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RESUMO
O presente brief objetiva analisar possíveis
alternativas que buscam mitigar ou
impedir a ocorrência do fenômeno da
gentrificação nos Estados Unidos. A partir
da definição desse problema como
resultado da tentativa de se conciliar
sustentabilidade com habitabilidade, serão
analisados três casos – ocorridos em
Denver, Seattle e Nova York – de tentativas,
vindas ou do governo ou da sociedade civil,
para lidar com esse fenômeno no país.
Junto a isso, verificar-se-á se os objetivos
desses projetos foram bem-sucedidos ou
não. Por fim, analisar-se-á as semelhanças
e diferenças entre eles e suas conexões com
a agenda global de sustentabilidade,
definida pela Agenda 2030.
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Introdução
A ideia de que os Estados Unidos tratam
a temática da sustentabilidade e do
meio-ambiente de maneira negligente
ou hostil não é marginal. É muito menos
uma mentira, dado os altos índices de
emissão de carbono, de uso de
combustíveis fósseis, entre diversos
outras formas de depredação ambiental
(UN ENVIRONMENT, 2018). Ainda, a
recente saída do país do Acordo de Paris,
associada
à
desastrosa
política
ambiental de Trump (GIBBENS, 2019),
incrementam esse argumento de total
descuido estadunidense com o meioambiente. Devemos lembrar, porém,
que o desenvolvimento sustentável não
se refere apenas ao meio-ambiente.

A busca por equidade e justiça social é,
também, uma das metas dessa
sustentabilidade. Mesmo assim, os EUA
parecem também estar atrás nessa área,
visto que a desigualdade nacional
continua a crescer (REINICKE, 2018)
junto com a pobreza1 (POVERTY USA,
2017). Curiosamente, a economia
americana, depois da recuperação crise
de 20082, não tem demonstrado
fraquezas ou interrupções em seu
crescimento (THE WORLD BANK
GROUP).
Não vejo isso como uma incongruência:
o crescimento econômico, quando não
associado a uma redução das
desigualdades no país, geralmente
indica uma política econômica que não
se preocupa com a distribuição de renda
ou com a garantia de direitos sociais aos
cidadãos. Isso gera consequências em
diversos setores. No caso do setor
imobiliário e do planejamento urbano,
por exemplo, o resultado é a
gentrificação, fenômeno que leva ao
deslocamento coercivo de famílias pelo
aumento progressivo do aluguel e do
custo de viver em uma determinada
região (isso será explicado mais a
frente).
A situação americana é, portanto,
alarmante no que diz respeito à
sustentabilidade. Porém, a forma como
os EUA se portam perante ao restante do
mundo (em especial, em frente aos
países em desenvolvimento) demonstra,
na maioria das vezes, uma superioridade
e “plenitude” de um inocente. Uma cena
do documentário “Before the Flood”,
estrelado por Leonardo DiCaprio,
mostra essa soberba: ao ser questionado
pela cientista Sunita Narain sobre a
1

Comparando os anos de 2009 a 2017, houve
um contínuo aumento da pobreza no período de
2009-2013. No período de 2015-2017, houve
uma redução (POVERTY USA, 2017).

possibilidade dos EUA mudarem a sua
forma de consumir, o ator afirmou que
não; que seria mais fácil investir em
fontes renováveis para os países,
especialmente os que estão em
desenvolvimento, do que mudar a forma
como o americano vive. Ao ouvir essa
resposta, a cientista questiona: “o que os
EUA fazem como exemplo para o resto
do mundo”?
Com base nesse questionamento, e nos
estudos sobre gentrificação e formas de
resistência a esse fenômeno, o presente
artigo
objetivará a análise
de
alternativas que mitiguem ou impeçam a
ocorrência desse problema nos EUA.
Partindo da ideia de que a
sustentabilidade envolve conflitos entre
as três áreas que abrange – economia,
equidade e ecologia (ver DANTAS, 2018)
– mais os conflitos que emergem quando
adicionamos a preocupação com a
habitabilidade dos projetos urbanos, a
análise das alternativas focará em três
propostas, com níveis variáveis de
abrangência e com resultados que não
necessariamente correspondam aos
objetivos encontrados. Posteriormente,
observar-se-á as semelhanças entre
essas alternativas e como elas se
encaixam na agenda global de
sustentabilidade, materializada pela
Agenda 2030.

Os Conflitos Sustentáveis
O conceito e desenvolvimento sustentável nasce, a partir do relatório Our
Common Future, em 1987, como uma
forma de conciliar as diferentes demandas existentes por crescimento econô-
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Considero que a recuperação ocorreu depois
de 2009, quando o crescimento do PIB
americano voltou a ser positivo (+2,7%). Desde
então, ele patina entre 1,5% e 3% (THE WORLD
BANK GROUP).

mico, justiça social e preservação ambiental, os quais deveriam ser, em teoria,
pensados conjuntamente pelos elaboradores de política pública na elaboração
de projetos de infraestrutura e programas de desenvolvimento (WORLD
COMMISSION ON ENVIRONMENT
AND DEVELOPMENT, 1987). São os
chamados três “Es” da sustentabilidade:
economia, ecologia e equidade (BERKE,
2002 apud GODSCHALK, 2004).
Analisando esses três Es, no entanto, o
que se observa é que, ao tentarmos desenvolver um projeto que tente abarcar
essas áreas de maneira igual, o que temos é a emergência de contradições,
como mostra David Campbell (1996) em
seu triângulo de metas conflitantes.

