus diversos, uma certa capacidade de 

deslocalização na medida em que a sua rede de relações não se baseia na proximidade 

espacial e em que dispõem de uma capacidade de abstracção que lhe permite, em 

espaços que não conhecem, situar-se facilmente a partir de uma grelha mais 

transponível do espaço. 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). 

No que respeita às funções socio-económicas da cidade, a mobilidade vai permitir 

uma autonomia crescente dessas mesmas funções em relação a uma geografia do 

habitat, até pelo capital cultural e social que o perfil dos entrevistados evidencia e que, 

como se viu anteriormente, se encontra fortemente associado aos fenómenos de cultura 

de consumo e esteticização da vida social. 

São estes dois que estão na base da afirmação de uma “nova classe média” na 

reconfiguração do Bairro Alto e, por conseguinte, na valorização de novos produtos 

imobiliários que neste se começa a encontrar. Para além dos “intermediários culturais”, 

aquele novo grupo social diz também respeito a profissões científicas e técnicas 
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relacionadas com a educação, a formação profissional e o meio académico. No caso do 

Bairro Alto, este grupo também é visível, já que aproximadamente 30% da nova 

população residente no bairro pertence ao grupo de profissões científicas, técnicas, 

artísticas e similares. Esta percentagem poderá parecer não muito elevada devido à 

concorrência de outras áreas residenciais da cidade que nos últimos anos têm recebido 

um importante fluxo populacional onde predominam indivíduos pertencentes a estes 

grupos socio-profissionais. 

Contudo, caso se considere os grupos de directores e quadros superiores 

administrativos e restante pessoal administrativo e trabalhadores similares, e se a este 

juntarmos os 15% que este último grupo representa, perfazem-se cerca de 45%. Muito 

embora o peso indiscutível destes grupos de trabalhadores mais qualificados nos novos 

moradores do bairro, a estrutura geral da população empregada apresenta uma 

distribuição relativamente equilibrada. Os trabalhadores menos qualificados da 

indústria, comércio e serviços assumem uma representação também expressiva, o que 

parece, à primeira vista, pôr em causa o processo de “filtragem social” associado à 

nobilitação (Quadro 6).  

 
Quadro 6. População residente no Bairro Alto e em Lisboa, segundo o grupo 

profissional (por representante do agregado), em 2001 (%) 
 

Grupos profissionais Lisboa Bairro Alto Novos 
Moradores 

Pessoal de profissões científicas, técnicas, artísticas e 
similares; Directores e quadros superiores 
administrativos 

30,9 21,9 32,9 

 
Pessoal administrativo e técnicos intermédios 

27,3 27,4 11,8 

 
Pessoal dos serviços de protecção e segurança, dos 
serviços pessoais e domésticos e trabalhadores 
similares, incluindo comércio 

13,8 20,7 39 

 

Trabalhadores da agricultura e pesca; Forças Armadas 
0,9 0,6 0,4 

 
Trabalhadores das indústrias extractivas e 
transformadora e condutores de máquinas 
fixas e de transporte 

12,2 12,1 15,9 

Fonte: INE, recenseamento da população, 2001. Inquérito sócio-habitacional  
                        1992/1993 – Gabinete Técnico Local 

  
A nobilitação urbana é, por definição, um processo de “filtragem social” da 

cidade. Vem despoletar um processo de recomposição social importante em bairros 

antigos das cidades, indiciando um processo que opera no mercado de habitação, de 
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forma mais vincada e concreta nas habitações em estado de degradação dos bairros 

tradicionalmente populares. Correspondendo à recomposição (e substituição) social 

desses espaços e à sua transformação em bairros de classes média, média-alta, não se 

pode deixar de referir, por conhecimento deste processo de “substituição social”, o 

reforço da segregação socio-espacial na sua sequência, aprofundando a divisão social do 

espaço urbano. É da recentralização selectiva e da substituição social que este processo 

de recomposição urbana envolve, que devemos reter o tributo para a construção de uma 

cidade crescentemente fragmentada. 

Se atentarmos na Figura 10, que demonstra a distribuição da variação da 

população activa, nas freguesias de Lisboa, no período intercensitário de 1991 e 2001, 

rapidamente se conclui da inversão da tendência de regressão socio-demográfica da 

Encarnação que, à semelhança do registado em termos de população residente, ganhou 

mais ¼ da sua população de novos moradores que se constituem como mão-de-obra 

disponível para a produção de bens e serviços que entra ou entrou no circuito 

económico do mercado de trabalho. De facto, a Encarnação, com o seu ganho de 25% 

de população activa na década de 90 – facto por si só extraordinário no contexto de um 

centro histórico ainda visivelmente envelhecido – só se deixa mesmo ultrapassar por 

Carnide (31,3%), ficando mesmo à frente de freguesias jovens e de recente expansão 

urbana de Lisboa, tais como as do Lumiar (13,2%) e Charneca (6,1%). 

Retomando a análise do Quadro 6, a verdade é que a apropriação pontual do 

espaço, característica da nobilitação urbana, introduz mudanças na escala da segregação 

socio-residencial produzida. Esta far-se-á, doravante, e contrariamente ao que acontecia 

na cidade moderna, a uma escala micro de maior complexidade, baralhando o primórdio 

da divisão social da cidade em manchas homogéneas, inerente ao princípio de 

zonamento funcional associado à cidade industrial. Esta mudança de escala não é 

perceptível nas informações disponíveis pelo Instituto Nacional de Estatística ao nível 

de freguesia. 

Assim, quando se assiste à emergência de empreendimentos destinados à 

habitação de grupos de estatuto sócio-económico mais elevado em bairros históricos de 

características essencialmente populares – verdadeiros enclaves de luxo no seio de áreas 

de residência de classes baixas – como é o caso presente do Bairro Alto, facilmente se 

conclui que a nobilitação é um exemplo de uma nova organização do espaço urbano, 

reforçando uma estrutura fragmentada, típica da cidade pós-moderna. O processo de 

nobilitação do Bairro Alto aparenta, assim, corroborar a tese, advogada por Teresa 
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BARATA SALGUEIRO nos seus estudos mais recentes (1997, 1998, 1999, 2001), da 

cidade pós-moderna, enquanto espaço fragmentado.  

 
Figura 10. Variação da população activa, nas freguesias de Lisboa,  

entre 1991 e 2001 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento da população de 1991 e 2001, INE 

 

Fortemente interligado com a profissão, o nível de escolaridade é considerado 

como uma das principais variáveis do perfil do gentrifier, pois é responsável pela 

configuração do capital cultural que assiste aos valores e representações sociais da sua 

estrutura motivacional na definição da necessidade de aspiração e distinção social. É a 

hipótese de a representação de distinção social centrada na educação variar em 

proporcionalidade directa do grau de escolaridade (CASANOVA, 2004). Na verdade, 

quando se considera o perfil do gentrifier, o grau de escolaridade é na maioria dos casos 

bastante alto, associado a graus académicos, cursos superiores ou médios. A apreciação 

dos dados estatísticos relativos aos novos moradores do Bairro Alto (Quadro 7), permite 

confirmar a presença de capitais escolares muito superiores aos dados globais relativos 

ao conjunto da cidade de Lisboa, pelo menos mediante as informações disponíveis para 

o início da década de noventa. Enquanto que nos novos habitantes do bairro é possível 

distinguir 24,3% de indivíduos com diplomas universitários ou que frequentam cursos 
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médios, a totalidade da cidade de Lisboa apresenta um valor claramente inferior que 

ronda os 10%. Este valor baixa ainda mais se considerarmos a unidade territorial bairro. 

Se simultaneamente apreciarmos a soma dos valores do nível secundário com os do 

médio/superior, registamos que no caso dos novos moradores no bairro, o seu total 

perfaz cerca de metade do universo considerado. Além disso, e ainda em relação a estes 

valores, registamos sempre níveis de instrução mais elevados, comparativamente com a 

cidade de Lisboa e com a população já residente no Bairro Alto, tendo em conta ambos 

os momentos censitários, 1991 e 2001. Não deixa de ser importante registar que mais de 

27% dos novos moradores apenas possui o 1º ciclo do ensino básico completo como 

habilitação académica, valor que, mesmo inferior face ao da cidade e ao do bairro, é 

expressivo no universo apreciado. Este valor corrobora as informações anteriormente 

discutidas em torno dos grupos profissionais mais representados na população residente 

do bairro e denuncia o estádio ainda primário em que a nobilitação urbana deste se 

encontra e a expressão territorial que lhe é característica apenas pontualmente.   

 
Quadro 7. População residente no Bairro Alto e em Lisboa, segundo o nível de 

instrução (por representante do agregado), em 1991 e 2001 (%) 

 
Fonte: INE, recenseamento da população, 1991 e 2001. Inquérito sócio-habitacional  

                       1992/1993 – Gabinete Técnico Local 
  

Para Daniel NICOLAS (1994) a fragmentação na apropriação social do espaço e do 

território decorre em larga medida das transformações recentes ao nível da economia e 

das inovações tecnológicas, das quais resulta um novo modo de articulação entre o 

espaço e o tempo que o autor identifica como a “simultaneidade espaço-tempo”, isto é, 

a possibilidade de que em diferentes sectores territoriais ocorram fenómenos 

interligados. A nova apropriação social do espaço pelos vários grupos sociais passa a 

ser mediada pelo individualismo contemporâneo, o que a torna menos susceptível a 

tipologias de classificação e a correspondências socio-espaciais. 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 

Lisboa Bairro Alto Nível de Instrução 
1991 2001 1991 2001 

Novos 
moradores 

Sem primário 9,6 10,3 7,3 6,4 7,9 

Primário 37,5 27,6 47,9 34,7 27,8 
Preparatório 9,1 17,8 9,5 17,4 15,2 

Secundário 27,1 17,6 25,9 21,4 24,8 

  Médio / Superior 16,8 26,7 9,4 20 24,3 
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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. 

