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RESUMO
O trabalho  a  seguir  busca  discutir  as  transformações socioespaciais  causados  pela  gentrificação,  além de  fatores
socioeconômicos, que atuam diretamente no contexto, assim, apresentando o modo capitalista como fator influenciador
para essas transformações. Foi feito um resgate histórico da urbanização enquanto fenômeno social, apresentando a
definição de conceitos necessários ao entendimento do artigo e por fim foram levantadas possíveis conjecturas que
justificam a tese de gentrificação para o Conjunto Residencial do Café localizado no bairro Brasília na região leste da
cidade de Londrina.

PALAVRAS-CHAVE: Gentrificação; Londrina; Transformações espaciais.

1 INTRODUÇÃO

O processo de mudança do espaço social teve grande relevância a partir do êxodo rural, onde
um grande contingente populacional deixou o campo, expulsos pela Revolução Verde, em direção à
cidade, assim, o processo de urbanização começa a ganhar destaque.

Dessa forma, pode-se perceber uma grande interferência do setor financeiro, onde o espaço
passa por mudanças conforme os interesses, principalmente, dos grandes imobiliários a serviço do
capital. 

Como aspecto negativo dessa mudança, podemos citar a gentrificação, onde a área ocupada
por  pessoas  da  classe  popular  pode vir  a  ser  cobiçada  por  esses  grandes imobiliários,  assim,
mudando as características econômicas daquele espaço.

De acordo com a conceituação dessas dinâmicas territoriais urbanas, esse artigo busca fazer
um estudo de caso para o Conjunto Residencial do Café, situado na zona leste de Londrina, devido
ao  fato  de  este  apresentar  características  de  uma  possível  futura  gentrificação,  que  será
apresentada ao longo do trabalho. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para encontrar os resultados que são apresentados no final desse artigo, foi necessário um
levantamento  teórico,  embaçado  em  autores  fundamentais  para  a  conceituação  dos  temas
abordados e clássicos nos estudos apresentados, como o processo de urbanização, necessário para
entender a ocupação urbana na cidade contemporânea, a origem do estudo de gentrificação e seu
significado e um foco para a cidade de Londrina e o bairro estudado. 

 Foi feito um trabalho de campo no bairro em questão no qual foi feita observações e analises
na  paisagem  do  bairro,  na  infraestrutura  publica  a  na  condição  arquitetônica  dos  edifícios
particulares.  Juntamente  no  trabalho  de  campo  fizemos  entrevistas  com  moradores  de  idades
distintas para entender,  sob olhar de residentes locais,  suas idéias e perspectivas para o bairro
Residencial do Café. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 UMA BREVE TRAJETÓRIA DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

A urbanização está relacionada diretamente com a industrialização,  no momento em que
camponeses saiam do campo para trabalhar em fabricas, e começavam a povoar e desenvolver as
cidades, mudando toda sua dinâmica a alterando seu funcionamento. 

Segundo Sposito (2000), após a revolução industrial o crescimento populacional nas cidades
multiplica-se de forma acelerada. Os centros urbanos foram se articulando e se relacionando um
com outro, criando relações de subordinação e fazendo a reprodução do capital ter forma territorial,
através das dinâmicas urbanas que a industrialização causava. 

 Sposito (2000) diz que esse crescimento populacional fez com que a procura por espaço se
elevasse, aumentando o preço dos locais e amontoando famílias em pequenas casas. Surgiu a
periferia  como  um lugar  mais  acessível,  além de  ser  uma  alternativa  ao  grande  adensamento
populacional do centro da cidade. 

Esse padrão urbano que surgiu na Inglaterra se espalhou pelo mundo a partir do século XVIII
e  chegou  ao  Brasil  um  pouco  mais  tarde,  assim  seguindo  a  mesma  lógica,  porém  com
características distintas. 

O Brasil  foi  essencialmente um país agrícola por séculos. A urbanização se desenvolve a
partir do séc. XVIII, porem só atinge a maturidade no século seguinte, e leva mais um século para
apresentar as características que conhecemos hoje. A urbanização se deve, em parte, pelo fato do
acelerado reforço pelo movimento de capitais  mercantis  propiciando investimentos,  e  atraindo a
contingentes populacionais.  A população do país aumentou de 10 milhões em 1872 para mais de 41
milhões em 1940, com uma taxa de urbanização de 26,35%. (GIORGIO MORTARA, 1951). 