Figura 1: O triângulo de metas conflitantes
(autoria própria).

Como mostra a figura 1, ao tentarmos
conciliar crescimento econômico com
divisão equitativa de oportunidades e de
renda temos o conflito de propriedade,
que emerge das “reivindicações concorrentes sobre os usos da propriedade
tanto como recurso privado quanto
como bem público”. O conflito de recursos, por sua vez, vem do antagonismo
entre a geração de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, preservar o
meio-ambiente e sua necessidade de re-
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O conceito de “lugar”, aqui, se refere a ideia da
Geografia Humanista do significado dado pelo
indivíduo quanto a um determinado local,

posição dos recursos retirados. O conflito do desenvolvimento, por fim, envolve a oposição entre melhorar a condição de vida dos grupos sociais mais vulneráveis por meio de crescimento econômico e a defesa da preservação ambiental, com consequente controle do crescimento econômico (GODSCHALK, 2004,
p. 6).
Posteriormente, apoiando-se nessa ideia
de conflito, o pesquisador David R.
Godschalk (2004) introduzirá uma nova
aresta ao triângulo de conflitos, formando um prisma: a habitabilidade,
ideia que sugere a mobilização do espaço
com o objetivo de se produzir um lugar
voltado para as pessoas e para o bem-estar coletivo. Esse conceito foca especialmente em utilizar princípios e técnicas
de placemaking como guias da política
de planejamento urbano.
Placemaking é um processo de planejamento, criação e gestão de espaços públicos totalmente voltado para as pessoas, visando transformar ‘espaços’ e
pontos de encontro em uma comunidade – ruas, calçadas, parques, edifícios
e outros espaços públicos – em ‘lugares3’, que estimulem maiores interações
entre as pessoas e promovam comunidades mais saudáveis e felizes
(CONSELHO BRASILEIRO DE
LIDERANÇAS EM PLACEMAKING).
Dessa forma, a habitabilidade atentará
para questões de planejamento e design
urbanos, englobando as temáticas de estética, acesso à infraestrutura adequada
– com saneamento básico, coleta de lixo
seletiva etc. – e disponibilidade para
participação da comunidade local nesses
novos projetos urbanos.

remetendo a uma noção de identidade, de afeto e
de bem-estar dele com o espaço referido
(PENA).

Ao tentarmos encaixar a habitabilidade
na perspectiva do desenvolvimento sustentável, entretanto, o que temos é a
emergência de mais conflitos. Godschalk
(2004), adicionando esse conceito ao
triângulo da sustentabilidade, forma um
prisma de conflitos no qual as novas
arestas representam novas contradições
entre os três Es e a habitabilidade.

tiva de se harmonizar melhorias habitacionais e espaciais de um local com a distribuição igualitária desses novos benefícios, visto que essas melhorias, muitas
vezes, geram aumento nos níveis de preços e de aluguel na região e acabam por
expulsar populações vulneráveis do local, como camadas pobres e minorias étnicas (CURRAN et. al, 2012, p. 1027;
GODSCHALK, 2004, p. 8). A expulsão
dessas populações pode ocorrer,
também, “à força”, com o Estado
removendo as famílias locais e realocando-as para regiões periféricas ou
mais carentes (DANTAS, 2018).
O foco desse brief, entretanto, será em
um tipo específico de gentrificação, derivada dessa nova preocupação dos elaboradores de política pública com a sustentabilidade: a gentrificação verde4.

Figura 2: O prisma de metas conflitantes da
sustentabilidade e da habitabilidade
(autoria própria).

A Gentrificação Verde
A figura 2 nos mostra, assim, que as tensões entre crescimento econômico e habitabilidade produzem o conflito do controle de crescimento, que seriam as divergências quanto à capacidade do mercado de, por meio desse crescimento
sem grande gerenciamento, prover moradias e espaços capazes de oferecer
bem-estar social. Por sua vez, o conflito
das cidades verdes emerge das tensões
entre se produzir esse espaço urbano de
qualidade e preservar ou conservar o
meio-ambiente (GODSCHALK, 2004, p.
8).
O foco dado aqui, no entanto, será no
conflito decorrente de se buscar moradias e projetos de infraestrutura que
promovam uma habitabilidade decente
e equidade/justiça social: a gentrificação. Esse conflito decorre da tenta-
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Também, aqui, será usada como sinônimo de
“gentrificação ambiental”.

Desde a emergência do termo “desenvolvimento sustentável” a partir do Relatório Our Common Future (1987), grupos
privados
–
como
empresas
transnacionais e grupos empresariais –
têm se apropriado dele a fim de justificar
seus projetos e intervenções no espaço
público. A expressão greenwashing5,
usada por pesquisadores como Ramus e
Montiel (2005), indica a constante
tentativa das empresas de melhorarem a
imagem de seus projetos e ações por
meio de propaganda “sustentável”,
comprometendo-se a diminuir o uso de
recursos naturais e a poluir menos.
Porém, como mostram os autores,
grande parte delas não transformam
suas propagandas e anúncios em
políticas reais, utilizando desses
discursos verdes apenas como forma de
criar uma imagem mais positiva delas e
5

“Lavagem Verde”, em português.

