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Resumo 
O presente trabalho objetivou analisar o processo de institucionalização das Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) em João Pessoa - PB. O histórico processo de produção do espaço 
urbano brasileiro, baseado nos ditames do sistema capitalista, produziu o fenômeno da 
separação entre as camadas sociais a partir dos níveis de renda. Essa separação se materializa 
no espaço e, assim, se produz o fenômeno da segregação sócio-espacial no qual se percebem 
fissuras sociais que conduzem a uma situação de constantes tensões e conflitos, negando a 
cidade enquanto espaço de socialização e de convivência com a diversidade. A criação do 
dispositivo jurídico das ZEIS, possibilitada pelo surgimento das novas legislações urbanas 
ensejadas pela Constituição de 1988 e Estatuto da Cidade, é uma tentativa de reversão do 
quadro de segregação existente na cidade brasileira. No caso específico desta pesquisa, 
privilegiou-se o estudo do processo de implantação das ZEIS na cidade de João Pessoa, tendo 
por base e parâmetro os estudos realizados na comunidade São Luis, situada no bairro do 
Bessa. As análises realizadas nos levaram a sustentar a premissa de que o Estado, através de 
suas práticas de implantação e de intervenção nas ZEIS, tem institucionalizado a segregação 
sócio-espacial, negando, assim, as possibilidades contidas no referido dispositivo jurídico.  
  
Palavras-chave: ZEIS. Segregação sócio-espacial. Estado. Constituição de 1988. Estatuto da 
Cidade.     
  
Introdução 

 A temática da pobreza, em especial da pobreza urbana, é uma das mais analisadas pela 

teoria social crítica. Isso ocorre porque o espaço urbano é, provavelmente, o lócus no qual as 

contradições geradas pela lógica do capital se expressam de forma mais evidente, sobretudo se 

considerarmos o contexto de uma cidade situada em um país periférico. Nesse sentido, a 

presente pesquisa se constitui como uma tentativa de contribuir com os estudos acerca do 

quadro social de pobreza, característico das cidades brasileiras.  

O modelo econômico implantado/imposto no Brasil (e em todo o chamado terceiro 

mundo) desde as primeiras décadas do século passado produziu e continua a produzir enormes 

contradições sócio-espaciais1. O processo de (re) produção do capital revelou-se assaz perverso 

no devir histórico, vitimando populações inteiras pela falta de oportunidades mínimas para a 

construção de padrões de vida que respeitem a dignidade humana.   

                                                             
1   Em que pesem as novas orientações gramaticais ensejadas pelo novo acordo ortográfico que 
praticamente eliminaram o uso de hífen na língua portuguesa, esclarecemos que a opção pelo uso da 
expressão „sócio-espacial‟ com hífen se baseia na argumentação de Souza (2001). O autor considera que 
o espaço tem sido, em certa medida, negligenciado pela teoria social crítica. Sendo assim, o uso 
hifenizado da expressão ultrapassa os limites da estética textual e assume um conteúdo ideológico, no 
sentido de reafirmar a importância do espaço enquanto categoria indispensável para a compreensão da 
realidade social. 



Com a intensificação do processo industrial brasileiro, na década de 1950, houve um 

aumento populacional generalizado nas cidades (também decorrente da expulsão do homem do 

campo, motivada, por sua vez, pela gigantesca concentração fundiária existente no país) e a 

difusão de uma economia urbano-industrial. Dessa forma, a apropriação capitalista do solo 

urbano brasileiro acirrou-se, tornando-se extremamente seletiva e, assim, foram criados 

obstáculos quase intransponíveis para que fosse oportunizado aos mais pobres o acesso à 

moradia e à infraestrutura urbana. 

O resultado do processo acima descrito foi a proliferação de áreas marcadas por 

problemáticas sócio-espaciais que vão da ausência de infraestrutura urbana à territorialização de 

facções criminosas, que contrastam com espaços opulentos e apropriados pelas elites.   

O presente trabalho pretende, portanto, se constituir como um esforço no sentido da 

compreensão das causas, características e das possibilidades de reversão daquilo que 

entendemos ser uma das principais consequências negativas desse processo de urbanização 

extremamente seletivo: a segregação sócio-espacial; processo no qual a vida citadina se 

fragmenta a partir de fissuras no tecido sociopolítico-espacial, estimulando, dessa forma, a 

perpetuação dos conflitos sociais e negando as possibilidades de interação entre os diversos 

grupos sociais. Para tanto, situaremos nosso olhar sobre as contradições processualísticas 

existentes em uma das mais recentes iniciativas estatais relacionadas à tentativa de minimizar o 

atual quadro de precariedade social urbana no Brasil: a criação do dispositivo jurídico 

denominado de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Nossas análises buscarão 

desvendar os interstícios do processo de implantação da supracitada normativa legal na Cidade 

de João Pessoa – PB.  

A Zona Especial de Interesse Social é um dispositivo normativo do espaço urbano, 

inerente à política urbana nacional, formulado a partir da promulgação dos capítulos 

constitucionais sobre reforma urbana e da regulamentação dos referidos capítulos por meio do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Seu objetivo principal é a melhoria das condições materiais 

e imateriais das populações residentes em espaços como favelas, loteamentos clandestinos, 

entre outros. 

