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RESUMO

O planejamento inadequado no que tange ao desenvolvimento urbano promove enorme ônus social, fomentando um modelo de gestão das 
cidades que acarreta o deslocamento de classes populares das regiões centrais degradadas e o estabelecimento de uma ocupação classista 
baseada na revitalização urbana propulsora da denominada gentrificação, fenômeno da modernização dos ativos urbanos associando políticas 
públicas e capital privado para construção de um novo perfil. A cidade se enobrece através de um emburguesamento e se transforma em ativo 
mercantil formado por um substrato social de maior status cultural e econômico, ocasionando um elevado custo à população mais carente, 
relativizando o direito à cidade. Um processo que descortina a concentração espacial da pobreza, a alteração na imagem das cidades e a 
proliferação de assentamentos humanos precários, inabitáveis e indignos, o que aponta a relevância do tema em debate. Revela-se a importância 
da ordenação espacial e da utilização de novos instrumentos de política urbana na busca da solução dos inúmeros problemas que acometem 
nossas cidades e que refletem na vida política, econômica e social. Há que ressaltar a Constituição Federal de 1988 com mecanismos de 
planejamento urbano, o Estatuto das Cidades, os parâmetros e diretrizes gerais de planejamento e desenvolvimento e, utilizando-se do 
arcabouço legal mencionado, a específica adoção de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) como instrumento urbanístico capaz de aproveitar 
áreas subutilizadas, carentes de estrutura adequada, objetivando sua inserção no espaço urbano, reduzindo as distorções sociais e diminuindo o 
ônus habitacional permitindo o desenvolvimento funcional das cidades e combatendo a gentrificação, proposta do presente trabalho. O estudo 
apresenta grande relevo para os atores envolvidos na gestão das cidades e na divulgação de dados sobre segregação social que, diante do 
crescimento da cidade informal, reforçam a importância acadêmica da análise empírica e da participação da sociedade civil na discussão de uma 
cidade inclusiva. Pretende-se dar continuidade à coleta dos dados acerca do levantamento dos espaços com crescimento irregular em Niterói, 
bem como a existência e abrangência das AEIS no município como instrumento capaz de proporcionar um acesso justo à moradia e à cidade, 
acompanhando a sua criação, implementação e sua efetividade na redução das desigualdades sociais, coibindo o processo de gentrificação, 
principalmente diante dos processos de revitalização já iniciados, afastando-se da simples retórica da política da exclusão. Trata-se de estudo 
empírico no município com o levantamento de dados que propiciem o monitoramento destas ocupações irregulares, o que já se encontra em 
andamento e que apresentou um crescimento desordenado a partir do ano de 2000, bem como a criação e implementação das AEIS como 
elemento integrante da política urbana, associando-se à análise bibliográfica, de forma que se conceba a propriedade sob a vertente apontada, 
destacando-se a transição para o bem-estar coletivo contando também com a pesquisa documental. A coleta dos dados se perfaz com o 
levantamento de documentos disponibilizados por organizações governamentais e não governamentais e por meio de textos e dados
relacionados à temática abordada e que serão tratados por meio de uma abordagem quanti-qualitativa. Como nota conclusiva inicial, já é possível 
perceber que o fenômeno da gentrificação permanece presente no município e que a utilização do instrumento urbanístico proposto ainda não é 
satisfatória, o que se confirma diante do projeto de revitalização do centro da cidade de Niterói, destacando-se três AEIS que se encontram 
localizadas nas comunidades do Morro do Estado, do Arroz e na Favela do Sabão, com a previsão de requisitos para edificação e intervenção 
urbanística, contando com um planejamento inespecífico de reurbanização que privilegia áreas de interesse, promovendo a gentrificação.
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