As novas formas territoriais 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, informação 

e mobilidade. Deverão também ser percebidas como traduzindo um padrão espacial de 

organização do território pelo indivíduo que é mais complexo e 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. Esta vontade de hiper-

escolha acarreta diversas consequências que levam a uma reorganização importante das 

relações sociais e do próprio território. 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 nobilitação 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 
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últimas representam justamente o avanço da integração da cidade no movimento da 

globalização económica e cultural (BUTLER e ROBSON, 2001a, 2001b). 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. 

Seria pouco consistente afirmar que a lógica da apropriação social do espaço típica 

da cidade fordista é uma etapa totalmente ultrapassada e, por isso mesmo, que a sua 

lógica espaço-temporal baseada na contiguidade territorial e na unidade funcional e 

social de cada sector urbano houvesse desaparecido por completo. Pouco consistente 

parecem também as perspectivas teóricas que negam a fragmentação espacial da cidade 

pós-fordista e a apresentação de novas articulações espaciais, em que a apropriação 

social do espaço se processa por via de complexas redes de sociabilidade parciais que 

permitem a integração, num mesmo espaço, de um movimento sincrónico de diversos 

modelos societais de acordo com o diferencial de grupos sociais que daquele usufruem. 

Este reconhecimento da existência e do funcionamento complexo e sincrónico de 

diferentes lógicas socio-espaciais, mesmo em espaços reduzidos no interior das áreas 

metropolitanas, como seja o espaço-bairro coloca a necessidade ao géografo de rever o 

conceito de espaço social e requer, necessariamente, o privilégio de estudos de escala 

micro.  

 

4.4.5. Componente estética no consumo e representação simbólica dos espaços 
e equipamentos do bairro: prelúdio a uma gentrification comercial 

 

Em relação à utilização do espaço-bairro, numa primeira análise, procurou-se 

perceber se os entrevistados desenvolviam as suas práticas de consumo dentro do bairro 

ou fora dele, constatando-se que, neste domínio, as opiniões divergiam. Sensivelmente 

metade dos entrevistados declarou ser nocturna a utilização principal do bairro, facto 

este relacionado com a diuturnidade do seu horário laboral “de dia nunca cá estou 

porque trabalho o dia todo... é só à noite ou para ir jantar” (Entrevistado 5), “usufruo 

mais de noite porque de dia trabalho” (Entrevistado 2). No entanto, e curiosamente, 

quando se lhes é perguntado os espaços que mais usufruem no bairro, a maioria refere 

os espaços de comércio (espaços diurnos) e não os de lazer nocturno, visto que a 

frequência com que acorrem a estes últimos é esporádica, na maioria do casos, relativa a 

ocasiões especiais como fins de semana prolongados, vésperas de feriados, entre outros. 
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Na base do sucedido aponta-se, por exemplo, o facto dos entrevistados escolherem para 

práticas de lazer outros espaços nocturnos da cidade de Lisboa que não o Bairro Alto 

“Prefiro outros espaços da cidade porque me identifico mais com eles. Vou mais para 

Santos (Entrevistado 2). 

E é, então, no que concerne às práticas de consumo propriamente ditas, que a 

referida divergência de opiniões se produz. Neste domínio, se, por um lado, as práticas 

ocorrem frequentemente no comércio antigo “Frequento o comércio aqui do bairro. 

Tem umas lojinhas aqui de ferramentas, a lavandaria, o fotógrafo, a mercearia” 

(Entrevistado 4), por outro, para alguns entrevistados simplesmente não ocorrem neste 

bairro “...não recorro mais ao comércio do bairro porque não se proporciona – às horas 

a que eu chego já está tudo fechado e depois nos sítios onde eu trabalho tenho outras 

alternativas” (Entrevistado 2), “não gosto muito de ir às compras e quando vou... 

normalmente não vou ao bairro” (Entrevistado 3). 

Assim sendo, existe uma preferência destacada entre o comércio antigo e o novo 

comércio: as práticas de consumo nos estabelecimentos mais tradicionais incidem, 

especialmente, na satisfação das necessidades básicas (bens de primeira necessidade e 

de uso corrente) em virtude dos preços mais baixos, da reserva de tipicidade do bairro, 

característica de um atendimento mais personalizado, embora não implicando 

necessariamente nenhum tipo de investimento em relações de vizinhança, mas sim, 

situando-se apenas no plano funcional e instrumental, como é de preferência de todos os 

entrevistados. Estas são as características positivas reconhecidas pelos novos moradores 

do bairro no comércio tradicional de proximidade. 

Em função de recorrerem com alguma frequência ao comércio tradicional local – e 

mesmo aqueles que não recorrem – a maioria dos entrevistados revela um sentimento de 

satisfação ou, pelo menos, empatia com este, apresentando um conjunto de aspectos 

positivos que o demarcam de outro tipo de comércio de cariz mais moderno que se pode 

encontrar no Bairro Alto. De entre os aspectos positivos referenciados, destacam-se o 

atendimento personalizado “é simpático e as pessoas normalmente são muito 

simpáticas, é aquele atendimento personalizado: «Então está cá hoje outra vez? Então 

como é que está?» É muito mais pessoal” (Entrevistado 5) e a tradição comercial “Acho 

que o velho comércio deve continuar... é que tem alma!” (Entrevistado 2). Neste ponto 

refira-se ainda que o consumo no comércio mais antigo é, contudo, accionado por um 

outro nível de motivações: para além do nível de preços inferior, é sublinhado 

essencialmente o carácter diversificado da oferta comercial (sem comparação, todavia, 
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com o comércio moderno) “Cada lojinha tem pouca quantidade mas tem muitas 

variedade, muita mistura” (Entrevistado 3). No entanto, e apesar desta afluência ao 

comércio antigo, a mesma não se caracteriza por um contacto mais alargado com a 

população autóctone, uma vez que, tal como já foi referido, o recurso a este tipo de 

comércio é relativamente pontual aquando de uma necessidade imediata. 

Contudo, para além de condicionantes externas, a montante e a jusante do sector 

do comércio tradicional de bairro, as alterações ocorridas nas formas de comércio na 

cidade de Lisboa decorrem fundamentalmente do aumento da concorrência que é 

sempre um estímulo à inovação, seja na adopção de novos formatos, seja pelo 

crescimento por meio da concentração. Assim, nos sectores em que a concorrência é 

mais forte, os retalhistas do bairro sentem maior necessidade de investir nos espaços de 

venda para os tornar mais atractivos e, por essa via, produzir uma mais-valia susceptível 

de cativar os seus clientes. Em função das características do sector, as estratégias de 

intervenção tanto podem incidir sobre a reformulação das lojas, dotando-as de um 

conjunto de condições que lhe forneçam identidade própria, como sobre a qualidade da 

oferta, a profundidade do sortido ou a representação exclusiva desta ou daquela marca, 

ou então combinando as duas componentes. Pelo contrário, nos sectores 

subrepresentados em unidades funcionais, portanto, sem a pressão da concorrência, os 

operadores acabam, na maioria das vezes, por desprezar a qualidade dos espaços de 

venda; se por alguma razão a concorrência aumenta, a tendência será para investirem na 

descida dos preços, reduzindo as margens de comercialização, impressionando assim os 

consumidores pela via dos preços baixos e dos descontos. Por fim, para além da grande 

heterogeneidade dos empresários do comércio em termos etários, nível de formação, 

capacidade de iniciativa e financeira, outros factores, ligados tanto à oferta como à 

procura, têm condicionado a evolução dos diferentes ramos de actividade que compõem 

o sistema comercial da bairro, mas todavia, não serão alvo de análise neste trabalho. 

Através das entrevistas exploratórias realizadas aos empresários do comércio local 

pudemos constatar que, embora muitos comerciantes do bairro considerem necessário 

introduzir alterações nos seus estabelecimentos (nos produtos comercializados, no 

serviço ao cliente, no pessoal ao serviço e respectiva formação, na remodelação física 

da loja, decoração das montras, etc.), a verdade é que a grande maioria dos empresários 

pensa simplesmente manter a situação actual, não sentindo necessidade de intervir nos 

pontos de venda de forma a melhorar a sua visibilidade e alterar a sua imagem junto dos 

consumidores. Reafirmamos que este estrangulamento, reflexo do domínio do sector 
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pelo pequeno investidor com escassas perspectivas de modernização, acaba por 

comprometer a capacidade de modernização do sistema comercial do bairro de forma a 

acompanhar as mudanças introduzidas nos últimos anos e nos vindouros pelas novas 

formas de comércio mobilizadoras de concorrência de elevado potencial face ao 

comércio tradicional. O sector é dominado pelo pequeno investidor e pelo capital 

familiar, o que não é favorável ao desenvolvimento de grandes projectos e constitui uma 

das fragilidades estruturais mais evidentes do aparelho comercial do bairro. 

Assim, foram também evidentes nos discursos dos novos moradores, as 

referências aos aspectos negativos do comércio tradicional do bairro. Marcados pelo 

peso da inércia, pela velhice, pela falta de formação e, sobretudo, pela incapacidade de 

reagir às mudanças do mercado, os pequenos retalhistas e operadores de serviços do 

bairro têm vindo a perder terreno para as novas formas de comércio e as cadeias de 

distribuição com localização fora do bairro, que acabam quase sempre por ser 

responsabilizadas pelo declínio dos primeiros, assumindo, muito frequente e 

precipitadamente, o peso explicativo total dos riscos de insustentabilidade do aparelho 

comercial da cidade centro. A descentralização da actividade comercial, o aparecimento 

de novos centros de comércio e serviços na(s) periferia(s) e o declínio do centro da 

cidade, constituem, em grande medida, uma consequência disso mesmo, que 

dificilmente poderá ser combatida ou resfriada, até porque, não raras vezes, esta 

descentralização se faz através da implantação de grandes centros comerciais e 

hipermercados que fornecem aos novos moradores enquanto consumidores não só os 

produtos e serviços que se podem encontrar no centro tradicional, mas também 

ambientes e experiências de consumo mais consistentes com os seus estilos de vida, as 

suas necessidades e os seus desejos. Mesmo assim, e por seu turno, os novos espaços de 

comércio fora do bairro também não foram eleitos como espaços de consumo frequente, 

sobretudo por estarem associados ao consumo de massa. 