O presente projeto representa, em verdade, uma síntese dos estudos já realizados no 

Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, em nível de 

Mestrado2. Nesses estudos constatamos uma realidade indicativa de que as ações estatais em 

João Pessoa, notadamente as provenientes da Prefeitura Municipal, estão, ao contrário do que 

preconiza a legislação das ZEIS, agravando o quadro de segregação das áreas alvo de suas 

                                                             
2 Consultar a dissertação intitulada Zonas Especiais de Interesse Social: a institucionalização da 
segregação sócio-espacial em João Pessoa – PB (LIMA, 2012). 



incursões. Essa constatação prévia, nos leva a sustentar a premissa de que o Estado tem 

institucionalizado a segregação sócio-espacial na cidade de João Pessoa.  

 

Segregação sócio-espacial 

A segregação latente em espaços urbanos construídos sob a égide capitalista, 

sobretudo em países periféricos, pode ser encarada como o resultado de um processo de 

produção do espaço citadino seletivo, no qual as diferenças de renda exercem papel decisivo 

(HARVEY, 1977). A precariedade infraestrutural, o tratamento excludente dispensado pelo 

Estado e a incidência de estigmas e preconceitos são os principais problemas que repercutem 

negativamente sobre os espaços apropriados pelos mais pobres. Favelas, loteamentos 

clandestinos, cortiços, dentre outras modalidades, são os maiores exemplos do quadro de 

precariedade existente nas cidades brasileiras. Historicamente, as tentativas governamentais de 

reversão do quadro exposto revelaram-se desastrosas. Entre a construção de conjuntos 

habitacionais longínquos, que provocou a periferização dos mais pobres e a recente política de 

“urbanização de favelas”, prosperaram práticas elitistas, concentradoras e excludentes que 

ampliaram o problema da segregação ao longo das últimas quatro décadas. 

A expressão segregação deriva do latim segregatio e significa colocar uma rés fora do 

rebanho (BITOUN; MIRANDA, 2004). Alguns exemplos de nítidas práticas segregatórias 

puderam ser observados ao longo da história. Um dos mais marcantes foi, certamente, o que se 

sucedeu na África do Sul. Durante a vigência do regime racista do Apartheid (desde o final dos 

anos 1940 até 1994), os negros sul-africanos eram proibidos de circular livremente pelas cidades 

e presos quando insistiam em fazê-lo, possuíam áreas específicas em parques e demais 

equipamentos públicos e eram identificados como negros  até no documento de identidade. 

Eram, inclusive, através de uma política de Estado, obrigados a habitarem espaços residenciais 

separados, conhecidos como townships, áreas urbanas destinadas à moradia dos negros de 

Johanesburgo, situadas em geral na periferia, afastada dos bairros habitados pelos brancos, a 

exemplo da famosa Soweto (SOUZA, 2005). Percebe-se no caso sul-africano uma nítida 

homogeneização do conteúdo social com repercussões espaciais.      

No entanto, a segregação sobre a qual repousam nossas análises é derivada de 

relações eminentemente econômicas.  São substancialmente diferentes, portanto, do que 

ocorreu em muitas sociedades europeias com os judeus, confinados forçadamente em guettos, 

ou do que ocorre ainda hoje em determinadas cidades estadunidenses, nas quais se percebe a 

segregação de cunho étnico-cultural, sendo os negros e imigrantes latinos as maiores vítimas 

desse processo.  



Sendo assim, Castells (1978) afirma que a segregação sócio-espacial típica das cidades 

capitalistas, sobretudo aquelas situadas em países periféricos, caracteriza-se pelo processo de 

homogeneização do conteúdo social de uma determinada porção espacial, bem como sua nítida 

diferenciação em relação às demais áreas, gerando uma paisagem urbana segmentada e 

hierarquizada com o tipo e o nível de equipamentos urbanos de acordo com o nível de renda dos 

sujeitos moradores e/ou usuários desses respectivos espaços.  

Cumpre ressaltar que, conforme aponta o próprio Castells (1978), a segregação sócio-

espacial não é fruto de um processo desprovido de intencionalidade. O processo de produção do 

espaço urbano deriva, em última análise, de uma trama de relações de poder que exercem 

influência sobre as leis econômicas e sobre os marcos jurídicos que regulamentam a produção 

da cidade, causando profundas repercussões sobre a distribuição dos sujeitos sociais no 

território. Através de setores com padrões habitacionais distintos e/ou por uma intervenção mais 

repressiva (como a constituição de um traçado urbano que permita um controle efetivo sobre o 

uso e apropriação do espaço), a referida intencionalidade, proveniente do projeto capitalista de 

cidade, se materializa no espaço.  

Para Corrêa (2005), existem duas formas possíveis de segregação sócio-espacial: auto-

segregação e segregação imposta. Para o referido autor: 

 

[...] a primeira referindo-se à segregação da classe dominante, e a segunda à 
dos grupos sociais cujas opções de como e onde morar são pequenas ou 
nulas. A segregação assim redimensionada aparece com um duplo papel, o de 
ser um meio de manutenção dos privilégios por parte da classe dominante e o 
de um meio de controle social por esta mesma classe sobre os outros grupos 
sociais (CORRÊA, 2005, p. 64).   