de suas atitudes para o público (RAMUS
e
MONTIEL,
2005).
Esse
greenwashing, assim, possibilita o prosseguimento de projetos que, sem essa
“lavagem”, jamais aconteceriam, ou seriam muito questionados pela população
afetada por ele.
O desenvolvimento sustentável seria,
dessa maneira, o que o filósofo Slavoj
Zizek (1998) chama de “pós-política”,
uma forma moderna de política que
esvazia qualquer caráter conflituoso e
desagregador de projetos e políticas
públicas.
Na pós-política, o conflito de visões ideológicas globais incorporadas a diferentes partes que competem pelo poder é
substituído por uma colaboração de tecnocratas esclarecidos [...] e liberais
multiculturalistas; pelo processo de negociação de interesses, um compromisso é alcançado sob o disfarce de um
quase consenso universal (ZIZEK, 1998,
p. 198, tradução nossa).
Como mostra Checker (2011), uma das
características da sustentabilidade é a de
destituir o caráter político de projetos de
política pública para, assim, criar (1)
uma visão de responsabilidade socioambiental no planejamento urbano; (2)
uma ideia de “estilo de vida verde”, o
qual, na prática, só se direciona a grupos
mais abastados (mais a seguir); e (3)
uma visão tecnocrática e neutra da política, formando uma falsa ideia de consenso quanto a esses projetos (2011, p.
212). Em outras palavras, a sustentabilidade apela para características as quais,
dificilmente, encontrar-se-á alguém
contrário a elas (SYNGEDOUW, 2007

6

Gentrificação Direta, aqui, se refere à expulsão
compulsória de populações vulneráveis do local
gentrificado. Indireta, por sua vez, indica a segregação
por conta do aumento do custo de vida na região, que

apud CURRAN e HAMILTON, 2012, p.
1027).
É nesse ambiente de busca por consenso, por esvaziamento da luta política
no ambiente urbano e por uma falsa
ideia de neutralidade que a gentrificação verde emerge. Se apropriando dessa
retórica pós-política da sustentabilidade, grupos da elite econômica (geralmente representados por construtoras e
empreiteiras) conseguem avançar com
projetos de política urbana de caráter revitalizante, reestruturante e aperfeiçoador, os quais, majoritariamente, tem
como principal consequência – direta ou
indireta6 – o deslocamento e a segregação de membros de baixa renda e de outros grupos vulneráveis, como os nãobrancos (CHECKER, 2011; CURRAN e
HAMILTON, 2012; WOLCH et. al,
2014). Dessa forma, essa gentrificação
seria resultado da busca por melhorias
no nível da habitabilidade sob a forma
de discurso verde.
O que se percebe com esse tipo de gentrificação, assim, é que ela evoca o conflito de Godschalk entre equidade social
e habitabilidade. Se por um lado esses
projetos conseguem promover desenvolvimento ambiental por reduzirem
o nível de poluição, aumentarem a quantidade de áreas verdes na cidade e diminuírem os riscos de saúde relacionados,
por exemplo, com doenças respiratórias
(ver WOLCH et. al, 2014), por outro
lado, as populações que usufruirão desses benefícios não serão, na maioria dos
casos, a classe trabalhadora que ali já
morava e que, por muito tempo, esperava uma reforma no local onde viveu
por tanto tempo (ver CHECKER, 2011; e
CURRAN e HAMILTON, 2012; para
exemplos disso). Não há, desse modo,
leva a grupos não-abastados a se deslocarem para
outras regiões, geralmente periféricas. Ver DANTAS,
2018.

uma distribuição equitativa de benefícios advindos desses projetos: apenas
quem pode desfrutar deles são os grupos
de renda mais alta e, também, grupos
não-minoritários (como os brancos).
Temos, enfim, um conflito entre habitabilidade e equidade social. Há como solucioná-lo? Há, pelo menos, como reduzir seus efeitos negativos? Há como optar por uma política pública que valorize
ambas as áreas igualmente? Há, por fim,
uma alternativa?
A partir da análise de propostas de “solução” para esse problema e de casos
empíricos derivados dos EUA, visto que
o país é meu foco nessa pesquisa,
buscarei, na próxima seção, identificar
os principais pontos em que tais
alternativas coincidem ou divergem.

Dividindo para Superar
Uma das primeiras abordagens que tentam contornar o problema da gentrificação é a divisão de projetos de política urbana em níveis de abrangência, proposta
dada por Godschalk (2004, p. 9-12). Utilizando a cidade estadunidense de
Denver, no estado de Colorado, o autor
afirma que a setorização de diferentes
projetos de sustentabilidade em três escalas – regional, municipal e local – permitiu que problemas decorrentes do

prisma de conflitos sustentáveis fossem
combatidos em diferentes níveis de planejamento, sendo que esses se interconectavam e se complementavam.
Godschalk utiliza como exemplo seis
projetos realizados pela cidade de
Colorado, sendo dois designados para
nível regional, dois para o municipal e
dois para o local. No regional, temos o
Metro Vision 2020 (2000) e o Mile High
Compact (2000), ambos com um foco
muito grande em controle de crescimento urbano e delimitação de área para
preservação ambiental. O primeiro difere por também conter pontos sobre
aprimoramento em sistemas de transporte multimodais e de tratamento de
água, entre outros pontos.
No nível municipal, temos o Denver
Comprehensive Plan (2000) e o
Blueprint Denver (2002), ambos também voltados para o estabelecimento de
zonas de ocupação humana e zonas de
proteção ambiental. O primeiro inclui
planos de aumentar a oportunidade
econômica e o nível do emprego na
cidade, distribuindo a riqueza o quão
equitativo quanto possível; o segundo,
por sua vez, divide a cidade em “áreas de
estabilidade”, que não focariam no recebimento de mais habitantes por serem
tradicionalmente residenciais, e “áreas
de mudança”, que focariam em infraestrutura para receber novos habitantes.