Relativamente aos novos espaços de comércio no bairro, à emergência dos quais 

já há algum tempo se assiste, têm surgido novos ramos ligados à área de venda não 

massificada, com pretensões de inovação, traduzindo espaços e estilos de vida 

emergentes e assentes em actividades, especialmente ligadas à imagem, moda, 

estilismo, design, mobiliário, joalharia, belas artes, à produção simbólica e à valorização 

de determinadas condutas culturais. Subjacente a este novo comércio encontra-se, não 

uma comercialização pura e simples de um qualquer produto, mas uma actividade aliada 

à criação de objectos raros e/ou exclusivos. É simultaneamente uma actividade que 
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aparece com uma forte componente cultural e de projecção pessoal que remete para uma 

personalização/distinção implícita na marca, na qualidade, no autêntico e no genuíno 

que a inovação da peça única oferece. 

Contudo, de acordo com os resultados, apesar de os entrevistados revelarem muito 

frequentemente preocupações estéticas no acto de consumo “A componente estética é 

importante. Prefiro ficar meses sem comprar uma peça do que comprá-la sem que goste 

minimamente” (Entrevistado 1), o status social resultante da aquisição de um objecto 

que, pela sua marca ou por outros aspectos, conferiria um estatuto social, uma pertença 

e identificação com um determinado grupo social ao seu portador, nunca foi 

explicitamente assumida pelos entrevistados. Ou seja, no acto da compra, encontra-se 

sempre presente o gosto pessoal e o sentimento gerado no indivíduo pela posse “Eu não 

sou muito ligada em marca, nada. Mais na beleza e naquilo que eu sinto pelo objecto” 

(Entrevistado 4) e nunca na assunção da correspondência da razão desse acto a um 

estatuto de distinção social e/ou demarcação das massas. 

Como tal, a implementação dos espaços comercias mais modernos no Bairro Alto 

não é entendido pelos entrevistados como espaço viabilizador de um consumo que os 

possa demarcar, distinguir-se do consumo massificado e, portanto, na sua classe social. 

Neste contexto, se, por um lado, a dinâmica comercial é o aspecto positivo mais referido 

“...há um cabeleireiro agora que está a fazer um furor... há uma loja que parece que 

estamos em Londres” (Entrevistado 5), “... eu acho que dá graça assim a mistura do 

moderno com o antigo” (Entrevistado 4), por outro lado, os aspectos negativos 

assumem especial preponderância aquando da sua alusão por parte dos entrevistados, 

nomeadamente, o carácter descontextualizado do estabelecimento na paisagem “Já 

entrei numa loja... se eu vise a fotografia da loja fora do Bairro Alto eu nunca associava 

aquela loja ao bairro” (Entrevistado 3); e o elitismo “Irrita-me a postura das pessoas que 

compram só porque é fashion, não é por ser moda normal, é por ser in” (Entrevistado 2).  

Neste âmbito, é curioso que, para os entrevistados, a importância destes novos 

espaços de comércio não reside na possibilidade de afirmação do seu novo estilo de 

vida que materialize valores e padrões de estética, mas sim por uma maior dinâmica e 

vida urbana e social que desse modo se confere ao bairro em geral, com a atracção de 

outros públicos e grupos provenientes extra-bairro. No entanto, queremos deixar claro 

que esta conclusão apenas é válida para a amostra disponível e tendo em conta os 

depoimentos registados, limitando-se a estes e podendo, por conseguinte, não 

corresponder verdadeiramente ao que se passa na realidade, ou seja, à forma como eles 
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percepcionam as suas práticas de consumo e as reflectem nos objectos que consomem, 

sem que o discurso apresente explicitamente esta dimensão. Estes resultados não podem 

ser, obviamente, generalizados a todos os novos moradores do bairro. Por outro lado, e 

a comprovar esta situação de desfasamento entre os discursos dos gentrifiers e as suas 

práticas de consumo reside na observação directa do interior do habitat dos 

entrevistados, que permitiu constatar a presença de objectos de decoração com maior 

excentricidade, bem como, uma maior mistura de vários estilos de objectos. Neste 

sentido, pode-se dizer que a estetização do conjunto destes objectos tende a diluir no 

quotidiano destes novos moradores a fronteira arte/vida, embora se volte a frisar que, 

para os entrevistados, nenhuma razão pode ser invocada para tal, exceptuando, o seu 

gosto pessoal. 

Porém, e apesar do carácter constante das preocupações estéticas dos novos 

moradores, revelada pela importância do consumo estilizado, as entrevistas realizadas 

permitiram verificar que nem sempre o aspecto estético é determinante para a 

concretização efectiva do consumo. O factor económico foi referido como entrave ou 

dissuador da compra, uma vez que estes consumos são, geralmente, consumos caros 

materializados em objectos originais, únicos e exclusivos “...Gosto imenso da cadeira 

Swan do Jacobsen que custa uns 4000 euros... o aspecto é uma coisa que eu gosto 

muito, mas não abdico de um nível de vida simpático sem essas peças para estar a 

comprar essas coisas tão caras” (Entrevistado 5). Assim sendo, a discrepância entre o 

capital económico, verificado na maioria dos entrevistados (nível de habilitações 

literárias elevado versus rendimento médio entre os 500 e os 1000 euros, o que indicia 

predomínio do perfil do marginal gentrifier), poderá ser em parte explicativa deste 

posicionamento mais reservado face ao consumo cultivado de gama alta. Na verdade, o 

problema parece residir no factor económico e na capacidade de investimento monetária 

neste tipo de consumo, e não no tipo de percepção estilística demonstrada por estes 

actores sociais. 

Apesar do Bairro Alto ser, muitas vezes, identificado pela sua vida nocturna, para 

os indivíduos sujeitos às entrevistas, a sua frequência não passa de um acto esporádico, 

não só porque a actividade laboral desempenhada, nomeadamente, o ritmo a que por 

essa via estão sujeitos, não permite uma frequência assídua, mas também porque a 

insegurança que sentem estar inerente a essa vida nocturna e, em concreto, o próprio 

espaço do Bairro Alto não os motiva a usufruir dos espaços de lazer nocturno “Ao 

Sábado, normalmente não somos só dois ou três, vamos mais para evitar as situações 
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desagradáveis... há sítios que os meus colegas que lá vão há mais tempo dizem: «Olha! 

Não vás por ali ou não passes por aquela rua tanto de noite como de dia»” (Entrevistado 

3). Em contrapartida, os aspectos positivos da dinâmica vivencial e da animação aos 

quais poderá estar subjacente a diversidade forma os mais abordados “...há muitos bares 

com música... e não há barreiras” (Entrevistado 1), “Há vários tipos de pessoas que 

frequentam o Bairro Alto... como há coisas e sítios tão diferentes. É um estilo de vida 

ecléctico, não é elitista” (Entrevistado 5). 

A escolha da residência no bairro foi outra das categorias a que se pretendeu dar 

resposta com a realização das entrevistas e, segundo estas, não é possível afirmar com 

segurança se na base dessa escolha teria estado implícito um valor de signo ou um valor 

de uso; com frequência, as opiniões contemplavam os dois aspectos, sendo que, se, por 

um lado, a escolha teria sido efectuada com base num critério mais funcional, 

relacionado com a proximidade ao local de trabalho, com a oportunidade financeira que 

a compra da habitação revelava para o investimento de capital individual, ou, em casos 

pontuais, com a rede de sociabilidades já estabelecida no bairro “Em termos de 

localização, não há melhor em Lisboa porque tenho todos os transportes à porta e é um 

bairro que dá acesso a todo o lado” (Entrevistado 2), por outro, a própria residência no 

bairro acabou por incutir nestes novos moradores um sentimento forte de pertença e 

identificação com o espaço em si e com o carácter antigo, tradicional, genuíno, 

autêntico e castiço do bairro. O entrevistado 1 a propósito das formas da arquitectura e 

da morfologia urbana do bairro: “Acho mais caloroso do que as zonas novas, acho mais 

acolhedor, acho que têm mais alma, são mais características, mais típicas... há sempre 

alguma coisa para descobrir em qualquer beco, num largozinho”. Foi muito comum 

ouvir dos novos moradores referências de apreciação global muito positiva 

relativamente às ruas estreitas intercaladas por praças e largos, bem como, aos traços 

antigos dos edifícios. “Agrada-me, é sempre um labirinto... transporta para uma 

realidade que me é muito chegada... depois faz sempre lembrar a Reforma Pombalina, 

há um passado histórico muito forte subjacente à arquitectura” (Entrevistado 5). Este 

interesse pelas estruturas antigas, pelos traços históricos e arquitectónicos, representa 

uma forma de consumo artística e cultural levado a cabo pelos novos moradores do 

bairro e onde estes investem simbólica e esteticamente. 