Em  1980  a  taxa  de  urbanização  é  elevada  para  68,86%,  triplicando  a  população  total
brasileira desde 1940, agora com sua maioria vivendo nas cidades. Nas décadas de 1970 a 1991 a
população  urbana  cresce  mais  que  a  população  total  do  país,  apresentando  um  índice  de
urbanização de 77,13% em 1991 (SANTOS, 1993).

Em Santos (1993),  é possível  ver  que a partir  do fim do século XVIII  a Mecanização do
território  marca o início  do meio técnico cientifico informacional,  que substitui  o meio natural.  O
território se informatiza, se integrando como um todo, junto com o desenvolvimento do sistema de
transportes, de comunicação e de energia, construindo as bases para uma fluidez territorial, fazendo
com que trabalho,  produtos,  mercadorias,  capital  e  demais  passem a ter  grande mobilidade.  A
produção  e  consumo  no  Brasil  aumentam  exponencialmente  devido  ao  desenvolvimento  das
técnicas, que até então evoluíam de maneira vagarosa.

As médias  e  grandes cidades apresentam uma problemática  de espaço,  para  moradia  e
instalação de serviços e indústria. Essa problemática se acentua com a atuação da especulação,
que servindo o capital, expulsa os pobres para a periferia, onde são negligenciados de serviços e
infraestruturas que estão presentes no centro da cidade. (SANTOS, 1993).

Desse  modo  o  crescimento  desigual  da  urbanização  faz  com  que  o  índice  de  favelas
aumentasse de forma extraordinária, assim gerando um grande deslocamento das classes baixas
para as periferias das cidades. 

Com esse deslocamento de forma desordenada, surge problemas socioespaciais, pois essas
áreas ocupadas por essa população dificilmente possuem condições básicas (agua, luz, esgote e
pavimentação) para a moradia, assim gerando conflitos ambientais.

Essas corporações utilizam da política e de sua influência econômica para se promover e se
desenvolver se aproveitando do papel do Estado de acordo com seus interesses. Elas alteram a
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dinâmica urbana, segregam ainda mais a classe popular, aumentando a problemática social. Elas
tornam mais difícil a tarefa de ler a cidade em sua totalidade e contradição. 

Assim como o restante do país, a dinâmica evolutiva da cidade de Londrina se deu de forma
parecida  com  as  demais  cidades,  onde  a  Companhia  de  Terras  Norte  do  Paraná  foi  fator
fundamental para a Londrina de hoje. 

A região é de privilegiadas terras roxas, livres de saúvas, próprias para o café. (...). As 
frondosas árvores deram lugar a prósperas lavouras cafeeiras, as quais foram as responsáveis 
pelas nascentes cidades, que brotavam e cresciam como cogumelos, de quinze em quinze 
quilômetros. (...). Tudo se deveu ao café (ZORTÉA, 1975, p.107).

Assim podemos perceber o quão grande o café foi fundamental para o desenvolvimento do
norte do Paraná, onde atuou por anos como principal produto econômico de nossa região, assim
atraindo diversos investimentos que ao longo do tempo auxiliaram no desenvolvimento da cidade.

3.2 O CONCEITO DE GENTRIFICAÇÃO, SUAS VARIAÇÕES E APLICAÇÕES

O fenômeno urbano conhecido como gentrificação representa uma série de melhoramentos
físicos  e  materiais  de  mudanças  de  natureza  econômicas,  sociais  e  culturais  que  ocorrem em
algumas cidades antigas, quando apresentam uma elevação de seus status em seu centro antigo,
na maioria dos casos. 

Caracteriza-se pela ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média, que
expulsa os habitantes da classe baixa, que viviam no centro urbano. Segundo Bataller (2000, p. 10).

O deslocamento vem acompanhado de investimentos e melhorias tanto nas moradias (que são
renovadas ou reabilitadas) quanto em toda área afetada, tais como comércio, equipamentos e
serviços. Isto implica, portanto, mudanças no mercado de solo e habitacional, de modo que
desempenham um papel  decisivo  os  agentes  do  solo:  os  proprietários,  os  promotores,  os
governos – locais, estaduais – e as instituições financeiras, assim como também os moradores
– em regime de propriedade ou de aluguel. Em conjunto, o fenômeno proporciona uma maior
estima das áreas renovadas e,  inclusive,  uma recuperação do valor  simbólico dos centros
urbanos.  De  fato,  tal  como  tem  assinalado  J.  Van  Weesep,  atualmente  considera-se  a
gentrificação como expressão espacial de uma profunda mudança social.