 

Percebe-se, mais uma vez, a partir da visão do autor supracitado, o caráter intencional 

das práticas segregatórias. Enquanto a segregação imposta deriva dos imperativos econômicos 

do capitalismo e de suas repercussões sócio-espaciais excludentes, que geram a completa falta 

de opção para os mais pobres residirem, a auto-segregação ocorre quando “as pessoas fazem a 

opção de se afastar ou apartar o mais possível da cidade. Esta é vista como barulhenta, 

congestionada e, por isso, desagradável. E, como também é sinônimo de pobreza pelas ruas, de 

assaltos etc., é vista como mais do que desagradável:  é vista como  ameaçadora” (SOUZA, 

2005a, p. 70-71). 

Sposito (2008) entende a segregação espacial como o resultado de um processo de 

diferenciação socioeconômica que se desenvolve ao extremo e que leva, na cidade, ao 

rompimento da comunicação entre as pessoas, da circulação entre os subespaços, do diálogo 

entre as diferenças, enfim, conduz à fragmentação do espaço urbano. Esta situação acaba por 



ampliar os problemas na cidade, piorando as condições de vida dos mais pobres, pois são eles 

os mais afetados por esse processo.  

Souza (2005a, p. 67) entende que:  

 
[...] essa diferenciação entre as áreas residenciais de uma cidade – 
diferenciação em última análise, em matéria de condições de qualidade de 
vida, incluindo aí tanto aspectos materiais como coisas imateriais como 
prestígio e poder – reflete uma diferenciação entre grupos sociais. Em outras 
palavras: diferenças econômicas, de poder, de status etc. entre diversos 
grupos sociais se refletem no espaço, determinando ou, pelo menos, 
influenciando decisivamente onde os membros de cada grupo podem viver.  

 

Inicialmente, o processo de segregação exposto nos parágrafos precedentes se 

circunscrevia às periferias das cidades brasileiras. Conforme ressalta Sposito (2011), 

atualmente, a distância entre os desiguais não se caracteriza, predominantemente, pela 

periferização dos mais pobres, uma vez que os sistemas de segurança e controle de acesso 

realizam uma „triagem‟ das pessoas que podem ou não frequentar determinados locais. 

Na obra „O Desafio Metropolitano', o professor Marcelo Lopes de  Souza, analisando as 

repercussões sócio-espaciais da territorialização do crime na realidade da cidade brasileira, 

principalmente no Rio de Janeiro, dedicou especial atenção às  fissuras sócio-espaciais 

existentes na contemporaneidade urbana nacional. Para tanto, ele adotou, a exemplo do que fez 

Sposito (2011), o uso da expressão fragmentação, enfatizando que as diferenças sociais se 

materializam no espaço e, assim, produzem a fratura do que ele denomina de tecido 

sociopolítico-espacial. Dessa forma, o resultado de todo esse processo é:   

  

[...] mais que simplesmente um padrão mais complexo de segregação; o que 
vai se gerando é uma espacialidade marcada por sérios conflitos e tensões, 
pelo desafio ao Estado e ao controle territorial estatal representado por grupos 
criminosos e pelas estratégias espaciais defensivas utilizadas por parcelas das 
camadas médias e altas da sociedade. A cidade que daí emerge é, ao mesmo 
tempo, uma unidade espacial externa e internamente integrada sob o ângulo 
econômico- inclusive no que tange ás atividades ilegais, viabilizadas mediante 
a constituição, o adensamento e a expansão de redes ilícitas articulando 
numerosos pontos – e um espaço local cada vez mais fraturado 
sociopoliticamente e menos vivenciado como ambiente comum de socialização 
(SOUZA, 2005b, p. 217).  

  

O aprofundamento gradativo desse processo pode colocar em jogo o próprio sentido 

usual de cidade, pondo em xeque sua relativa unidade dentro da diversidade, a partir do 

surgimento de espaços fragmentados espacialmente (SOUZA, 2005b).  

Acreditamos, desse modo, que o conceito de segregação sócio-espacial é válido e serve 

de amparo teórico capaz de nortear as reflexões em torno do tema das Zonas Especiais de 



Interesse Social. Essas são, claramente, áreas vitimadas pelo processo segregatório que se 

impõe em função da renda. 

 

Do ideal de reforma urbana ao surgimento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): 

uma breve contextualização 

Conforme já foi assinalado nesse projeto, o ingresso do Brasil na chamada „era urbana-

industrial‟ não se fez sem gravíssimos prejuízos sociais. Dessa forma, as cidades brasileiras 

cresceram reproduzindo um conjunto de assimetrias sociais que culminaram com a situação de 

crise urbana percebida atualmente. Conforme aponta Maricato (2011), por volta dos anos 1950, 

em função das problemáticas sociais gritantes no país, podiam ser notados clamores populares 

relacionados às questões que ainda hoje constam na agenda das reformas sociais mais 

urgentes. 

Diante de um quadro social cada vez mais desolador, as pressões advindas das 

camadas populares organizadas, como no caso das Ligas Camponesas, ecoavam por boa parte 

do país, demonstrando a grande insatisfação popular com o processo de modernização 

econômica que ocorria. 

Nas cidades, os transportes coletivos já se mostravam ineficientes, o déficit habitacional 

possuía números alarmantes e os índices de violência urbana ampliavam-se consideravelmente. 