Figura 3: divisão dos bairros de Denver. Em
vermelho, as áreas de mudança. Em amarelo, as
áreas de estabilidade

Por fim, no nível local, temos o
Stapleton Development Plan (1995) e o
Stapleton Design Book (2000), ambos
destinados para a renovação de infraestrutura do aeroporto Stapleton, que se
encontrava abandonado na época do
plano. O objetivo do primeiro era aumentar o nível do emprego da região e
integrá-los com práticas sustentáveis e
verdes, enquanto o do segundo engajaria
construtores para a restauração de regiões abandonadas, como o Lowry Air
Force Base.
Dessa maneira, criou-se uma sequência
de mecanismos e projetos que “se
apoiam uns sobre os outros ao longo do
tempo” ao mesmo tempo que refletem “a
necessidade diferente de agregações geográficas e demográficas cada vez maiores” (GODSCHALK, 2004, p. 9).
Ao analisar esses três níveis de planejamento e relacioná-los com os conflitos
advindos da relação habitabilidade e
sustentabilidade, Godschalk afirma que,
em todos os casos, os projetos de níveis

municipal e local foram melhores para
conter esses conflitos (2004, p. 11-12).
Não que os planejamentos regionais não
foram importantes, mas projetos mais
localizados e específicos para a cidade se
sobressaíram aos regionais. No caso da
gentrificação, o autor afirma que o planejamento municipal de receber cerca
de 132 mil residentes até 2025 em áreas
designadas para essa população (as
“áreas de mudança”) e o plano local de
Stapleton de destinar 30% de suas 4000
moradias para moradores com renda
abaixo da média da área auxiliariam na
manutenção dessas pessoas no local e
evitariam a gentrificação.
Para o autor, essa setorização dos projetos urbanos permitiria lidar com os problemas do desenvolvimento sustentável,
como a gentrificação, de maneira mais
sistemática. Entretanto, como mostra o
relatório
Shifting
Neighborhoods
(2019),
realizado
pela
National
Community Reinvestment Coalition, no
período de 2000-2010, Denver foi uma
das 15 cidades americanas que tiveram

mais bairros gentrificados, sendo a cidade com maior quantidade de cidadãos
hispânicos que tiveram que se mudar
por conta da gentrificação, além de estar
entre as 20 cidades com maior deslocamento de populações negras por conta
desse
fenômeno
(RICHARDSON,
MITCHELL e FRANCO, 2019).

ocorrer –, contrariando o que Godschalk
propôs, a ideia de planejamento setorizado é útil para pensar formas de lutar
contra esse fenômeno. Dessa ideia, duas
alternativas podem ser derivadas. A
primeira volta-se para a busca local por
alternativas sustentáveis, engajando
comunidades locais a continuarem ou
mudarem hábitos verdes sem uma
reestruturação faraônica da região em
que vivem – lê-se sem uma revitalização
motivada por interesses mobiliários. A
segunda se direciona para políticas
estatais de regulação e controle do
mercado
imobiliário,
ou
seja,
intervenção estatal. Abordarei apenas a
primeira alternativa neste artigo,
deixando a segunda para outro
momento.
Focando no Local

Figura 4: bairros gentrificados em Denver. Em
azul, bairros que gentrificaram. Em laranja,
bairros com deslocamento de grupos hispânicos.
Em rosa, bairros com deslocamento de grupos
pretos (RICHARDSON, MITCHELL e FRANCO,
2019, p. 28)

Quanto ao bairro de Stapleton, o Comitê
de Moradia e Diversidade do Stapleton
Development Plan assumiu que os objetivos de tornar a região mais diversa7
não foram bem-sucedidos. Na verdade,
há uma visão do local como um bairro de
alta-renda branco, pouco diverso e hostil
a grupos não-brancos (ROBERTS,
2014). Além do fato do projeto de moradias populares ter sido interrompido,
muitos grupos não-brancos relatam que
a região não é acolhedora a diferenças
étnico-raciais, o que motiva muitos a
mudarem para bairros como Park Hill8.

Contrariando a ideia comum de que os
EUA representariam um atraso para o
avanço do desenvolvimento sustentável
a nível global, os pesquisadores Rob
Krueger e Julian Agyeman (2005) afirmam que, na verdade, diversas práticas
tradicionais e locais das cidades estadunidenses podem ser consideradas como
possíveis caminhos para a sustentabilidade. Ele chamou essas práticas de Sustentabilidades Já Existentes.
De acordo com os autores, o que foi percebido em estudos anteriores sobre a
sustentabilidade nas cidades americanas
(LAKE, 2000; PORTNEY, 2003) é que
há diferentes motivos e variáveis a serem
consideradas quando falamos da adoção
de políticas sustentáveis pelos governos
locais. Para Lake (2000), as cidades se
engajam em agendas sustentáveis (como

Por fim, apesar de o processo de gentrificação ter ocorrido na cidade – e ainda
7

Diversidade, aqui, se refere a uma grande
variedade de renda, raça, idade, ocupações,
estilos de vida etc. (ROBERTS, 2014).