De acordo com o referido, é possível reafirmar um dos aspectos teóricos 

mencionados aquando do enquadramento teórico: face a um vazio social característico 

da sociedade contemporânea, a escolha de residência em áreas centrais dos espaços 
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urbanos, nomeadamente, áreas históricas, tem subjacente a reapropriação de um sentido 

de comunidade de outrora, mas que, dada a inexistência da interacção real entre os 

novos moradores e a população das classes populares do bairro, se afigura meramente 

artificial   

  

4.5. Os efeitos dos programas de reabilitação urbana na nobilitação do Bairro 
Alto 

 

O conceito de reabilitação urbana surge como um novo paradigma face às 

intervenções da renovação urbana que, no período do pós Segunda Guerra Mundial, 

alterou profundamente as áreas centrais de muitas cidades europeias, quer pela urgência 

de reconstrução devido ao conflito bélico, quer pelas manifestações do planeamento 

urbano e da arquitectura modernas que, associados a uma filosofia de progresso e ética 

produtivista, se oponham à ideia do clássico e da tradição (GONÇALVES, 2006). A 

reabilitação urbana refere-se à conservação e reabilitação do edificado, por oposição à 

construção nova, que pode ocorrer em diferentes graus de intervenção – geral, de 

fachadas e de coberturas, de caixilharia, de reorganização do espaço interior, e mesmo 

de conjuntos de edifícios, tendo por objectivo melhorar as condições da habitabilidade, 

tornando os espaços mais funcionais, mas mantendo os elementos que caracterizam os 

edifícios, no que respeita à arquitectura e ao enquadramento urbano (CHOAY e MERLIN, 

1988). 

O conceito é definido com precisão pela Direcção Geral de Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano – DGOTDU (2005) como sendo um processo de 

transformação urbana, compreendendo a execução de obras de conservação, 

recuperação e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, com o objectivo de 

melhorar as suas condições de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu esquema 

estrutural básico e o aspecto exterior original. Portanto, o conceito de reabilitação 

urbana supõe o respeito pelo carácter arquitectónico dos edifícios, não devendo, no 

entanto, confundir-se com o conceito mais estrito de restauro, o qual implica a 

reconstituição do traçado original, no mínimo, das fachadas e das coberturas. 

Reabilitação urbana não se confunde também com renovação urbana. São conceitos 

diferentes e que, igualmente segundo a DGOTDU (2005), se distinguem sobretudo pelo 

tipo de obras inerentes às respectivas operações: na reabilitação urbana alega-se o 

respeito pelo carácter arquitectónico dos edifícios, enquanto que na renovação urbana é 
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permitido o processo mais ou menos pontual de demolição e reconstrução. A renovação 

urbana é uma acção que implica a demolição das estruturas morfológicas e tipológicas 

existentes numa área urbana degradada e a sua consequente substituição por um novo 

padrão urbano, como novas edificações. Por conseguinte, estas intervenções de 

renovação urbana desenvolvem-se sobre tecidos urbanos degradados, aos quais não se 

reconhece valor como património arquitectónico e histórico. 

As obras de reabilitação têm privilegiado as áreas urbanas degradadas, mas com 

características arquitectónicas e históricas importantes para a caracterização da cidade, 

como um bairro histórico, um centro antigo, uma zona como a Baixa Pombalina de 

Lisboa, ou um conjuntos de edifícios como os pátios e as vilas operárias, ou ainda 

edifícios isolados como palácios e monumentos. A reabilitação urbana estende-se 

também ao conjunto da urbe. Uma situação demonstrativa é a de quando se aplica o 

conceito de reabilitação urbana nas chamadas áreas de habitação social, particularmente 

nos bairros municipais degradados, onde para além da simples manutenção é necessário 

proceder ciclicamente a alterações, também com diferentes graus de abrangência – 

arranjos exteriores, novos equipamentos públicos para adaptação de funções, mobiliário 

urbano, vida associativa e cultural, relação com as escolas, etc. – que configuram outras 

dimensões da qualidade de vida para além da habitação, que é, todavia, a que mais 

directamente interessa aos moradores. 

Por conseguinte, a profundidade da reabilitação pode ser maior ou menor, 

podendo integrar outras componentes além da função de habitar, como é o caso das 

características específicas da arquitectura e dos processos construtivos que determinam 

a imagem da cidade, e que desta forma constituem referências para quem nela vive ou 

trabalha. Portanto, entendido conceptualmente num espectro mais amplo de definição, a 

reabilitação urbana consiste  

 

«numa nova política urbana que procura a requalificação da cidade existente, 

desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um conjunto de acções 

coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores socio-económicos, 

ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, com a finalidade de elevar 

substancialmente a qualidade de vida das populações residentes, melhorar as condições 

físicas do seu parque edificado, os níveis de habitabilidade e de dotação em equipamentos 

comunitários, infra-estruturas, instalações e espaços livres de uso público» (APPLETON et 

al., 1995: 22).  
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Assim, o processo de reabilitação urbana abrange um vasto leque de intervenções 

que pode ir desde a simples recuperação do edificado e dos espaço públicos; a uma 

estratégia de carácter social e assistencial dirigida a problemas específicos de grupos 

que são socio-espacialmente marginalizados e segregados; até a acções mais 

abrangentes de revitalização social e económica. 

Nos últimos 30 anos, Lisboa perdeu mais de 240 mil habitantes. Essa perda, aliada 

ao significativo envelhecimento da população residente, fez com que o número de 

pessoas com mais de 64 anos aumentasse, diminuindo o número de pessoas abaixo dos 

15 anos. Esta profunda alteração demográfica, influenciou bastante o património 

edificado. Hoje, estimam-se existirem cerca de 40 mil fogos devolutos, o que significa 

14 % do parque habitacional da cidade. A deterioração dos edifícios foi inevitável. Em 

2001, 61 % dos prédios de Lisboa necessitavam de reparação e 5 % estavam mesmo em 

profunda degradação. É neste contexto que surgem as primeiras operações de 

reabilitação urbana no país, na segunda metade da década de 70 (BARATA SALGUEIRO, 

2001a). 

As intervenções no domínio da Reabilitação Urbana em Portugal adquiriram uma 

importância crescente no decorrer dos últimos 30 anos, revelando-se fundamentais na 

revitalização dos centros históricos, sendo que até aos anos 70 do século passado, a 

reabilitação do património construído manteve-se circunscrita a monumentos nacionais 

ou outros edifícios de elevado valor histórico, na sequência de campanhas de pendor 

nacionalista que pretendiam sobretudo legitimar toda a ideologia ultraconservadora do 

regime do Estado Novo (GONÇALVES, 2002; MATIAS FERREIRA, 2004). 

O primeiro programa visando o apoio financeiro à reabilitação dos edifícios foi 

criado em 1976, o PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados. Este 

programa tinha como objectivo o de apoiar, através da concessão de empréstimos 

bonificados às autarquias mas também aos particulares, o desenvolvimento de obras de 

conservação, reparação e beneficiação do património habitacional público e privado. 

Teve um relativo sucesso, sobretudo por ser o programa pioneiro nesta problemática, 

ainda que o grau de realização se mantivesse a níveis reduzidos, considerando o total 

das verbas previstas e o facto de ter sido quase exclusivamente accionado pelas 

autarquias. Este programa não considerou também o parque arrendado. Uma década 

depois, em 1985, foi criado o PRU – Programa de Reabilitação Urbana – que se traduzia 

no apoio técnico e financeiro às autarquias, prevendo a criação de um Gabinete Técnico 
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Local (GTL) que funcionava na respectiva dependência da câmara municipal e geria 

todo o processo de reabilitação, actuando, não apenas, sobre o restauro e recuperação 

dos imóveis, mas também, sobre as áreas urbanas mais abrangentes onde aqueles se 

inseriam. Ao abrigo do PRU foram criados 36 GTL’s em todo o país, com a missão de 

elaborarem projectos de reabilitação de áreas urbanas em núcleo histórico, recuperação 

dos seus edifícios, gestão financeira de reabilitação e apoio social às populações, 

sustentando-se num apoio técnico especializado às autarquias, prestado por equipas 

pluridisciplinares (GONÇALVES, 2006; APPLETON et al., 1995). 

O PRU configurou-se no grande instrumento impulsionador da reabilitação urbana 

no Bairro Alto, uma vez que a recuperação do edificado no bairro iniciou-se com a 

instalação de um GTL específico no seu interior, então ainda dependente do serviço de 

obras do Município. O GTL do Bairro Alto foi instalado em 1989, à semelhança de 

outros gabinetes locais criados alguns anos antes noutros bairros históricos da cidade e 

com objectivos semelhantes na resposta aos problemas da reabilitação urbana. A 

declaração, em 1990, da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística do 

Bairro Alto/Bica, sob a proposta da Câmara Municipal de Lisboa, veio alargar a área de 

intervenção (52 hectares) às freguesias de Santa Catarina e a parte da de São Paulo e 

reforçar as competências técnico-administrativas do GTL. As suas atribuições eram 

fundamentalmente as seguintes: elaborar projectos de reabilitação de espaços comuns e 

de recuperação de edifícios promovendo e acompanhando as obras; informar e apoiar os 

proprietários e moradores para dinamizar a sua participação na realização das obras nos 

edifícios e na obtenção de apoios financeiros; e dar parecer sobre o licenciamento de 

obras na sua área de intervenção.  

 

«O gabinete tenta dar resposta aos problemas específicos da área, [...] planificando, a par 

da reabilitação física do Bairro, a reabilitação histórica e social, mantendo as 

reminiscências de tradição e promovendo a qualidade do espaço urbano, quer para os 

actuais residentes, quer para os vindouros [...], numa perspectiva de articulação técnica 

das soluções e numa atitude de participação social dos residentes na zona [...]» (MATIAS 

FERREIRA e CALADO, 1992b: 54; expressões em itálico foram por nós propositadamente 

realçadas).  