Nesse contexto, os ideais progressistas encontraram um campo fértil para seu 

enraizamento, produzindo, assim, uma atmosfera de mobilização social. 

Dentro da pauta reivindicatória comum aos movimentos populares dos anos 1950 

estavam duas reformas: a agrária e a urbana. A primeira mobilizou contingentes populacionais 

bem maiores, dentro de um contexto em que a maior parte da população brasileira era rural. A 

segunda, de acordo Souza (2001), antes mesmo dos anos 1950, já era bastante propagada 

pelos órgãos planejadores estatais.  

Porém, ao contrário do que ocorreu com a reforma agrária - expressão cujo conteúdo 

sempre esteve ligado aos movimentos contestatórios da ordem vigente - a expressão reforma 

urbana foi, até os anos 1960, empregada para escamotear intervenções estatais autoritárias e 

excludentes, a exemplo da Reforma Passos (1902-1906) que se sucedeu no Rio de Janeiro. O 

alargamento de ruas, embelezamento de praças, proibição e remoção de cortiços, práticas 

estatais comuns da Reforma Passos, se aproximavam mais de uma reforma urbanística, cujo 

conteúdo se revelou extremamente antipopular. 

 A partir dos anos 1980, com o fim do regime militar, a expressão reforma urbana foi 

reapropriada pelos movimentos sociais urbanos e seu significado passa a aludir a um conteúdo 

progressista, absorvida que foi por ideário esquerdista (SOUZA, 2001). Sendo assim, a reforma 



urbana passa a ser encarada como “uma reforma social estrutural, com uma forte e evidente 

dimensão espacial tendo por objetivo melhorar qualidade de vida da população, especialmente 

sua parcela mais pobre” (SOUZA, 2005a, p. 112-113).  

Como se sabe, os anos 1980 foram marcados por um quadro de forte agitação social, 

com grande efervescência dos movimentos populares em um impulso de participação 

reivindicatória poucas vezes vista no Brasil. É inegável que, de certa forma, toda essa 

inquietação social repercutiu sobre o sistema político brasileiro e os maiores exemplos disso 

foram: a convocação da assembleia constituinte (1º de fevereiro de 1987); a promulgação da 

nova Constituição do Brasil (ocorrida em 5 de outubro de 1988) e as eleições presidenciais 

diretas (15 de novembro de 1989). Foi um tempo em que os clamores populares em torno de 

condições fundamentais de sobrevivência tiveram que, de alguma forma, ser contemplados 

pelas elites dirigentes do país. 

 Um dos aspectos dignos de destaque no processo de construção da Constituição de 

1988 foram as chamadas emendas populares. Como forma de respaldar o clamor popular por 

dias melhores, foi aberta a possibilidade para que a sociedade civil encaminhasse ao congresso 

propostas de leis, desde que as mesmas fossem subscritas por, pelo menos, trinta mil eleitores. 

Uma das emendas populares apresentadas ao Congresso Nacional constituinte foi a da reforma 

urbana, ratificada pela assinatura de aproximadamente 130.000 eleitores (SOUZA, 2001). 

Ressalva-se que o Congresso era obrigado a receber as emendas populares, porém, a 

incorporação ao texto constitucional dependia de aprovação por parte dos deputados 

constituintes, o que transformou as referidas emendas em instrumentos de cunho consultivo, 

mas não deliberativo (MARICATO, 2011). Durante o processo de tramitação, a emenda 

relacionada à reforma urbana foi sendo podada pelos interesses das elites que, mesmo diante 

do contexto de agitação popular e participação movimentalista, preponderavam dentro das 

instituições políticas do Brasil. Dessa forma, no momento em que a nova constituição foi 

promulgada, muitas das aspirações populares haviam caído por terra e não foram incorporadas 

ao texto final da Carta Magna. 

 Sendo assim, restaram na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

apenas dois artigos relacionados à reforma urbana: 182 e 1833. Assim como os demais artigos 

da Constituição brasileira, os dispositivos referentes à política urbana necessitavam, para 

vigorarem efetivamente, de regulamentação realizada através de leis complementares. Isso 

significa que, uma vez promulgada a nova legislação constitucional brasileira, outra batalha 

homérica, desta feita pela regulamentação da política urbana nacional, teria de ser travada.  

                                                             
3 Consultar a constituição de 1988 para leitura na íntegra dos artigos. 



Conforme salienta Maricato (2011, p. 101): “apesar do esforço de alguns e do 

agigantamento dos problemas urbanos, a sociedade brasileira iria esperar mais de uma década 

para ver regulamentado o capítulo de política urbana da Constituição Federal de 1988”.  

Esse longo tempo de tramitação derivou da intencionalidade das elites brasileiras que se 

esforçaram para conter os avanços sociais, objetivando defender seus privilégios. Depois de 

mais de uma década de debates e pressões populares, nasce a Lei Federal de Desenvolvimento 

Urbano ( nº 10.257, de 10 de julho de 2001), mais conhecida como Estatuto da Cidade.  

  A Lei nº 10.257/01 estabelece as diretrizes normativas da produção do espaço urbano 

no Brasil e, pelo menos em teoria, objetiva corrigir as distorções sócio-espaciais produzidas ao 

longo do processo de urbanização brasileira. A referida lei parte dos conceitos de função social 

da cidade e função social da propriedade urbana. 

