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RESUMO

O presente resumo insere-se no âmbito de pesquisa em andamento sobre o tema da efetivação do Direito à Cidade diante da política urbana 
global de revitalização via gentrificação, tendo por objeto o Plano de Revitalização do Centro de Niterói em execução. O objetivo geral é investigar 
e compreender a sua peculiaridade e seus efeitos sociais, especificamente o da ocorrência da gentrificação. Postula-se enquanto hipótese 
principal: a implementação do plano em Niterói insere-se na estratégia urbana global, que tem como dimensão essencial a gentrificação, ao 
expulsar as camadas socialmente desprivilegiadas dos antigos e ditos degradados centros, constituindo-os com novo perfil social, econômico, 
cultural e funcional, contribuindo desta forma para a sua consolidação enquanto fenômeno global. A metodologia utilizada dá-se na perspectiva 
sóciojurídica e interdisciplinar nos campos do Direito Constitucional, do Direito da Cidade, do Urbanismo e da Geografia, envolvendo pesquisa 
qualitativa, através das técnicas de revisão bibliográfica, análise documental e estudo de caso. Acerca da implementação, foram efetivadas as 
seguintes diretrizes urbanas: revitalização da Ilha de Boa Viagem, reforma do MAC no valor de R$ 7 milhões, ordenamento das ruas do Centro de 
Niterói e a entrega de 313 licenças para os ambulantes e sua legalização, autorização da construção de 3 hotéis no Centro e 1 em Boa Viagem, a 
fim de impulsionar o turismo e trazer eventos internacionais, inauguração de dois abrigos no Centro para recolher homens, mulheres e crianças 
em situação de rua. Quanto ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), foram aprovados pelo BIRD os recursos através do financiamento de 540 
milhões, após o cumprimento da exigida meta fiscal pelo município. Observa-se intensa atuação do Prefeito no âmbito externo, visitando este 
mês o Centro de Operações de Trânsito e Mobilidade de Dijon e a empresa Engie, que venceu a licitação internacional para implantar o sistema 
VLT na cidade. No segundo semestre, uma campanha será divulgada no mundo todo, em cidades como Tóquio, Pequim, Moscou, Paris, Londres e 
Nova York, de divulgação de Niterói e do MAC, visando a repercussão internacional de Niterói e resultados positivos para o turismo e a atração de 
investimentos de empresas globais. Atualmente a pesquisa se direciona ao levantamento do perfil socioeconômico dos bairros que integram o 
Projeto, o que é essencial para o acompanhamento da gentrificação, não sendo possível junto ao TCE/ RJ, pois apenas informa os dados do 
município em seu conjunto, se direcionando então para o IBGE. Como conclusões parciais destaca-se que a Prefeitura vem implementando as 
diretrizes previstas no projeto com ênfase clara na transformação do Município em Cidade atrativa para as grandes empresas globais, inserindo-
se no urbanismo global ou de resultados, que objetiva a construção de cidades competitivas. Embora com algumas iniciativas sociais, estas estão 
voltadas para modificar a paisagem das ruas do Centro, com o recolhimento dos seus moradores de rua e o ordenamento e legalização dos 
camelôs, mas pouca atuação nas favelas que integram o Centro-  o Morro do Estado e do Arroz -. Por outro lado, ainda não é possível indicar a 
ocorrência da gentrificação, o que exige um período mais longo de pesquisa em torno das modificações socioeconômicas dos bairros advindas da 
implementação do Projeto objeto de estudo. Em desdobramento futuro pretende-se fazer um levantamento junto à Associação do Comércio do 
Município, a fim de mapear os empreendimentos comerciais especificamente nas ruas da Conceição e Amaral Peixoto, definidas no Projeto como 
os futuros Corredores Culturais do Centro, objetivando identificar o surgimento de novos investimentos comerciais e a provável mudança em seu 
perfil, assim como fotografar e mapear os novos prédios em construção no Centro e alterações de estilo.  .
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