Glass  (1964),  inglesa  criadora  do  conceito  de  gentrificação  esboça  um  pouco  de  sua
realidade: 

Um após o outro, numerosos bairros operários londrinos foram invadidos pelas classes médias
alta e baixa. Locais com casinhas modestas, com dois aposentos no térreo e dois em cima,
foram  retomadas  quando  os  contratos  de  aluguel  expiraram,  e  se  tornaram  elegantes
residências de alto preço. Residências vitorianas maiores que tinham mudado de função - ou
seja, haviam passado a ser utilizadas como pensões familiares ou sub-locadas – recuperaram
um bom nível de status. Esse processo de gentrificação, uma vez começado em um bairro, se
estendeu  rapidamente  até  que  quase  todas  as  camadas  populares  que  aí  moravam
originalmente tivessem deixado o lugar e que todas as características sociais tivessem mudado
(GLASS apud SMITH In: BIDOU-ZACHARIASEN, 2006, p. 60).

Contudo, o geógrafo Smith (2006) estudou mais profundamente o tema, e é hoje um dos
maiores pesquisadores do tópico. Para ele, existem três etapas, ou três ondas a serem seguidas
para caracterizar a construção da gentrificação clássica. São elas: 

A primeira onda é iniciada por pioneiros, geralmente da classe média que arriscam investir no
local desvalorizado pelo mercado imobiliário. Aproveitam a localização da região que se soma aos
alugueis baixos devido a precária infraestrutura. São compostos geralmente por jovens que não
vêem empecilho a adaptar-se a um modo de vida alternativo. Essa fase é classificada por Smith
como gentrificação esporádica. 
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A  segunda  onda  se  caracteriza  pelo  envolvimento  da  especulação  imobiliária,  em  que
começam a  adquirir  as  propriedades  para  investimento,  fazendo  do  capital  privado  um grande
apostador  nessa  nova  configuração  urbana.  Nessa  onda  as  áreas  degradadas  passam  por
investimentos que acompanham promessas de lucro para outros investidores, que de fato acaba se
concretizando. Essa onda é tida como a consolidação da gentrificação para Smith.

A terceira onda recebe o nome de generalizada, pois seu alcance é ampliado, estabelecendo
ruas comerciais, restaurantes, atrações culturais como museus, teatros e parques. Imóveis de usos
comerciais  ganham  valorização  por  marcas  globalizadas,  fazendo  jus  ao  que  a  classe  média
consome. Essa área então fica inviável para consumidores de baixa renda, dando espaço apenas a
classe média que ali se estabelece. 

 Outros pesquisadores da temática esboçam que para haver o processo de gentrificação é
necessário que quatro processos coincidam. De acordo com Savage e Warde (1993), são estes: 

 Uma reorganização da geografia social da cidade, com substituição, nas áreas centrais da
cidade, de um grupo social por outro, de condição financeira mais elevada; 

  Um reagrupamento espacial  de indivíduos com estilos de vida e características culturais
similares;

 Uma transformação do ambiente construído e da paisagem urbana, com a criação de novos
serviços e uma revitalização residencial que prevê importantes melhorias arquitetônicas; 

 Uma mudança da ordem fundiária,  que, na maioria dos casos, determina a elevação dos
valores fundiários e um aumento do preço das habitações em propriedade. 

Novas formas de gentrificação têm surgido no fim dos anos 90 e novas definições do conceito
estão  sempre  surgindo,  sobretudo  ao  último  aspecto,  aquele  que  caracteriza  o  que  de  mais
específico existe no processo, frente à evolução das transformações que o cenário de habitação das
cidades do capitalismo avançado tem sofrido. 

A gentrificação é uma seletiva recentralização urbana e social, conduzida por novas procuras,
promotora  de  uma  crescente  revalorização  e  reutilização  física  e  social  dos  bairros  de  centro
histórico,  formando  novos  processos  na  dinâmica  socioespacial.  O  capital  imobiliário  está
diretamente relacionado a este processo, sendo responsável por elevar o preço da terra e dá a
manutenção de vida nessa região gentrificada resultando na expulsão de classes mais baixas no
quesito financeiro. 

Segundo  Mendes  (2011,  p.  480),  no  momento  contemporâneo  é  possível  presenciar  e
analisar  diversas  alterações  na  dinâmica  urbana  que  são  resultados  de  uma  modificação  na
consolidação social do desenvolvimento humano agindo diretamente sobre e pela cidade, sobre isso
ele diz:

Uma nova conjuntura econômica revela a constituição de uma nova forma de gentrificação
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. 

