
QUESTÕES SOBRE GENTRIFICAÇÃO

1.  (UNISC  2014)  A  Copa  do  Mundo  de  2014  e  os  Jogos  Olímpicos  de  2016,  que
acontecerão no Brasil, deram início a uma série de projetos de revitalização direcionados a
determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto
Alegre (RS),  Belo  Horizonte  (MG)  e  Manaus  (AM).  Um dos  possíveis  efeitos  disto  diz
respeito  ao  enobrecimento  dessas  zonas  por  meio  da  especulação  imobiliária  que
ocasionará,  em  muitos  casos,  a  valorização  de  terrenos,  casas  e  apartamentos.
Consequentemente, poderá haver uma transformação, pautada em condições econômicas,
no perfil das pessoas que passarão a viver e a consumir serviços em tais áreas.
Qual alternativa apresenta o nome deste processo?
a) Conurbação.
b) Macrocefalia urbana.
c) Gentrificação.
d) Verticalização.
e) Urbanização.

2. (UERJ 2014)

Cite duas consequências socioespaciais negativas do processo apresentado no texto para
a população de baixa renda local, explicando cada uma delas.

3. (PUC Rio 2012) Em 2009, foi instituído, pelo governo municipal do Rio de Janeiro, o
projeto  Porto  Maravilha.  Segundo  documentos  oficiais,  sua  finalidade  é  promover  a
reestruturação  da  região  portuária  da  cidade,  “por  meio  da  ampliação,  articulação  e
requali-ficação dos seus espaços públicos, visando à melhoria da qualidade de vida de
seus atuais  e futuros moradores e à sus-tentabilidade ambiental  e socioeconômica da
área. O projeto tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio
Branco, e Francisco Bicalho.”(Adaptado de CDURP/Prefeitura do Rio de Janeiro, Projeto
Porto Maravilha).



a) Segundo o geógrafo Milton Santos, o espaço é um acúmulo desigual de tempos. As
formas observáveis na paisagem das cidades e as funções a elas reservadas podem variar
através dos tempos. Considerando os objetivos do projeto, apresente um exemplo que
ilustre a manutenção de uma forma urbana com nova função na região destacada.
b) A posição oficial sobre o projeto é que ele beneficiará as pessoas que vivem naquela
parte da cidade. Considerando os efeitos do processo de gentrificação, cite um argumento
contrário a essa visão.

RESPOSTAS:
1. Resposta: C

2. (Retirada do site “revista uerj”) A gentrificação resulta invariavelmente na valorização
imobiliária da área afetada por esse processo. Essa valorização provoca consequências
socioespaciais  positivas e negativas.  Dentre os efeitos negativos,  registra-se a gradual
expulsão da população de menor renda, a qual não consegue mais arcar com os custos de
moradia,  o  que  determina  a  necessidade  de  mudar-se  para  locais  mais  baratos.  Na
maioria  das  vezes,  a  nova  habitação  localiza-se  distante  do  núcleo  metropolitano,
resultando em agravamento do processo de periferização e na diminuição da qualidade de
vida  dos  trabalhadores,  que  ficam  sujeitos  a  enfrentar  demorados  movimentos
pendulares.  Processo  semelhante  ocorre  com as  atividades  econômicas,  sobretudo  de
comércio e de serviços populares, que perdem gradativamente seu mercado consumidor
local em função dessa migração.

3. (Retirada do site da PUC-Rio)
a) Com  o  objetivo  de  modernizar  e,  ao  mesmo  tempo,  preservar  a  identidade
arquitetônica  da  região  portuária do Rio de Janeiro, o projeto Porto Maravilha prevê a
recuperação  dos  antigos armazéns  do porto,  fábricas   e   casarões   nos   quais   são
instalados  centros  culturais  e  gastronômicos,  além  de  abrigar  eventos  como  a
Fashion   Rio,   a   Conferência   sobre   Meio   Ambiente   Rio+20,   dentre   outros.
Permanecem  as   antigas   formas,  ligadas  às  atividades  portuárias  (depósito  de



mercadorias, administração portuária, residências para os  trabalhadores  portuários...)
com  a  preservação  dos  armazéns,  fábricas,  casarões...,  porém  com  novas  funções.
Além  disso,  o  próprio  porto,  apesar  de  manter  a  sua  função  tradicional  associada
ao  fluxo  de  mercadorias, destina-se cada vez mais a captar fluxos turísticos para o Rio
de Janeiro.
b) As  intervenções  públicas  e  privadas  que  se  realizam  nessas  áreas  provocam
melhorias  estéticas  e  na  qualidade  dos  serviços  ali  presentes,  ou  seja,  estimulam
um  processo  de  gentrificação  (enobrecimento   urbano  de  determinadas  áreas
urbanas  deterioradas)  contribuindo  para  a  valorização  do  solo  urbano.  Assim,  a
permanência  da  população  de  baixa  renda  na  área  é  dificultada,  em  função  do
aumento  dos  preços  dos  aluguéis  e  do  custo  de  vida  pela  chegada  de  novos
moradores  com  maior  renda.  Segundo  o  Secovi-Rio, Sindicato de Habitação do Rio de
Janeiro,  o  projeto  de  revitalização  Porto  Maravilha  já  valorizou  os  imóveis  da  zona
portuária da cidade do Rio de Janeiro mesmo antes do início de grande parte das obras de
infraestrutura. De janeiro a dezembro de 2010, a venda de apartamentos com um quarto,
sala, cozinha e banheiro, no centro da cidade – que engloba a área do porto – ficou 83%
mais cara.