Para que a propriedade urbana cumpra sua função social, ou seja, permita 

principalmente às populações de baixa renda, uma condição digna de moradia e habitabilidade, 

o referido Estatuto prevê mecanismos de diversas naturezas: tributários; ambientais; 

arquitetônicos; sociais; entre outros. 

Dispositivos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo; 

usucapião; outorga onerosa do direito de construir; direito de preempção, entre outros, estão 

previstos no artigo 4º da supracitada lei e podem ser, desde que controlados socialmente de 

forma a não permitir que as estruturas locais de poder subvertam o processo, importantes 

aliados contra a especulação imobiliária que impede o pleno estabelecimento da função social 

da propriedade urbana. 

O dispositivo das ZEIS está previsto na alínea “f”, inciso V, do artigo 4º do Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2001). Ao dispor sobre os instrumentos da política urbana nacional, o 

supracitado Estatuto estabelece que as Zonas Especiais de Interesse Social são institutos 

políticos e jurídicos da mesma. Dessa forma:  

  
a ZEIS significa uma categoria específica de zoneamento da cidade, 
permitindo a aplicação de normas especiais de uso e ocupação do solo 
para fins de regularização fundiária de  áreas urbanas ocupadas em 
desconformidade com a legislação de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e de edificações. Ela considera o processo econômico que excluiu 
os mais pobres do direito à moradia e, assim,  estabelece um plano de 
urbanização que considera as especificidades sociais, transferindo, 
inclusive, recursos financeiros prioritariamente para essas áreas  
(SAULE JÚNIOR, 2004, p. 363).   

 

A regulamentação e aplicação do disposto no Estatuto da Cidade são, majoritariamente, 

de responsabilidade das gestões municipais. O principal instrumento regulamentador dos 



dispositivos contidos na lei federal é o Plano Diretor. Segundo Maricato (2011), o Estatuto da 

Cidade reforça-o como figura decisiva para a implantação das políticas urbanas. 

Lamentavelmente, o Estatuto da Cidade não fornece maiores detalhes acerca das ZEIS. 

Questões importantes ligadas aos procedimentos de implantação, delimitação e instrumentos de 

gestão dessas áreas são remetidas à esfera municipal, sendo o Plano Diretor o principal 

instrumento para a realização do referido zoneamento.   

Desse modo, uma análise desse instrumento se faz necessária para que possamos 

entender as dinâmicas de institucionalização das ZEIS.  

De acordo com o disposto no Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, criado e 

implementado a partir de lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores, corresponde ao 

conjunto de regras de uso e ocupação do solo, que orienta e regula a ação dos agentes sociais, 

econômicos, públicos ou privados, sobre o território do município. Instrumento da política de 

desenvolvimento urbano deve ser elaborado e implantado com ampla participação popular. 

Como instrumento do planejamento municipal, o mesmo deve ser concebido de forma articulada 

com o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Dessa forma, as 

políticas públicas, inclusive a delimitação das ZEIS, estão condicionadas ao que estiver 

estabelecido no referido instrumento (LIMA, 2012). 

 

João Pessoa : Plano Diretor atual e processo de institucionalização das ZEIS 

Assim como em todo o Brasil, em João Pessoa, terceira cidade mais antiga do Brasil e 

com uma população que atualmente supera os setecentos mil habitantes, a proliferação das 

favelas e demais formas de habitação irregular foi, também, fruto da crise econômica na qual 

mergulhou o país a partir do final da década de setenta do século passado. Com a recessão 

econômica, a situação de desemprego e miséria produziu ainda maiores dificuldades para 

inserção social da população de baixa renda em um mercado habitacional local bastante 

seletivo.  

Dessa forma, pode-se afirmar que as ações da política urbana municipal de João 

Pessoa, praticada entre os anos 1960 e 1980, estavam voltadas, principalmente, para a questão 

habitacional, como, aliás, ocorria em todo o país. Era imperativo fornecer respostas estruturais 

para uma cidade que embarcava, àquela altura, em um processo intenso de expansão de seu 

tecido urbano. Apesar disso, a cidade adentrou pelos anos 1990 e chegou ao decênio de 2000 

ostentando a segunda posição no ranking das capitais nordestinas com maior déficit 

habitacional, conforme evidenciou um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro (SOUSA, 

2006). 



João Pessoa chegou aos dias atuais apresentando um quadro desolador de 

problemáticas sócio-espaciais urbanas. Problemas ligados ao transporte coletivo (caro e 

ineficiente), ao meio ambiente, à violência e, obviamente, à precariedade habitacional de grande 

parte da população. 

É dentro desse contexto que se deu a elaboração e aprovação de um novo Plano Diretor 

para a cidade. Iniciadas no ano de 1992, com a elaboração da lei complementar nº 3, de 30 de 

dezembro, as discussões referentes ao referido plano foram norteadas pelo novo aparato legal 

estabelecido pela Constituição de 1988 e já contemplavam, portanto, algumas disposições sobre 

as ZEIS.  O projeto tramitou por pouco mais de um ano e sua redação final foi oficializada pela 

lei complementar nº 4, de 30 de abril de 1993. A revisão do referido plano ocorreu, conforme 

estabelece o Estatuto da Cidade, no ano de 2008, e, assim, iniciou-se o processo de 

implantação das ZEIS.  