 

A lógica de diálogo e de apoio estabelecida com a população residente no que 

respeita à melhoria das condições de habitabilidade dos imóveis degradados do bairro é 
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muito explícita, não só nos discursos, como também nas práticas concretas do GTL. A 

área de intervenção envolve grupos sociais diferentes caracterizando-se por uma forte 

função residencial, com uma população envelhecida, com nível baixo de instrução, mas 

dotada de um forte enraizamento produzido por graus de relação de intimidade 

quotidiano, predominando as relações sociais primárias, de proximidade e de 

vizinhança. A actuação do GTL sempre foi, assim, norteada pela possibilidade de 

manutenção da população residente e pela fixação de grupos etários mais jovens, tendo-

se quase sempre trabalhado na sensibilização e apoio social da população (CML, 1993). 

Para desenvolvimento das operações de reabilitação foi necessário proceder ao 

desalojamento ou realojamento provisório dos moradores dos edifícios a reabilitar. 

Durante as obras de reabilitação dos seus imóveis, sobretudo se estes se situassem em 

áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, aquelas acções foram 

necessárias para levar a bom termo o processo de reabilitação, o que obrigou ao 

estabelecimento por parte da autarquia de regulamentos normativos para a sua 

orientação respectiva. Assim foi com a Proposta n.º 456/87: REALOJAR, aprovada pela 

Assembleia Municipal de Lisboa de 1988, que estabelecia, há já vinte anos atrás, que 

nenhum desalojamento se processaria sem prévia definição dos moradores desalojados 

no que diz respeito a vários aspectos: ao conhecimento da posição dos moradores 

relativamente à habitação que ocupam; ao transporte e salvaguarda dos haveres do 

desalojado; ao estudo de possíveis consequências do desalojamento nos rendimentos 

dos moradores desalojados, prevendo a adopção de possíveis medidas, nomeadamente 

financeiras, para minorar eventuais efeitos negativos; à salvaguarda das condições de 

saúde dos desalojados, especialmente dos mais idosos; à definição da solução de 

alojamento definitivo adoptado, devidamente fundamentada e subscrita pelo morador. 

Condições similares são aplicadas no caso de realojamento provisório. Todos os 

moradores desalojados provisoriamente das suas habitações só o foram quando se 

demonstrou que o realojamento provisório era a única solução possível para resolver o 

seu problema de residência, durante as obras de reabilitação. Um objectivo de princípio, 

repetidamente expresso pela autarquia, sempre consistiu na defesa, o mais possível, do 

direito das populações do Bairro Alto se manterem na sua área de residência habitual, 

procurando preservar os laços sociais e de entre-ajuda actualmente existentes, 

estabelecidos por meio de fortes relações de vizinhança, que organizam o equilibrado 

espaço social do bairro (APPLETON et al., 1995). 
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Dando continuidade à descrição sintética dos vários programas de reabilitação 

urbana. Passados nem 5 anos da criação do PRU, e uma vez que os resultados 

alcançados pelos dois programas anteriores nas últimas décadas não eram 

suficientemente satisfatórios, nomeadamente no que respeita ao parque habitacional 

arrendado, foi criado o RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Arrendados – que visava financiar a execução das obras de 

conservação e beneficiação, que permitiam a recuperação de fogos e imóveis em estado 

de degradação, mediante a concessão de incentivos pelo Estado e pelos municípios. Este 

programa destinava-se à recuperação de imóveis de arrendamento consistindo numa 

comparticipação a fundo perdido concedida pelo INH (Instituto Nacional de Habitação) 

e pela Câmara Municipal onde se situava o imóvel e ainda a possibilidade da concessão 

de um financiamento para a parte não comparticipada. Poderiam ter acesso ao RECRIA 

os proprietários e senhorios que procedessem nos fogos e nas partes comuns do prédio a 

obras de conservação ordinária ou extraordinária ou ainda a obras de beneficiação que 

se enquadrassem na lei geral ou local e necessárias para a concessão de licença de 

utilização. A sua finalidade original destinava-se a repor alguma justiça, em virtude da 

descapitalização dos proprietários durante o período de vigência do congelamento das 

rendas. De referir que este programa de apoio, iniciado em 1988, revelou-se de grande 

utilidade, em especial no Município de Lisboa, tendo permitido a recuperação até ao 

ano de 1998 de mais de 17 500 imóveis correspondentes a 1345 prédios. Mais 

recentemente os sucessivos anúncios públicos de alterações ao regime de 

comparticipação levou, de uma maneira geral, a que os proprietários tomassem a opção 

de aguardar por essas alterações legislativas, diminuindo o número de processos de 

candidatura nos dois últimos anos. 

Em 1996, cerca de 10 anos passados da criação do RECRIA, foram lançados 

outros dois programas de reabilitação de imóveis. O REHABITA – Regime de Apoio à 

Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas – que consistia numa extensão do 

Programa RECRIA que visava apoiar financeiramente as autarquias na recuperação das 

zonas urbanas antigas, com áreas críticas de recuperação e conversão urbanística com 

planos de pormenor ou regulamentos urbanísticos aprovados, e que resultou da 

iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa junto da Administração Central. A 

comparticipação, a fundo perdido, pelo Governo e Autarquias subia aqui mais 10%. Nas 

situações em que as operações de reabilitação e de renovação urbana implicassem a 

construção ou aquisição de fogos para realojamento provisório ou definitivo dos 
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agregados familiares, o município teria que os atribuir em regime de renda apoiada. 

Também no mesmo ano de 1996, surgiu o RECRIPH – Regime Especial de 

Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de 

Propriedade Horizontal – que visava apoiar financeiramente e a fundo perdido a 

execução de obras de conservação e de beneficiação que permitissem a recuperação de 

imóveis antigos, constituídos em regime de propriedade horizontal (Figura 11). 

 
Figura 11. Projecto de reabilitação urbana na Rua da Rosa, Bairro Alto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2001 foi criado o Programa SOLARH – Programa de Solidariedade e Apoio à 

Recuperação e Habitação – que se traduziu num apoio financeiro especial sob a forma 

de empréstimo sem juros, concedido pelo Instituto Nacional de Habitação a agregados 

familiares de fracos recursos económicos, para execução de obras de conservação. Para 

além da reabilitação do parque habitacional, o SOLARH tinha como objectivo a criação 

de condições que permitissem estimular a colocação no mercado de inúmeros fogos 

devolutos de que são proprietárias quer entidades (exemplo das instituições particulares 

de solidariedade social e as pessoas colectivas de utilidade pública administrativa que 

prossigam fins assistenciais), quer pessoas singulares que, até à publicação deste 

diploma, não beneficiavam de regime de apoio financeiro específico. Nesta medida, não 

só se visava facultar aos proprietários abrangidos os meios financeiros necessários à 

reposição das condições mínimas de habitabilidade, como se pretendia favorecer o 

aumento da oferta de habitações para arrendamento com valores moderados de renda 
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que sejam compatíveis com os rendimentos de estratos sociais de menor poder de 

aquisição. 

A última medida legislativa relativa à promoção da reabilitação urbana 

materializa-se na promulgação do Decreto-Lei 104, de 7 de Maio de 2004, que criou o 

Regime Jurídico Excepcional de Reabilitação Urbana de Zonas Históricas e de Áreas 

Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística. Este regime permite às autarquias a 

possibilidade de constituírem Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU) com poderes 

de autoridade e de política administrativa (como os de expropriação e licenciamento). 

As SRU devem captar investimentos e mobilizar todos os intervenientes (inquilinos, 

autarquias, senhorios, investidores) de modo a criar um verdadeiro mercado nacional da 

reabilitação. Sob o discurso de que o Estado e as autarquias não dispõem dos meios 

financeiros para uma efectiva reabilitação urbana em Portugal, supostamente 

responsável por uma dinamização pouco efectiva e algo morosa deste importante 

processo, considera-se a mobilização do investimento privado para a reabilitação 

urbana. Isto através de parcerias público-privadas, que atraem o capital privado, com 

recurso a formas imaginativas de engenharia financeira que envolvam mecanismos 

(como sejam fundos de investimento imobiliários) que permitam a capitalização dos 

projectos com vista à requalificação do tecido urbano, permitindo, o suposto 

“repovoamento” do centro das cidades. 

Para isso, no entanto, é fundamental que o investimento seja rentável, através da 

criação de um quadro económico, financeiro e regulamentar que seja susceptível de 

atrair e potenciar investimento privado. Um sinal disso foi dado pela Lei do Orçamento 

de 2007, que desceu a taxa do IVA de 21% para 5% aplicável às empreitadas de 

requalificação e reconversão urbana, equiparando o regime fiscal a outros sistemas de 

reabilitação urbana como o RECRIA e o REHABITA, o que permitirá, a captação de 

investimentos privados no âmbito das SRU. O principal princípio norteador deste 

regime excepcional é, por conseguinte, o do incentivo económico à intervenção dos 

promotores privados no processo de reabilitação. Neste âmbito, criou-se um quadro de 

referência para um contrato de reabilitação urbana, a celebrar entre o município, ou a 

sociedade de reabilitação urbana constituída para o efeito, e os promotores privados, nos 

termos do qual as partes, dotadas de uma quase plena liberdade negocial, ajustarão os 

termos em que o promotor privado procederá às operações de reabilitação urbana. 