Park Hill é um bairro adjacente a Stapleton, com
uma população não-branca muito maior. Por isso
esse bairro seria menos “desagradável”
(DENVER PUBLIC LIBRARY).
8

a LA219) por objetivos muito específicos,
como a busca por diminuir custo de vida,
poluição etc. Embora Lake critique
muito esse particularismo na adoção de
políticas verdes e mesmo que isso pareça
danoso para o desenvolvimento sustentável, de acordo com Krueger e
Agyeman, na verdade, isso pode funcionar como base para que novas práticas
sustentáveis emerjam.
Nessa linha de raciocínio, Portney
(2003) analisou 24 cidades americanas
com o objetivo de verificar atividades
com possíveis indícios de sustentabilidade. Ao elencar essas cidades analisadas por “nível de seriedade quanto à sustentabilidade”, o autor afirma que diversas iniciativas locais, as quais não se baseiam em agendas sustentáveis para
funcionarem, têm grande potencial para
auxiliar na busca por desenvolvimento
sustentável. Dessa maneira, para o pesquisador, bem como para Krueger e
Agyeman, não se trata de uma “mudança
de paradigma”, mas sim da continuação
e “extensão de práticas existentes que,
acopladas com equidade social e preocupação ambiental podem produzir resultados sustentáveis.
Ao analisarem a cidade de Seattle, em
Washington, Krueger e Agyeman afirmam que o estabelecimento do Ato de
Administração do Crescimento10, em
1990, foi de fundamental importância
para o desenvolvimento sustentável na
cidade de Seattle pois possibilitou a formação de uma Secretaria de Sustentabilidade e Meio-Ambiente – responsável
pelo planejamento da agenda ambiental
da cidade. Esse novo órgão, por sua vez,
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LA21, ou Local Agenda 21, são planejamentos
elaborados por governos com planos de ações que
fomentem o desenvolvimento sustentável. Derivam
da Agenda 21, da ONU, elaborada em 1992 na
Conferência do Rio.

procuraria produzir políticas sustentáveis a partir do contexto das diferentes
comunidades de Seattle, procurando
atender às especificidades de cada região. Isso, portanto, permitiria que Seattle se tornasse mais “verde” a partir do
contexto particular dos bairros.
Desse modo, o que a alternativa das Sustentabilidades Já Existentes sugere é
que, a partir das práticas locais, uma associação entre esses moradores e o governo possam aperfeiçoá-las, promovêlas ou modificá-las para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado.
Entretanto, é necessário destacar que a
sustentabilidade
promovida
pela
Secretaria de Sustentabilidade e MeioAmbiente, ao que parece, foi subvertida
para atender apenas a preservação
ambiental e a diminuição da poluição na
cidade, ignorando a busca por equidade.
Em 2014, Seattle foi eleita pelo Star
Community Rating System como a
cidade “mais sustentável” dos EUA
(SOMERFIELD, 2014). Nesse ano,
considerando o ano 2000 como marco
inicial, cerca de 20% dos bairros da cidade haviam sofrido processos de gentrificação (RICHARDSON, MITCHELL
e FRANCO, 2019, p. 17). Evidencia-se,
portanto, que por mais que tenha tornado Seattle ecologicamente mais sustentável, isso não foi acompanhado de
um processo de manutenção de moradores que antes ali habitavam.
Porém, a pesquisa de Krueger e de
Agyeman encoraja a busca por
estratégias
de
desenvolvimento
sustentável que se baseiam no que
existe, e não no que deve existir. É a

10

O Growth Management Act (em inglês) foi um
plano de controle populacional e preservação
ambiental, assinado pelo estado de Washington, com
o objetivo de determinar que as cidades devem
possuir um plano de alocação de futuros residentes,
bem como de aperfeiçoamento de bairros já
existentes.

partir desse foco que as pesquisadoras
Winifred Curran e Trina Hamilton
(2012) desenvolverão uma nova forma
de se lutar por sustentabilidade sem
gerar gentrificação.

A Estratégia Just Green Enough
Tendo foco principal no combate à gentrificação verde – o que as difere das alternativas anteriores –, Curran e
Hamilton (2012) usarão o bairro de
Greenpoint, no Brooklyn nova-iorquino,
como exemplo de busca por uma sustentabilidade que promova equidade social
e que não expulse os moradores do local
– seja direta ou indiretamente.
Historicamente,
e
ironicamente,
Greenpoint sempre foi um bairro com
grande atividade industrial e, por isso,
com muita poluição – especialmente do
ar e do solo. Isso tornou a região muito
insalubre e, consequentemente, despencou o preço dos imóveis locais
(CURRAN e HAMILTON, 2012, p.
1029).

Curran e Hamilton, entretanto, afirmam
que o processo de gentrificação do bairro
não seguiu o caminho usual11. Na verdade, o que houve foi um mútuo apoio
entre os antigos moradores do bairro (os
“colarinhos azul12”) e os novos gentrificadores. Esse apoio emerge, em grande
parte, de um desapontamento dos novos
moradores gerado após se mudarem
para Greenpoint e descobrirem que a região tinha grandes problemas ambientais, como a grande “pluma de óleo” que
contaminou as águas e o solo local
(CURRAN e HAMILTON, 2013) (ver figura 5).
A preocupação ambiental engajou os novos moradores na luta por uma “limpeza”13 no bairro, luta essa que já estava
sendo travada pelos trabalhadores antigos. O resultado foi o surgimento de novas organizações e articulações que, ao
mesmo tempo que defendiam o “esverdeamento” do local, lutavam contra a
gentrificação que estava sendo promovida em Greenpoint sob o pretexto de
desenvolvimento sustentável.