 Em João Pessoa, a materialização desse instrumento da política urbana nacional tem 

se dado de forma contraditória e específica em um contexto político que consideramos particular 

na história da cidade em função da ascensão de uma gestão (que chegou ao poder em primeiro 

de janeiro de 2005) cuja base política foi construída a partir dos movimentos populares, estando 

situada no universo do que se convencionou chamar de esquerda. Apesar dessa ligação com os 

movimentos populares, o processo de implantação das ZEIS na cidade tem se dado de forma 

heterônoma e, assim, na contramão dos ideais de participação popular, conforme foi 

demonstrado por Lima (2012).  

A gestão do prefeito Ricardo Vieira Coutinho (2005-2010), pertencente ao quadro político 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi marcada por um discurso de incentivo à participação 

popular e da atuação do poder público em favor dos mais pobres (SOUZA JÚNIOR, 2008).  

É inegável que a partir da supracitada gestão os movimentos sociais e a sociedade civil 

ganharam mais espaço nos debates sobre a produção do espaço urbano de João Pessoa. 

Porém, em que pese o discurso identificado com as aspirações populares, boa parte das ações 

do referido governo não diferiram muito das práticas autoritárias e/ou elitistas de outrora (LIMA, 

2012).  

Dessa forma, o contexto político das atuações estatais da gestão em tela revelou-se 

bastante contraditório. Ao mesmo tempo em que assistimos intervenções no sentido de 

valorização do espaço público, melhorias infraestruturais na educação, enfrentamento de 

questões habitacionais a partir da aprovação de ZEIS, abertura de canais de interlocução entre 

sociedade civil e gestão, intervenções essas com um forte sentido progressista, visualizamos, 

também, manobras políticas, alterações legais e parcerias público-privadas com ampla influência 

conservadora, favorecendo os grupos de grande capital da cidade.     



Conforme demonstrado na pesquisa realizada por Lima (2012), todas as 18 ZEIS 

aprovadas até o momento na referida cidade foram instituídas através de decretos ou da criação 

de lei específica pela Câmara Municipal e não integram, portanto, um plano instituído de forma 

mais abrangente, fato que coloca em risco a continuidade do processo em caso de mudança de 

perfil político das futuras gestões, o que nos leva a refletir que o processo de institucionalização 

das ZEIS em João Pessoa é uma política de gestão, mas não de Estado. Esse fato é mais um 

ingrediente importantíssimo para esta pesquisa, uma vez que as últimas eleições municipais 

sacramentaram uma mudança de gestão.  Ao longo dos quatro anos de pesquisa teremos, 

portanto, possibilidades reais para confirmar a nossa impressão sobre a falta de garantias para 

continuidade da política pública em tela. 

 Um balanço prévio do processo de institucionalização das ZEIS em João Pessoa, 

realizado por Lima (2012), permitiu as seguintes constatações: 

1) Em uma primeira aproximação, ficou claro que as ações estatais não contribuíram para a 

reversão/minimização do quadro de segregação sócio-espacial nas ZEIS;  2) Ao contrário, as 

intervenções estatais têm desencadeado processos que são, em última análise, a negação da 

existência do princípio que norteia a institucionalização das ZEIS, produzindo, na verdade, a 

institucionalização da segregação sócio-espacial; 3) Percebe-se a continuidade dos processos 

de periferização dos mais pobres e do aproveitamento eleitoral da situação de pobreza urbana; 

4) Observa-se a perpetuação dos estigmas e preconceitos já existentes contra a população 

residente nas ZEIS; e 5) Constata-se a permanência das marcas de precariedade infraestrutural 

dos referidos espaços;  

Assim, o quadro de separação social, com forte tendência à fragmentação do tecido 

sociopolítico-espacial se mantém, repaginado pela máscara jurídica denominada de Zona 

Especial de Interesse Social que legaliza a segregação sócio-espacial.  

 

O Estado como condensação de uma relação de forças 

Todo o exposto até aqui evidenciou questões ligadas à relação Estado/sociedade.  No 

presente tópico iremos explicitar nosso entendimento acerca das dinâmicas inerentes ao Estado 

capitalista, aos seus aparelhos e à sua institucionalidade, a fim de ampararmos teoricamente 

nossas reflexões sobre a citada relação. Para tanto, as contribuições do filósofo Nicos 

Poulantzas foram utilizadas como sustentáculo teórico das formulações que se seguirão.  

Para Poulantzas (2000), não é possível se construir uma teoria geral do Estado, visto 

que este assume características tão diversas que jamais poderiam ser apreendidas em forma de 

generalidades estruturais. Por outro lado, é possível, segundo o mesmo autor, construir uma 

teoria geral do Estado capitalista, considerando a natureza que o mesmo assume no contexto do 



referido modo de produção, salientando que a compreensão das estruturas do Estado capitalista 

não pode ocorrer sem que consideremos o lócus específico de sua materialidade, ou seja, as 

formações sociais (acrescente-se: sócio-espaciais) concretas. Porém, “a teoria geral do Estado 

capitalista não pode ser separada da história de sua constituição e de sua reprodução” 

(POULANTZAS, 2000, p. 23). O mesmo autor acrescenta que o Estado não pode ser 

compreendido a partir de uma visão dicotômica entre as relações de produção e relações 

políticas. Dessa forma, a separação entre Estado e economia “é a forma precisa que encobre, 

sob o capitalismo, a presença do político nas relações de produção [da existência] e, dessa 

maneira, em sua produção” (POULANTZAS, 2000, p. 23).  