Neste âmbito, insere-se uma das experiências levadas a cabo por uma conhecida 

SRU em Lisboa, a EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa. O programa 
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“Repovoar Lisboa” parte do caso paradigmático da freguesia de S. Paulo (a sul do 

Bairro Alto), que apesar de ser uma das maiores freguesias de Lisboa em área, de se 

situar no centro da cidade e de dispor de uma larga extensão de frente ribeirinha, é 

habitada por uma população inferior a 1500 pessoas. Estes paradoxos levaram a que a 

freguesia de S. Paulo fosse escolhida para projecto-piloto do programa Repovoar 

Lisboa. Através da intervenção no património imobiliário, espera-se contribuir para a 

valorização do local, renovando o seu tecido urbano e criando uma centralidade de 

bairro que faça renascer o desejo de habitar esta área histórica. A EPUL tem vindo a 

adquirir diversos prédios na zona, através da aplicação de verbas afectadas pela Câmara 

Municipal de Lisboa para este efeito, e promoverá a respectiva reabilitação com o 

objectivo de colocar no mercado largas dezenas de fogos, na sua maioria destinados ao 

segmento jovem. Poderão ser propostas parcerias a proprietários privados de imóveis, 

que investirão o respectivo valor (sendo os edifícios avaliados por entidade externa, 

idónea e independente), ficando a EPUL responsável pela promoção e gestão das obras 

de reabilitação. A EPUL afectará, ainda, a este programa alguns outros edifícios 

dispersos pela cidade, propriedade da própria empresa ou de terceiros que com ela se 

associaram, possibilitando a colocação no mercado de mais de três dezenas de fogos. 

A reabilitação urbana tem constituído uma das linhas prioritárias da actuação da 

autarquia nos últimos anos. Atrair novos residentes e fixar as populações dos bairros 

históricos da cidade de Lisboa serviu para criar dinâmicas sociais e económicas 

específicas e geradoras de desenvolvimento nas áreas antigas da cidade centro (MATEUS 

et al., 2005). Dentro das várias estratégias previstas para a cidade, enquadradas no Plano 

Estratégico de Lisboa (CML, 1992), reconhece-se que não se torna a cidade atractiva 

para a residência e para o trabalho, sem se resolverem os graves problemas de habitação 

que a caracterizam. Assim, a autarquia assumiu, na década de 90, a revalorização da 

função habitacional no conjunto da cidade e, em particular, na área central, como 

decisiva para o reequilíbrio sócio-urbanístico. Esta estratégia assentou na conjugação de 

um conjunto de políticas e de acções tendentes a equilibrar a habitação com outros usos 

urbanos, nas diversas áreas da cidade, a defender o parque habitacional da invasão do 

terciário e dos escritórios, a revalorizar a habitação no mercado imobiliário e a 

requalificá-la urbanisticamente, sobretudo nas áreas centrais consolidadas. O grande 

objectivo seria o de estabilizar o tecido urbano consolidado, com prioridade para a área 

central da cidade, procurando contrariar a tendência económica instalada que tem 

conduzido a uma progressiva e indiscriminada terciarização e consequente redução do 
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uso residencial na cidade centro17, através da regulamentação urbanística e de incentivos 

administrativos e fiscais (Figura 12). 

 
Figura 12. Estamos de volta, Lisboa! 

 

À excepção deste último Regime de Reabilitação Urbana de Zonas Históricas e de 

Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística, de 2004, todos os programas 

de reabilitação urbana levados a cabo pelo Estado, desde meados dos anos 70, 

fomentaram a reabilitação urbana e a conservação do edificado existente no centro 

histórico da cidade de Lisboa de acordo com o interesse público e colectivo. Isto à 

semelhança do que se regista nos restantes núcleos históricos das áreas centrais de 

outras cidades portuguesas, como demonstra José AGUIAR (2000). Este autor, numa 

descrição do essencial da experiência de conservação do património urbano de 

Guimarães, destaca uma reabilitação urbana “para e pelas pessoas”, contra a segregação 

produzida por eventuais casos de nobilitação urbana. Mas também a conservação estrita 

dos valores identitários e de autenticidade patrimonial, preservando as qualidades 

referenciais existentes na arquitectura da cidade histórica, prolongando-as para um 

território submetido a um desmesurado processo de desenvolvimento e de 

transformação, bem como a garantia da continuidade das permanências essenciais de 

longo prazo (a cidade enquanto monumento, na estrutura da sua morfologia e tipologia 

fundiária), conservando as qualidades formais já sedimentadas (a arquitectura erudita e 

vernácula que construiu, no tempo, o centro histórico). 

 

 

                                                 
17 Esta tendência é detalhadamente analisada por Teresa BARATA SALGUEIRO (1992b e 1994). 
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Conclusões e tendências 
 

 
 

No período entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 70, o modelo 

fordista de produção, correspondente à fase ascendente do ciclo económico, reproduzia 

uma organização do espaço em que o desenvolvimento incidia prioritariamente nos 

grandes centros urbano-industriais, onde a tecnologia moderna se exercia em grandes 

unidades beneficiando de economias internas (de escala) e economias externas (de 

aglomeração); em que a mobilidade dos factores de produção (capital, trabalho e 

tecnologia) era um importante vector de acumulação, sendo privilegiada a actividade da 

grande empresa dotada de forte organização hierárquica vertical. O processo de 

produção valorizava uma produção em massa e em cadeia, uniformizada e 

estandardizada, recorrendo-se à segmentação da produção, com forte influência na 

divisão social e espacial do trabalho. 

A partir dos anos 70, são notórias as limitações e debilidades do modelo fordista 

de produção que tivera início nos finais da Segunda Guerra Mundial, dado que a gestão 

centralizada e o controlo hierárquico apenas se manifestaram eficazes enquanto as 

condições externas se mantinham estáveis, isto é, até à crise dos anos setenta. Esta 

obrigou a que se revelassem as profundas incapacidades, por parte do modelo de 

produção fordista, de manutenção e promoção do crescimento económico e lucro. É esta 

crise de superprodução associada à transição de uma economia fordista para uma 

economia pós-fordista que, no ver de SMITH (1986a), explica a reestruturação urbana 

(reconfiguração do espaço construído) subjacente à emergência do fenómeno da 

nobilitação urbana. 

Associado a este, outro pólo de discussão sobre o processo de nobilitação urbana 

tende a situá-lo como um dos reflexos da emergência do que Daniel Bell chamou de 

cidade pós-industrial, na sequência da sociedade dita também de pós-industrial. 

Resultado de lógicas sociais e económicas imanentes à sociedade pós-industrial, a 

nobilitação vai-se configurando como uma das componentes espaciais mais importantes 

de um novo tipo de sociedade emergente, indicando uma transformação nas formas de 
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conceber, percepcionar e produzir o espaço e de nele inscrever a sociedade. Melhor 

dizendo, o processo de nobilitação corresponde a uma mudança no modo de 

espacialização urbana.  

Mais recentemente, Mike Featherstone acentua a transição afirmando a nobilitação 

como uma faceta de uma cidade “pós-moderna” ou como produto social típico do 

movimento pós-moderno que afecta predominantemente as sociedades avançadas, onde 

novas experiências e práticas quotidianas ao nível da cultura, marcam o início de uma 

nova época histórica onde predomina a cultura de consumo. Não se deverá menosprezar 

uma dimensão geralmente associada ao consumo e importante nos estudos e abordagens 

teóricas do processo de nobilitação, mas que, muito frequentemente, é pouco 

considerada: o de se tratar de um processo social que tem origem nas dinâmicas de 

reprodução social, nomeadamente, em determinadas práticas de consumo, entre as 

quais, o consumo de determinadas áreas urbanas valorizadas socialmente pela 

ambiência que proporcionam. É o caso do Bairro Alto. Só assim se poderá compreender 

a questão-chave dos novos estilos de vida da urbanidade e do reinvestimento na cidade, 

de que são representantes também os actores protagonistas do processo de nobilitação. 

A transição para a cultura do consumo e do lazer, combinada com processos de 

internacionalização acrescida, mudanças técnicas e económico-sociais são responsáveis 

por importantes mudanças no ambiente urbano construído, que aparece, actualmente e 

mais do que nunca, imbuído de conotações simbólicas que se adicionam ao valor 

locativo dos sítios. No quadro das tendências opostas no espaço urbano contemporâneo 

de descentralização e recentralização selectiva, sobrepõe-se uma intensa segmentação 

dos territórios fruto de processos de (des)valorização que conduz a formação de 

verdadeiros enclaves. A emergência de uma metrópole policêntrica, ou seja, cuja gestão 

e organização das interacções espaciais se estrutura pela multiplicidade de centros, 

tende a contribuir para o dissipar da consciência urbana na medida em que o habitar e o 

apropriar hoje a cidade apresenta um sentido diverso, mudando hábitos e 

comportamentos, bem como formas de apropriação do espaço, para além da dissolução 

de antigos modos de vida e relações entre as pessoas. O espaço urbano apresenta-se, 

actualmente, polinucleado, englobando novas áreas e extensões urbanas fragmentadas e 

justapostas, a cuja compreensão não deve ser indiferente a análise da recomposição 

socio-económica inerente ao processo de nobilitação. 

A imagem da cidade configurada e assente em hábitos e comportamentos práticos 

e concretos que se articulam, simbolicamente, com vários emblemas, nomeadamente os 
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de consumo e os estéticos, é responsável pela criação de uma comunidade de sentidos 

que faz do imaginário social pós-moderno da cidade uma elaboração colectiva, mas 

também uma condição estratégica de valor primordial e vital para a legitimação e 

definição de uma identidade cultural e social de consumo, de encontro ao grande 

processo de reestruturação urbana. É, neste sentido, que é necessário entender a 

nobilitação como modalidade deste imaginário social pós-moderno, o que remete, 

forçosamente, para a problemática da produção social do espaço urbano 

contemporâneo. 

Assume então relevância o aumento da diversidade social associado aos novos 

padrões de consumo, à pluralidade de estilos de vida que produzem novas e mais 

diversificadas procuras fruto do aumento muito pronunciado da diversificação 

relacionada com a multiplicação das escolhas. As análises urbanas mais ancoradas na 

experiência social da situação e ou posição de classe têm dificultado a análise a 

possíveis processos de fragmentação territorial, o que contrasta fortemente com os 

avanço obtidos na compreensão do carácter multidimensional da sociedade, das 

múltiplas escalas de determinação e dos diferentes tempos que constróem, em concreto, 

a espacialidade do lugar e a sua importância no condicionamento da vida colectiva. A 

recuperação do conceito de classe revela-se ainda mais tendencialmente reducionista 

quando demonstra claramente a sua insuficiência quando se procura reflectir sobre a 

magnitude e complexidade da vida metropolitana e sobre quais as orientações 

comportamentais que definem, na actualidade, a projecção da vida colectiva nos 

espaços metropolitanos. O conceito de classe não permite atender às particularidades 

dos vários contextos sociais e à multiplicidade dos ritmos dos processos culturais e 

sociais que marcam indiscutivelmente o perfil do gentrifier. 