Dessa forma, o espaço geográfico esta propicio a sofrer mudanças constantemente, assim,
modificando a dinâmica, que podem ser explicadas por diversos fatores, sejam eles, econômicos
e/ou sociais.

3.3 CONJUNTO RESIDENCIAL DO CAFÉ
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A partir do que já foi dito, podemos dar sequência na contextualização do recorte espacial de
escolha.  O  Conjunto  Residencial  do  Café  encontra-se  localizado  na  região  leste  da  cidade  de
Londrina,  no bairro  Brasília,  próximo aos cemitérios Parque das Oliveiras,  cemitério  São Paulo,
aeroporto  de Londrina e Hospital  Universitário,  além do Supermercado Muffato, como podemos
observar na figura 1. Próximo também ao Conjunto do Café há uma filial do Fast Food Habibb’s, que
não está situada no mapa. 

Figura 1: Localização do Conjunto Residencial do Café
Fonte: Google Maps, 2017.

A regionalização do espaço se deu por volta da década de 60, quando muito das casas foram
construídas para suprir as necessidades da antiga área de embarque e desembarque de cargas,
quando, por muitos anos o produto principal era o café, daí se deu origem ao nome da avenida
principal do conjunto, Avenida do Café. Hoje podemos encontrar alguns órgãos de importância na
região como o Fórum Trabalhista de Londrina e principalmente o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. 

Apesar de todo esse processo de globalização e das consequentes mudanças constantes no
meio,  podemos  encontrar  a  resistências  do  passado  na  região,  tais  como galpões  de  carga  e
descarga, além de um pequeno trecho de linha férrea que sobreviveu ao tempo. A partir da figura 2,
podemos notar  esse  processo  de  mudança  espacial,  onde  um lado  da  rua  (lado  esquerdo  da
imagem) remete ao passado por meio de uma antiga instalação do IBC (Instituto Brasileiro do Café),
e no outro lado da rua (lado direito da imagem) o presente, sendo representada pelo Condomínio
Residencial Avenida do Café, também homenageando a região.  
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Figura 2: Contraste entre Londrina 1970 e de 2010.
Fonte: BATELANA, 2017.

Desse modo a organização espacial da região se deu do mesmo modo da cidade em si, mas
mesmo com o passar do tempo, algumas características se mantiveram até o presente momento,
como podemos observar na figura 3.

Figura 3: Largura do arruamento e das calçadas
Fonte: BATELANA, 2017

Em trabalho de campo realizado no conjunto, pode-se perceber algumas características da
região, onde grande parte dos moradores são de idades mais elevadas e moram no local a mais de
30 anos, assim, criaram uma relação de vínculo com o espaço e não tendo o interesse de se mudar.
Em contrapartida, ao entrevistarmos os jovens da localidade, notamos que os mesmos não possuem
interesse em residir ali no futuro, pois buscam uma infraestrutura mais moderna e confortável. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

De acordo com observações realizadas em campo, conforme a consideração de Smith (2006)
quando fala a respeito da primeira onda da gentrificação, é possível notar a “revitalização espacial”
por  meio  de  uma  reestruturação  na  realidade  desse  bairro,  em  que  novos  moradores  que
apresentam condição econômica e social distintas dos antigos moradores, a qual se representa na
estrutura arquitetônica de novas casas que estão sendo construídas na região, mais sofisticadas e
de qualidade de valor financeiro mais elevado. 

Conforme a figura 4,  podemos presenciar  um fator de possível  mudança na dinâmica do
Conjunto Residencial do Café está, onde há terrenos com casas em situações de abandono, dessa
forma, sendo um fator de grande interesse para o setor imobiliário, pois faz com que parte dos
moradores tenha certa insegurança, assim, perdendo o interesse em permanecer no local, dessa
forma, facilitando o acesso desse setor naquele meio.

Figura 4 – Imóvel em situação de abandono a meses
Fonte: BATELANA, 2017

A apresentação de novas estruturas comerciais representa o que foi escrito por Smith (2006),
por gentrificação generalizada. Representado pela presença do Supermercado Muffato, do Fast food
Habibb’s, e outros comércios e serviços, que foram atraídos pela população consumidora da região,
em busca do lucro e da reprodução do capital. 