No Manifesto Comunista, Marx e Engels caracterizam o Estado como “uma comissão 

para administrar negócios coletivos de toda a classe burguesa” (MARX; ENGELS, 2006, p. 124). 

Embora Marx não igualasse todos os regimes, distinguindo a democracia-representativa dos 

regimes burgueses mais autoritários, incorria na incoerência interpretativa de que para garantir 

uma transição ao comunismo (modelo no qual não existiria Estado) seria necessária a 

modificação do Estado capitalista, com a instauração de uma “ditadura do proletariado”, ao 

mesmo tempo em que afirmava que todas as revoluções aperfeiçoaram a máquina estatal, ao 

invés de destruí-la (SOUZA, 2006).  

As concepções de Poulantzas (2000) acerca do que o mesmo denomina de “ossatura 

material do Estado capitalista” negam, em certa medida, a concepção exposta acima. O autor 

argumenta, inicialmente, que:  

 

[...] o Estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de 
maneira alguma ser reduzida à simples dominação política. O aparelho 
de Estado, essa coisa de especial e por consequência temível, não se 
esgota no poder do Estado. Mas a dominação política está, ela própria, 
inscrita na materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é 
integralmente produzido pelas classes dominantes, não o é também por 
elas monopolizado: o poder do Estado (da burguesia no caso do Estado 
capitalista) está inscrito nesta materialidade. Nem todas as ações do 
Estado se reduzem à dominação política, mas nem por isso são 
constitutivamente menos marcadas (POULANTZAS, 2000, p. 12).     

             

Ao remeter suas reflexões para o campo das relações ideológicas encerradas pelo 

Estado, as contribuições de Poulantzas são bastante densas.  Para o mesmo, é impossível 

compreender a ideologia difundida pelo Estado a partir do binômio repressão/ideologia sem cair 

numa concepção equivocada de poder, restrita, nesse caso, às concepções policiais e idealistas 

(POULANTZAS, 2000). Segundo o autor:  

  



[...] o Estado, trabalhando para a hegemonia de classe, age no campo 
do equilíbrio instável do compromisso entre as classes dominantes e 
dominadas. Assim, o Estado encarrega-se ininterruptamente de uma 
série de medidas positivas para as massas populares, mesmo quando 
estas medidas refletem concessões impostas pela luta das classes 
dominadas. Eis aí um dado essencial, sem o qual não se pode perceber 
a materialidade da relação entre o Estado e as massas populares, se 
fosse considerado o binômio repressão-ideologia (POULANTZAS, 2000, 
p. 29).   

    

   O referido autor compreende que o Estado capitalista, enquanto Estado de classe, 

coloca a burguesia na condição de classe dominante, porém, essa natureza classista do Estado 

capitalista não se materializa sem sofrer os impactos da histórica luta de classes, inclusive 

dentro do próprio processo de formação desse modelo de Estado. Dessa forma, o Estado 

capitalista não é visto como apêndice do exercício da dominação de classe, tampouco como um 

balcão de negócios da classe burguesa, mas como um campo de forças cujos vetores podem se 

inscrever com direção e sentido opostos, anulando, as vezes, a força resultante das ações 

dominantes (LIMA, 2012). Com isso, Poulantzas (2000) não está advogando a ideia de um 

Estado horizontal e simétrico, mas negando a visão de alguns de que as ações estatais sempre 

estão a serviço da classe dominante, portanto, sem receberem influência das contradições 

inerentes à luta de classes.   

Assim, o Estado engendra um conjunto de contradições decorrentes das disputas das 

frações de classes que estão no poder, mas também uma relação de forças entre estas e as 

classes dominadas (POULANTZAS, 2000). Sendo assim, as lutas populares não apenas 

pressionam o Estado “de fora para dentro”, mas se inscrevem dentro de sua materialidade 

institucional4.  

A materialização das classes populares no seio do Estado não se produz da mesma 

forma que as classes dominantes. A especificidade inerente às forças que emanam das classes 

populares se dá sob a forma de focos antagônicos e resistentes ao poder das classes 

dominantes (POULANTZAS, 2000). Isso não significa, porém, que as classes populares tenham 

em suas mãos certo poder sobre o Estado, ou possam vir a conquistar no futuro sem a 

superação radical desse modelo estatal. Trata-se, em verdade, como afirma Poulantzas (2000), 

de uma concepção que nos afasta da percepção de existência de um duplo poder no Estado, de 

uma visão na qual fica latente o fato de que a participação das classes dominadas no seio do 

Estado só é permitida se as mesmas se mantiveram como tal, como classes dominadas. Essa 

reflexão nos coloca em concordância com aquilo que Souza (2001; 2006) vem defendendo: que 

                                                             
4 Isso abre espaço para a efetivação de leis progressistas mesmo em um ambiente estatal 
completamente assimétrico como o capitalista. O dispositivo jurídico das ZEIS é, claramente, a prova 
dessa ação popular dentro da materialidade institucional do Estado. 



o Estado, como produto das contradições existentes no seio da sociedade capitalista, permite 

uma margem de manobra possível para conquistas sociais através da ação das camadas 

populares sobre o mesmo, porém, essa ação, embora necessária, não é o bastante para a 

transformação radical desse Estado.  