Embora uma região desagradável ecologicamente, Greenpoint sempre teve um
grande potencial para gentrificar, visto
sua proximidade com Manhattan, seu
baixo índice de criminalidade e seus
imóveis e terrenos de preço baixo. Tudo
isso contribuiu para que, desde a década
de 90, novos moradores e novos projetos
de infraestrutura aparecessem no local,
se aproveitando dessas vantagens para
transformar a região em mais um bairro
branco de classe alta (CURRAN e
HAMILTON, 2012, p. 1029-1030).
Caminho Usual: gentrificadores vêm,
motivados por novos projetos ou preços baixos,
modificam a estrutura do bairro (tornando-o
mais “verde e limpo”, encarecem a região e, com
isso, os antigos moradores, não conseguindo mais
pagar, se mudam (CURRAN e HAMILTON, 2012;
JOEL, 2013)
11

Os “colarinhos azul” são os trabalhadores que
realizam trabalho manual, como operários,
mineradores, mecânicos, extrativistas, etc.
13 Limpeza, aqui, é uma tradução de clean up, e se
refere única e exclusivamente à mitigação da
poluição e de problemas ambientais do bairro.
Em nenhum momento esse termo será utilizado
para se referir a processos higienistas de exclusão
de populações vulneráveis.
12

Figura 5: a grande mancha de óleo, fruto de um
acidente da petrolífera Exxon Mobil (na época,
apenas Mobil) em 1950. A extensão do óleo foi
descoberta apenas em 1978, sendo
“redescoberta” em 2002 (CURRAN e
HAMILTON, 2013).

A ideia é, portanto, estabelecer uma harmonia entre equidade social – com a
permanência da classe trabalhadora no
bairro – e desenvolvimento ambiental. A
síntese dessa harmonia será o que
Curran e Hamilton chamam de Just
Green Enough (JGE).
Seria “verde o bastante” pois implica em
adotar uma estratégia de limpeza ambiental sem que esta seja baseada no modelo “parques, cafés e riverwalks” de cidade verde (CURRAN e HAMILTON,
2012, p. 1028), ou seja, sem incorporar
elementos elitistas que valorizem o
preço do aluguel a níveis absurdos para
a classe trabalhadora.
O melhor exemplo, dado por Curran e
Hamilton, de um projeto JGE seria a
“Nature Walk”, uma “calçada” que permite que os moradores acessassem a
vista frontal do afluente de New Creek.
Desejo antigo dos moradores, o acesso
às águas, antes restringido por indústrias que faziam o escoamento de seus
materiais no rio, esse projeto representou um longo processo de luta e ativismo
por parte da população local.

Figura 6: Nature Walk, em Newtown Creek.
Fonte: Quennell Rothschild & Partners.

Outro projeto, também JGE, é o programa Brownfield Opportunity Area

(BOA), que tem como objetivo a restauração ambiental do bairro junto à criação de mais empregos sustentáveis e
com melhores salários. Seria o caso, por
exemplo, da renovação das águas do
Newtown Creek para a utilização pública
e privada.
Expandir as oportunidades para atividades dependentes das águas é sustentável não só pois melhorará as condições ambientais da área como resultado
da redução do tráfico de caminhões,
mas também pois os empregos que o
BOA está procurando criar são trabalhos manufatureiros bem-pagos, que
ajudam a tirar as pessoas da pobreza
(CURRAN e HAMILTON, 2012, p.
1036).
Por fim, as autores também citam o estabelecimento de um Superfund na região, que seria a delimitação da região de
Greenpoint para limpeza de substâncias
nocivas à saúde das pessoas e ao meioambiente. Como apontam, isso por si só
já funciona como meio de impedir gentrificação, já que gera desvalorização
imobiliária na região por conta da percepção do mercado de que a região é problemática e nociva.
Associado a isso, o Superfund é, também, um meio de democratizar o desenvolvimento sustentável do bairro. Como
afirmam Curran e Hamilton, embora a
implementação desse sistema de limpeza tenha sido vinda de cima para

baixo14, a escolha dos chamados “veteranos
ambientais”
(CURRAN
e
HAMILTON, 2012, p. 1037) significou
que esse processo seria desenvolvido por
indivíduos
conectados
com
a
comunidade de Greenpoint e que
sabiam os desejos e anseios dessa
população.
Consequentemente,
o
estabelecimento do Superfund permitiu
o desenvolvimento sustentável na região
sem incrementar a gentrificação.
Em geral, as ações citadas por Curran e
Hamilton dizem respeito a uma luta coletiva por espaços mais democráticos e
limpos, renovando o meio-ambiente local ao mesmo tempo em que se protege
a classe trabalhadora que, há muito
tempo, batalha para conseguir espaços
menos poluídos e mais salubres.
Ressalta-se, porém, que quando afirmo
sobre uma luta coletiva, falo sobre o embate entre os moradores e os mercados
imobiliário e turístico. Em outras palavras, não se trata de ações que impeçam
permanentemente a gentrificação, mas
uma resistência contínua contra esse fenômeno.
Projetos
para
tornar
Greenpoint um lugar mais “chique” e de
classe alta, por exemplo, aumentaram ao
longo da década de 90, processo que
continuou ao longo de 2000. Como mostram as figuras 7, 8 e 9, diversas são as
novas construções no bairro, as quais
destoam totalmente do estilo industrialcolarinho azul local. Como afirmam as
autoras, projetos que se encaixam na temática do lugar – no caso, industrial –
são menos capazes de acionar gentrificação (CURRAN e HAMILTON, 2012, p.
1036).