Pode concluir-se que os gentrifiers não apresentam uma representação unitária de 

si mesmos, devido à persistência de existência de factores de heterogeneidade, entre os 

quais não são só prioritárias as práticas de apropriação do espaço que reflectem 

claramente indicadores de natureza socio-económica, embora sejam importantes por 

potencializarem a desigualdade de distribuição dos capitais económico e social, e de 

determinarem diferentes maneiras de encarar a vida, visando o plano de valores, 

interesses, expectativas, projectos, estilos e estratégias, o que se materializa, 

consequentemente, em distintas opções de consumo. O carácter híbrido e maleável da 

identidade do gentrifier, cada vez mais entendido sob o signo da metáfora do 

“consumidor camaleónico”, varia em razão directa de uma diversidade, sobreposição e 
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desconexão de competências, papéis e estatutos que caracterizavam tradicionalmente os 

estatutos socio-económicos. A sobreposição destes diferentes universos socio-

económicos numa mesma prática social e cultural fractura a identidade dos indivíduos 

provocando nesta mutações profundas. O principal contributo tem que se tem assistido 

por parte do debate suscitado relativamente à teoria social reside no facto de ter 

reintroduzido a importância do conceito de “modos de vida” que representam, por si, o 

deslocamento das preocupações teóricas da ciências sociais da esfera da produção para a 

esfera do consumo. O acto de consumo cultural ou de espaço (à semelhança de qualquer 

outro acto de consumo) é individual e, embora por vezes realizado em grupo; remete 

para práticas e actividades lidas num registo subjectivo, à escala dos indivíduos e não do 

grupo colectivo. O que se visa, efectivamente, não é encontrar “classes de consumo” 

mas sim procurar os mecanismos conceptuais e os factores explicativos que permitem a 

compreensão da crescente autonomia dos indivíduos relativamente às suas pertenças 

socio-económicas, aquando do processo de construção de um estilo de vida, o que 

pressupõe, necessariamente, uma multiplicação exponencial da estrutura de opções 

quanto ao consumo. 

A problemática do imaginário de consumo reveste-se de importância fulcral, como 

já foi referido, na análise e percepção de emergência de novos estilos de vida centrados 

e valorativos do estético no espaço-bairro. Nesta questão entronca forçosamente a 

definição das denominadas novas classes médias que incluem situações de classe tão 

heterogéneas e abrangentes que tornam difícil a delimitação das suas fronteiras entre as 

diferentes classes sociais, apresentando-se os seus limites e contornos muitas vezes 

fluidos e frágeis de difícil demarcação rígida. De facto, a definição das classes médias 

na sociedade contemporânea constitui uma das principais questões controversas na 

ampla discussão teórica em torno da problemática das classes e da estratificação social. 

Com efeito, as dificuldades de explicação da pluralidade de práticas, estratégias e 

projectos no seio de uma mesma classe, vêm precisamente demonstrar a necessidade de 

recorrer a novas categorias analíticas que permitam ultrapassar os indicadores clássicos 

que posicionam os indivíduos na divisão social do trabalho e nas relações sociais de 

produção fazendo-se corresponder a uma determinada classe na estratificação da 

sociedade. Urge complementar a análise da apropriação social do espaço atendendo a 

indicadores que percepcionem a territorialização das efectivas práticas sociais e 

culturais dos indivíduos, as estratégias e estruturas motivacionais subjacentes, os seus 

gostos, ambições, valores, enfim, indicadores representativos de um dado estilo de vida. 



 228

Só esta postura analítica poderá permitir compreender a complexidade das práticas 

de consumo, de estilos de vida e de trajectórias de vida, frequentemente “contraditórias” 

com as “condições de vida”, com o “lugar de classe”, ou com o “grupo de status”. Isto 

parece ser particularmente verdade para as chamadas “classes médias”, as quais, como 

se sabe, incluem situações de classe tão heterogéneas e tão abrangentes que tornam 

improdutivo o uso de tal categoria. Aqui reside uma das principais lacunas das 

chamadas teorias de classes, que mesmo fraccionando aquela categoria não conseguem 

chegar ao entendimento das práticas reais dos indivíduos que a compõem, porque o 

problema está nos pressupostos teóricos de partida. 

Os impasses decorrentes da não correspondência empírica entre o lugar que os 

indivíduos ocupam na esfera da divisão do trabalho e as suas reais práticas, vêm 

despoletar um novo debate que, não anulando as determinações primárias (lugar na 

divisão do trabalho), pretende incorporar outros elementos distintivos dos diferentes 

indivíduos mediante a análise e o estudo das práticas e actividades de consumo e dos 

estilos de vida. O conceito de classe, que segundo o postulado marxista representa a 

variável principal para o entendimento das práticas de consumo, permanece, de certa 

forma, estático e inoperante na medida em que não enquadra as capacidades dos 

indivíduos em empreenderem estratégias de mobilidade social ascendente por 

intermédio de uma aprendizagem de procedimentos, de competências e de saberes 

adquiridos. 

Não existe um padrão que permita estabelecer rigidamente relações mecânicas e 

lineares entre a frequência de determinado tipo de apropriações do espaço-bairro e 

significações-tipo de um dado estatuto socio-económico do gentrifier. Produto e causa, 

simultaneamente, de uma hierarquia cultural e social de agentes e actores sociais, a 

apropriação social do espaço não tem que forçosamente obedecer a um código-padrão 

que eventualmente se designe por gentrifier. Pelo contrário, deverá partir-se do 

pressuposto que os gentrifiers longe de seguirem sem desvio as injunções desse código, 

usam-no como usam qualquer outro código moral ou institucional, quer dizer, à sua 

maneira: jogam com ele, fazem batota. 

Longe de significar o fim de um longo período a que vários académicos 

denominaram de “declínio urbano”, caracterizado por vários factores aos quais, 

sucintamente, nos referimos anteriormente, o surgimento do processo de gentrification 

deve ser contextualizado no quadro das novas tendências sociais e culturais, bem como 

de novas formas de organização espacial que se começaram  esboçar no interior das 
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grandes metrópoles do mundo ocidental, onde se encontra bastante consolidada a 

diferenciação classista com fortes implicações ao nível da segregação socio-espacial. 

Apesar da extensão do fenómeno a vários países, este varia muito de país para país, e de 

cidade para cidade. Diferentes contextos socio-espaciais geram naturalmente fenómenos 

próprios, só inteligíveis a partir dos quadros de vida que nesses contextos têm lugar, não 

inviabilizando, porém, a necessidade de o situar em dinâmicas de mudança social e 

espacial em curso nas sociedades contemporâneas, com efeitos particulares ao nível da 

textura socio-económica, cultural e de organização territorial das cidades. 

É importante frisar que este processo não representa, pouco mais ou menos, o fim 

da suburbanização – o subúrbio continua a ser alternativa e opção para muitos 

urbanistas – nem tão pouco corresponde a uma alteração na estrutura, paisagem e tecido 

urbano como a que ocorreu com aquela. Contudo, tal como a suburbanização 

representou o produto espacial de um importante processo de modificações económicas, 

sociais, políticas e demográficas, também o fenómeno de gentrification deve ser 

encarado como uma das expressões espaciais mais visíveis das profundas 

reestruturações que o espaço urbano e a sociedade em geral têm sofrido aqueles níveis, 

implicando novos factores de ordem ideológica, valorativa, simbólica e económica, que 

parecem estar na base das opções e estratégias de localização residencial. Note-se que o 

próprio conceito de nobilitação, parte igualmente da noção de centralidade, já que se 

trata de um processo migratório cuja área de destino se circunscreve a bairros que têm 

um significado histórico e arquitectónico reconhecido socialmente e que se revestem de 

uma forte visibilidade, configurando-se como espaços liminares. 

Deve entender-se que a “utilidade do lugar” percebida pelo Bairro Alto e que 

estimula a nobilitação é o facto de se tratar de uma área da cidade de Lisboa conotada 

simbolicamente com valores estéticos e com estilos de vida artísticos, de transgressão e 

liminaridade que, entretanto, têm vindo a sofrer um  processo de centralidade social. Por 

outro lado, a distância e a acessibilidade física a oportunidades e serviços surgem como 

factores determinantes na qualidade de vida do gentrifier, e, portanto, a importância 

conferida ao tempo de deslocamento é sobrevalorizada, bem como a adopção de novos 

estilos de vida, mais cosmopolitas. Deve-se, pois, entender-se este processo de 

nobilitação segundo uma perspectiva humanista e fenomenológica, em que as escolhas 

residenciais se encontram intimamente associados aos factores e processos de decisão. 

Portanto, subjacente ao processo de nobilitação, reside um processo mais vasto e 

complexo de renovação do interesse pela cidade, desta enquanto alvo de revalorização, 
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reinvestimento social e económico, com uma consequente recomposição da sua textura 

social e urbanística. Esta revalorização articula-se com uma noção de urbanidade que 

alguns autores denominam por pós-moderna e que está associada a uma crescente 

valorização dos aspectos do simbólico, do estético e de uma cultura de consumo. Este 

processo só é legível de forma satisfatória se entendido/inserido num quadro mais 

amplo de mutações de natureza social, cujo desenvolvimento das suas diferentes 

componentes e dinâmicas, não está directamente no âmbito da ciência geográfica, mas 

que entroncam necessariamente no processo de nobilitação urbana e no seu objecto de 

estudo. 