Contudo, podemos notar certo desinteresse por parte do poder público. Mesmo o conjunto
sendo considerado pequeno, possui seis praças, onde todas estão em total abandono, com gramado
alto,  falta  de iluminação e bancos destruídos,  fatores que acabam gerando certo  desconforto  e
insegurança para  a população ali  existente.  Isso  entra  em contradição com a ponto  citado por
Battaler  (2000)  em  que  fala  que  o  investimento  público  acompanha  essa  nova  realocação  do
investimento do capital. Isso pode significar não que isso não ocorreu, mas que está em vias de
ocorrer em um futuro próximo.
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A partir  dessas análises feitas em campo, junto com as pesquisas a respeito do assunto,
podemos observar que os quatro processos para que ocorra a gentrificação, segundo Savage e
Warde (1993), estão presentes naquele espaço estudado.

4 CONCLUSÃO

Após  o  campo,  fazendo  uma  análise  do  contexto  geral,  se  torna  evidente  as  possíveis
mudanças que o conjunto pode sofrer dentro de algumas décadas, onde as casas possuem uma
infraestrutura  média-baixa,  o  arruamento  é  diferenciado  do  restante  da  cidade,  onde  torna-se
impossível passar dois carros em sentidos contrário ao mesmo tempo, como pode ser observado na
figura 3, além do desinteresse dos jovens em permanecer no espaço e das mudanças feitas ao
entorno, onde já é possível encontrar condomínios fechados de padrão médio-alto, implantação de
grandes mercados na região, dentre outros fatores ligados a espacialidade da região. Desse modo,
os sujeitos imobiliários possuem uma maior facilidade de se inserir no mercado local e transformar
aquele espaço numa área totalmente diferente do que encontramos hoje.

A  gentrificação  é  um  processo  que  altera  as  dinâmicas  da  composição  local,  a  palavra
gentrification é uma expressão de origem inglesa e é ligada a nobreza, pessoas ricas, esse termo
surge na cidade de Londres na década de 60 quando a nobreza passa a migrar para um bairro
aonde abrigava a classe trabalhadora que consequentemente não suportou o aumento do custo de
vida  local  e  precisou  ir  para  bairros  agora,  mais  afastados  e  de  menor  valor  e  importância
econômica. 

Apesar dos problemas enfrentados pela região, o processo de gentrificação inicial é notório, o
conjunto  residencial  apresenta características de estruturas antigas,  como depreciação física de
propriedade pública e privada. Contudo, mudanças estão ocorrendo nos últimos anos, além dos
condomínios residenciais horizontais e outras amenidades comerciais, como mercados e redes de
fast food que estão sendo instaladas próximas ao conjunto habitacional, o valor venal dos terrenos,
construções e alugueis estão sendo ampliados ano a ano, fazendo com que a população de menor
renda tenha que migrar para outros bairros, pois, o custo de vida local não está mais a sua condição.
O bairro tinha uma característica industrial, aos redores do marco zero da cidade de Londrina, e a
elevada  diminuição  do  setor  industrial  da  região  é  o  fator  preponderante  para  a  iniciação  do
processo  de  gentrificação  em  andamento  na  região,  pois,  com  a  chegada  de  grandes
empreendimentos ao local, como grandes magazines e shoppings, as classes média e alta abriram
os olhos para o local até então habitado pela classe de baixa renda, valorizado o espaço, o custo de
vida e começando a tirar a classe trabalhadora que inicia o processo de migração para regiões mais
afastadas e de menor valor econômico.

Podemos concluir  que este estudo de caso atingiu verdadeiramente seus objetivos,  onde
pudemos ver na realidade as consequências de diversas fases do desenvolvimento, muitas vezes
desigual e combinado, com suas particularidades, contradições e contrastes, resultando na ordem
espacial hoje presente, que se trata nada mais, nada menos, do que o principal foco de estudo da
ciência geográfica, presente no seu objeto de estudo, o espaço.

Isso tudo dá continuidade a alguns conceitos  estudados em geografia  urbana,  ele  alia  o
embasamento teórico das aulas com a prática empírica do campo dando oportunidade a aplicação
de adição de conhecimento indutivo e dedutivo ao processo de urbanização. Por fim acreditamos
concluir o estudo científico baseado na urbanização espaço do território até o momento atual da
gentrificação, uma vez, que o Espaço Lento tende a nos trazer transformações diárias nos dias de
hoje, esperamos que muitas das informações aqui contidas possam ser de grande acréscimo social
e cultural por muito tempo.
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