14

Mesmo que a população desejasse essa limpeza,
ela foi formada de maneira pouco democrática,
visto que não houve consulta popular no processo

Figura 7: Kent Avenue, em Greenpoint. Acima, a
avenida em 2008. Abaixo, em 2017. Foto do
projeto _missing_the_point_. Fonte:
Greenpointers.com

Por outro lado, pode-se deduzir que projetos com estéticas mais modernas e claramente voltados para atrair classes altas são grandes gatilhos para o aumento
do aluguel da região, bem como atividades como canoagem e caiaque (proposta
dada para depois da limpeza de
Newtown Creek) com certeza divergem
da ideia de utilizar o rio para fins
comercial-industriais,
os
quais
permitiriam a
permanência
dos
trabalhadores (CURRAN e HAMILTON,
2012, p. 1038).
Percebe-se, dessa forma, que a luta contra a gentrificação é um processo. Pela
definição no dicionário Dicio, processo é
uma “ação contínua e prolongada, que
expressa continuidade na realização de
determinada atividade”. As contínuas
de elaboração desse projeto e sua composição
final limitou-se a ativistas ambientais locais de
longa data, os “veteranos ambientais”. (CURRAN
e HAMILTON, 2012, p.1037).

empreitadas que os ativistas e moradores de Greenpoint enfrentam contra a
gentrificação, dessa maneira, não findarão tão cedo. Entretanto, o que fica dessa
alternativa (além das vitórias conquistadas pelos colarinhos azul e moradores
antigos do bairro) é a repolitização do
desenvolvimento sustentável. Negando
a narrativa do resultado inevitável de
limpeza ambiental – o aumento do custo
de vida –, esses casos de Greenpoint
mostraram como a articulação política
pode produzir resultados ambientais
mais democráticos.

negar o caráter pós-político da sustentabilidade, engajando a população a lutar
por um desenvolvimento sustentável
que não ignore a busca por equidade social.

Figura 9: Manhattan Avenue, em Greenpoint.
Acima, a avenida em 2006. Abaixo, em 2017.
Foto do projeto _missing_the_point_. Fonte:
Instagram (@_missing_the_point_).

Semelhanças e Diferenças

Figura 8: Manhattan Avenue, em Greenpoint.
Acima, a avenida em 2004. Abaixo, em 2017.
Foto do projeto _missing_the_point_. Fonte:
Greenpointers.com

Por fim, a estratégia Just Green Enough
nos encoraja a buscar alternativas sustentáveis a partir da organização popular e cidadã. Questionar a inevitabilidade dos processos de gentrificação e
dos projetos de infraestrutura não-voltados para os trabalhadores permite repolitizar o desenvolvimento sustentável e

Analisando-se, de maneira panorâmica,
de que maneiras as alternativas citadas
convergem e divergem, é possível determinar três categorias principais que distinguem os projetos citados: (1) os projetos estatais, os quais advém de medidas governamentais que tiveram pouca
ou nenhuma consulta popular; (2) as iniciativas locais, que seriam práticas cotidianas ou mobilizações populares da sociedade civil contra a gentrificação, as
quais podem ou não resultar em políticas públicas – o ponto aqui é que elas
emergiram da sociedade civil; e (3) as
associações conjuntas, que mesclam atividades civis com ações governamentais,

construindo um apoio mútuo entre os
dois atores na tentativa de se impedir ou
mitigar o fenômeno gentrificador. Essa
categorização nos serve como base para

verificarmos porque houve sucesso na
luta contra a gentrificação em alguns casos e em outros não (ver tabela 1).

Tabela 1: categorização dos projetos sustentáveis alternativos à gentrificação.
Autoria Própria.

Com essa categorização, analisaremos se
tais projetos cumpriram com o objetivo
de mitigar, contornar ou controlar a gentrificação na região. Ressalta-se que,
embora todas as cidades citadas tenham
sofrido com o fenômeno, o que observamos aqui é (1) se os projetos serviram às

distintas comunidades trabalhadoras locais, não delimitando os benefícios apenas a um novo grupo de gentrificadores
emergente ; e (2) se o projeto contribuiu
para a permanência ou a exclusão dos
trabalhadores locais. (ver tabela 2).

Tabela 2: análise dos resultados dos projetos sustentáveis em relação à luta contra a gentrificação.
Autoria Própria.

Algumas considerações:
1. Quase todos os projetos tinham
como um dos objetivos garantir
benefícios, como empregos e melhores condições de vida, às comunidades locais. Por isso, com
exceção do Stapleton Design

Book (ver item 4), todos foram
considerados como serviços à
população da região influenciada
pelo projeto.

2. Os projetos que não contribuíram para a permanência da população foram ineficazes na luta
contra a gentrificação.
3. Por conta da incapacidade de impedir a saída de pessoas da região, especialmente as não-brancas, os projetos de Denver –não
contribuíram para a permanência da classe trabalhadora local.
4. O Mile High Compact foi considerado indiferente quanto ao
serviço às comunidades locais
por ter seu foco voltado na delimitação de áreas ambientais e
preservação ambiental. Ainda
assim, essa delimitação restringiu os locais nos quais o capital
imobiliário poderia expandir e,
com isso, incentivou a gentrificação em cidades como Denver.
5. O Stapleton Design Book não foi
considerado como um serviço às
comunidades locais pois redefiniu a estética da região sem garantir que os trabalhadores locais tirassem proveito dela. Em
outras palavras, foi um projeto
baseado no modelo “cafés, parques e riverwalks” de sustentabilidade. Essa nova estética,
além disso, foi destinada aos novos projetos imobiliários locais,
os quais intensificaram a gentrificação local.
6. O Ato de Administração do Crescimento, embora buscasse a garantia de empregos e serviços
para a população de Seattle, não
foi capaz de assegurá-los para as
camadas mais vulneráveis de sua
população, como mostra o relatório Shifting Neighborhoods
(2019).
7. As Sustentabilidades Já Existentes, por estarem mais associadas
a práticas locais “tradicionais”,