A associação directa da nobilitação urbana à reabilitação urbana merece também 

maior discussão, sobretudo no caso português, que é marcado por uma grande rigidez 

do mercado de habitação e por uma evolução de sucessivos pacotes legislativos desde 

meados do século XX que estabilizaram o mercado de arrendamento e limitaram 

fortemente a proliferação do fenómeno da nobilitação urbana. Beneficiando, em 

particular, as famílias de baixo estatuto socio-económico e privilegiando a manutenção 

e a fixação da população autóctone, ou seja, já residente nos bairros antigos, os 

sucessivos pacotes legislativos relativos à conservação e reabilitação do parque 

habitacional funcionaram como um pesado constrangimento ao avanço da nobilitação 

urbana, limitando o processo de substituição social inerente ao desalojamento dos 

grupos socio-economicamente mais debilitados, que entretanto estariam em risco de 

serem deslocados pelos gentrifiers, os novos moradores, pertencentes a uma nova classe 

média alta e relativamente endinheirada (filtering up). 

De facto, este sentido associado ao termo nobilitação urbana, como uma causa 

imediata e directa da reabilitação urbana, sendo o primeiro fenómeno percebido como 

consequência automática de políticas públicas de reabilitação e conservação, ou de 

incentivo ao investimento privado visando a reabilitação dos edifícios urbanos (de 

habitação em particular); marcou, conjuntamente com outros dois sentidos, a primeira 

década de estudos do fenómeno. A nobilitação urbana foi também, durante algum 

tempo, associada a um movimento de regresso ao centro (back to the city movement), 

implicando uma mobilidade residencial significativa, no sentido das periferias para o 

centro. Por último, os teóricos têm colocado a tónica da análise do fenómeno como 

processo de substituição social, na medida em que há reapropriação pela burguesia dos 

espaços de habitat populares, significando este processo um eventual 

“emburguesamento” da cidade centro e das suas áreas históricas e antigas em particular, 
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conduzindo a uma reorganização da geografia social da cidade, com substituição, as 

ditas áreas centrais, de um grupo social por outro de estatuto mais elevado. Este último 

sentido ganhou validade nos últimos anos de estudo do fenómeno. 

Parece pertinente, neste sentido, recuperar a hipótese avançada há mais de 25 anos 

por Jean RÉMY (1983) de anterioridade, senão mesmo autonomia, do processo de 

nobilitação urbana relativamente à reabilitação urbana. Isto é, da anterioridade da 

procura de espaços centrais com determinadas especificidades socio-espaciais, face à 

oferta, às práticas dos produtores públicos ou provados do alojamento. Justamente 

porque o fenómeno da nobilitação urbana parece ancorado em dinâmicas económicas e 

sociais mais globais, muito embora, uma preocupação relativamente recente nas acções 

públicas com o “embelezamento” dos espaços centrais das cidades e com a estética dos 

mesmo, não seja de todo alheia ao processo de revalorização. Processo esse que, de 

forma indirecta, encarecerá os valores imobiliários. 

Em termos restritos a reabilitação urbana pode definir-se como uma acção de 

melhoramento significativo do estado de um alojamento ou de um imóvel, sendo que a 

intervenção sobre o ambiente construído é, como referimos, menos radical do que no 

caso da renovação, pois consiste em arranjar o existente e não em substituí-lo por novas 

construções. Por vezes, estas acções de reabilitação resultam da própria iniciativa dos 

proprietários (ocupantes ou arrendatários). No entanto – como uma ampla 

documentação dedicada a este fenómeno no âmbito dos estudos urbanos demonstra – só 

se desenvolveram frequentemente desde o final dos anos 70, no âmbito de 

procedimentos públicos que definiam um perímetro de intervenção e meios de acção 

específicos. Em qualquer dos casos, o objectivo destas acções de reabilitação é sempre o 

de conferir ou de restituir ao alojamento, ao imóvel, e mais generalizadamente ao 

bairro, uma melhor imagem social e um maior valor económico (BOURDIN, 1979, 1980, 

1989). 

Estas acções resultam dos processos de intervenção nas áreas antigas do centro da 

cidade e, também, noutros espaços urbanos que têm boa qualidade ambiental potencial 

e, frequentemente, uma certa memória e um significado histórico. Podem resultar 

exclusivamente da acção da iniciativa privada que procede à reabilitação de edifícios 

numa determinada área, mas, com frequência, decorre também de intervenções públicas 

que reabilitam o espaço público e disponibilizam financiamentos para que os privados 

procedam à recuperação de fachadas ou à melhoria das coberturas. Na maior parte das 

situações nos bairros históricos da cidade de Lisboa, como vimos, a propriedade é 
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privada pelo que cabe ao município ser um interface entre o Estado e os particulares, 

proprietários ou inquilinos, comparticipando a fundo perdido as operações de 

reabilitação no sentido de encontrar as melhores formas de garantir a conservação do 

edificado. Só com os apoios que o Estado tem disponibilizado, mas de forma escassa e 

manifestamente insuficiente, se pode falar de uma política de reabilitação. Noutros 

casos, em que a propriedade é municipal, o município tem responsabilidades acrescidas 

por ser o “dono de obra”, quer melhorando os bairros municipais e outras propriedades 

municipais dispersas, quer requalificando equipamentos que carecem de mudanças de 

usos e são elementos de identidade e referência, a manter. Nos bairros históricos, o que 

se tem feito, assumindo entre si muitas diferenças, exige, por um lado técnicas, 

materiais e regras diferentes das usadas nas construções novas e, por outro, um 

enquadramento municipal multidisciplinar (engenheiros, arquitectos, geógrafos, 

economistas, historiadores, juristas, assistentes sociais, sociólogos, etc.) que trabalhem 

de forma integrada e assegurando diferentes competências. A acção destes tem que ter 

como parceiros Juntas de Freguesia e outras associações populares locais, bem como 

uma relação institucionalizada com os moradores e comerciantes, que validem as 

opções decididas. A gestão participada é fundamental e impede que os interesses 

públicos e colectivos saiam  menosprezados de todo o processo. 

Do ponto de vista social, a reabilitação urbana pode, em certos casos, levar a 

processos de transição populacional, uma vez que os antigos residentes, muitas vezes de 

camadas sociais menos favorecidas, vão sendo progressivamente substituídos por 

população das classes média-alta e alta que podem pagar as habitações reabilitadas. 

Contribui-se, por conseguinte, e neste caso específico, para a nobilitação urbana que é, 

por definição, um processo de “filtragem social” da cidade. Despoleta-se um processo 

de recomposição social que opera no mercado de habitação e de forma mais vincada e 

concreta nas habitações em estado de degradação dos bairros tradicionalmente 

populares. Correspondendo à recomposição (e substituição) social desses espaços e à 

sua transformação em bairros de classes média, média-alta, não se pode deixar de 

referir, por conhecimento deste processo de “substituição social”, o reforço da 

segregação socio-espacial na sua sequência, aprofundando a divisão social do espaço 

urbano. Não é o caso do Bairro Alto, onde a nobilitação urbana denuncia um estádio 

ainda primário (primeira fase de quatro no total, de acordo com o modelo de estádios da 

nobilitação urbana formulado por CLAY em 1979), sendo a expressão territorial que lhe 

é característica apenas pontual. Isto à semelhança do que se regista nos restantes 
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núcleos históricos da cidade centro de Lisboa e noutros centros históricos das cidades 

portuguesas. 

As acções de reabilitação urbana, privadas ou públicas, apenas constituem um 

aspecto dos processos socio-espaciais que concorrem para a revalorização dos imóveis 

nas áreas centrais das cidades. Quer sejam “espontâneas” ou institucionalizadas, as 

operações de melhoramento do parque habitacional não fazem sentido senão à luz dos 

movimentos da população, das estratégias residenciais, das mudanças sociais e 

económicas e culturais que favorecem uma requalificação de certos espaços urbanos, e 

muito particularmente, dos antigos bairros centrais históricos. O desenvolvimento de 

acções públicas a favor da melhoria dos meios habitacionais evidencia certamente uma 

inflexão nas políticas do Estado e das colectividades locais em matéria de urbanismo e 

de alojamento. Mas esta inflexão inscreve-se ela própria num contexto histórico mais 

geral, caracterização por uma renovação do interesse de vários actores sociais pelos 

centros das cidades, pela exaltação de valores tais como os de “património”, 

“historicidade” e  “qualidade de vida”, e também pela moderação no ritmo da 

construção nova e reinvestimento na consolidação do urbano existente. 

O processo socio-espacial da nobilitação urbana vai surgir, então, como resultado, 

não já das lógicas sociais e económicas da sociedade industrial, mas antes como uma 

manifestação espacial de um novo tipo de sociedade emergente, como produto de 

profundas mudanças económicas no regime de acumulação de capital, com reflexos na 

recomposição da textura social e cultural dos espaços urbanos, a que correntemente se 

tem designado de sociedade pós-industrial, com contornos já relativamente bem 

delineados nos países mais desenvolvidos e de capitalismo avançado. 

A reestruturação social em curso no Bairro Alto só se torna legível, de forma 

satisfatória, quando se interpreta no seio de um quadro mais amplo de mudanças sociais 

que explicam, paralelamente, a revalorização que as áreas centrais têm experimentado 

no que toca ao (re)investimento na habitação para estratos socio-económicos mais 

elevados. Estes, por sua vez, ao evidenciarem novos estilos de vida mais cosmopolitas e 

privilegiarem o acesso a serviços diversificados e de qualidade, configuram novas 

importantes procuras para novos produtos imobiliários que resultam da mudança no 

modo de produção do espaço.  
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