não acionam a gentrificação e
servem a sua comunidade.
8. Os projetos citados por Curran e
Hamilton em Greenpoint atendem aos dois objetivos de serviço
a e permanência da comunidade
local.
Juntando essas duas informações, percebe-se que:
A. Todos os projetos de iniciativa
local citados conseguiram contornar o problema da gentrificação.
B. Com exceção do BOA e do
Superfund, todos os projetos
estatais e todas as associações
conjuntas
permitiram
o
crescimento da gentrificação nas
regiões de influência.
O que podemos concluir, com isso, é que
embora a grande parte desses projetos
tivesse a intenção inicial de garantir
equidade social, a visão unilateral de
sustentabilidade, a qual não continha a
participação democrática dos cidadãos,
impediu que eles fosse bem-sucedidos
contra o fenômeno gentrificador.
Além disso, nota-se que os projetos que
emergiram a partir dos interesses da
comunidade local foram os mais capazes
de contornar a gentrificação e garantir a
permanência dos trabalhadores locais.
Isso é compatível à ideia de Just Green
Enough, na qual transformações e
projetos sustentáveis devem ser
cirúrgicos e servir aos interesses das
populações locais, e não aos do mercado
imobiliário.
Evidencia-se, portanto, que uma política
urbana, caso busque a mitigação ou
controle da gentrificação, deve atentarse
para
as
necessidades
e
particularidades da região e dos grupos
vulneráveis que lá vivem. Os projetos
devem, assim, ser elaborados a partir do
contexto, dos conhecimentos e das

carências dos moradores locais,
especialmente dos colarinhos-azul e dos
não-brancos.
Temos, portanto, que a política de
sustentabilidade deve estar apoiada no
contexto e nas necessidades particulares
locais. A partir desse ponto, questionase o quão próximo essa afirmativa está
da
agenda
de
desenvolvimento
sustentável global, já que como visto, o
sucesso de um projeto urbano, em
relação a conter a gentrificação, deve
atentar-se para esse fato. Nesse sentido,
o quão ciente disso a Agenda 2030 (que
defino como a materialização da agenda
sustentável global) está dessa afirmação.

A Agenda Sustentável Global

Para analisar como esses projetos se relacionam com a agenda de sustentabilidade global – a Agenda 2030 –, verificaremos como eles se relacionam com as
metas do principal ODS sobre cidades
sustentáveis, o ODS 11.
As metas 11.1, 11.3, 11.6 e 11.7 são as que
mais se relacionam com a temática da
luta contra a gentrificação nas cidades,
em especial a “gentrificação verde”, pois
definem que o projeto sustentável necessita garantir a equidade e a acessibilidade dos projetos urbanos (ver Box 1).
Com isso, analisando o resultado dos
projetos frente a essas metas, podemos
verificar se ele foi bem-sucedido, malsucedido ou indiferente frente à meta analisada.

Tabela 3: análise dos resultados dos projetos sustentáveis em relação às metas do ODS 11.
Autoria Própria.

Com isso, conclui-se que:
1. Quase todos os projetos lograram em reduzir o impacto ambiental da cidade, o que mostra
uma preocupação com o meioambiente (meta 11.6).
2. Apenas um projeto foi bem-sucedido em garantir moradia a
preços acessíveis para todos. Isso

implica que nos outros casos,
com exceção dos casos de indiferença, houve gentrificação (ver
meta 11.1).
3. Os projetos que conseguiram
atender às metas 11.3 e 11.7 basearam-se na ideia de atendimento
às especificidades locais, adotando estratégias como a das
Sustentabilidades Já Existentes

e a Just Green Enough para
garantir equidade e conter a gentrificação.
Box 1. O ODS 11: Tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Dessa forma, demonstra-se que o
combate à gentrificação, que estaria na
Agenda 2030 relacionado com as metas
analisadas, é mais eficiente quando
apoiado na busca por sustentabilidades
já existentes e por projetos que
valorizem as necessidades locais.
Conclusão

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à
habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

A ideia de inevitabilidade da gentrifica-

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas
em situação de vulnerabilidade, mulheres,
crianças, pessoas com deficiência e idosos

um discurso pós-político e tecnocrático

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o
planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países

ção, como apontado por Checker (2011)
e Curran e Hamilton (2012), associa-se a
que afirma que o desenvolvimento sustentável, obrigatoriamente, acaba por
excluir determinados elementos da sociedade, como a classe trabalhadora e os
não-brancos. O que as alternativas das
Sustentabilidades Já Existentes e do
Just Green Enough mostram, entretanto, é que o discurso de inevitabilidade

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do
mundo.

é político, e pode muito bem ser contor-

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o
número de mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e substancialmente
diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno
bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres
e as pessoas em situação de vulnerabilidade.

mais voltada para as comunidades lo-

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental
negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do ar,
gestão de resíduos municipais e outros.
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência.
Fonte: Organização das Nações Unidas.

nado a partir de uma sustentabilidade
cais. Como afirmam Curran e Hamilton,
“não há razão para que os moradores de
Greenpoint tenham que escolher entre
ficar em suas casas, ter acesso a empregos e ter acesso a espaços verdes” (2012,
p. 1034).
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