 

Considerações Finais 

 

Não nos resta dúvida da importância e alcance social do dispositivo jurídico das ZEIS, 

porém, é preciso reconhecer alguns dos limites que se impõem à sua efetividade. Assim, para 

fins de organização da exposição dos mesmos, consideraremos, para a realidade de João 

Pessoa, os mesmos temas sugeridos pelo estudo de Ferreira e Motisuke (2007) que, ao 

analisarem a efetividade das ZEIS na escala nacional, propuseram, preliminarmente, a 

existência de alguns impasses.      

O primeiro desses limites diz respeito ao  ineditismo e dificuldade de sistematização das 

experiências  (FERREIRA;  MOTISUKE, 2007). A implementação das ZEIS é uma experiência 

praticamente inédita no Brasil. Não há, portanto, know how no processo de implementação. As 

experiências nacionais cambiaram entre o ápice do envolvimento popular – como no caso de 

Recife (cidade na qual os movimentos sociais participaram ativamente do processo de 

implantação as ZEIS) – e a experiência de João Pessoa, caracterizada pela verticalidade das 

ações do Estado. Isso impossibilita, por enquanto, uma sistematização consistente sobre o 

processo de implantação de ZEIS, criando uma falta de amarração processual em escalas mais 

abrangentes. Transferida para a municipalidade, a tarefa de implantação das ZEIS está sujeita 

às interferências negativas das elites locais. O caso de João Pessoa é exemplar nesse sentido, 

visto que não foi aprovado ainda o plano de regularização das ZEIS em conjunto. Assim, para 

cada ZEIS aprovada é preciso que se trave uma batalha contra os interesses do capital 

imobiliário da cidade que, quase sempre, consegue ampla penetração nos aparelhos de Estado.  

A competência dos municípios para tal tarefa também precisa ser melhor averiguada. O 

Estatuto da Cidade delega aos municípios o dever de institucionalizar as ZEIS. Para tanto, o 

principal instrumento é o Plano Diretor. No entanto, os municípios brasileiros, João Pessoa em 

especial, não parecem dispor de capacidade técnica e instrumental adequada para a realização 

desta incumbência. Nas visitas técnicas que acompanhamos junto às equipes da prefeitura, 

ficaram claros o despreparo de parte dos profissionais e a carência de equipamentos para a 

realização dos levantamentos. Uma dessas visitas chegou mesmo a ser cancelada por falta de 

transporte para conduzir os técnicos da prefeitura a uma das áreas que estão sendo estudadas 

na cidade para sua posterior transformação em ZEIS (FERREIRA; MOTISUKE, 2007). 



A qualidade arquitetônica e urbanística das intervenções estatais em ZEIS é muito 

questionável. Existem vários casos no país (e João Pessoa é um deles) em que a regularização 

fundiária procedida e a construção de unidades habitacionais de interesse social não evitaram 

que se originassem bairros inteiros cujo padrão construtivo em quase nada se diferencia das 

típicas favelas e loteamentos autoconstruídos (TSUKUMO, 2002).  Em uma das plenárias sobre 

as intervenções que o PAC vai realizar no bairro São José (bairro da cidade de João Pessa), um 

morador retrucou: “a única coisa que vai melhorar é a mão de tinta que eles vão dar em nossas 

casinhas, só isso!”.  

Essa situação coloca em tela a premente necessidade de a legislação contemplar 

instrumentos urbanísticos adequados, respeitando as especificidades de cada localidade. Isso, 

por sua vez, demanda uma forte integração entre as políticas urbanas e habitacionais que 

aprimorem a capacidade operacional do dispositivo das ZEIS (FERREIRA; MOTISUKE, 2007). 

Em João Pessoa, essa realidade já é perceptível no conjunto Gervásio Maia, primeira 

ZEIS implantada na cidade no ano de 2005, na qual o baixíssimo padrão arquitetônico das 

unidades habitacionais construídas demandou “reparos” e “adaptações” realizadas pelos 

moradores. Nesse sentido, a existência de parâmetros urbanísticos e arquitetônicos mínimos, 

contraditoriamente ao almejado, tem contribuído para a péssima qualidade habitacional das 

ZEIS, uma vez que esses parâmetros são, também, balizados pela baixa renda da população, 

desconsiderando a espoliação urbana que os vitimou até os dias de hoje (LAGO, 2005).  

Com relação à adequação e coerência de conceitos e parâmetros técnicos e jurídicos 

percebe-se que, em muitas localidades, a implantação e delimitação as ZEIS não se deu a partir 

de uma prévia definição de parâmetros urbanísticos como coeficiente de aproveitamento, 

adensamento populacional entre outros. A definição desses parâmetros se dá através de leis 

específicas, nem sempre condizentes com a necessária qualidade habitacional.  Se tomarmos 

como exemplo o caso de São Paulo:  

  

Na maioria das vezes, esses parâmetros permitem índices altíssimos de 
ocupação e aproveitamento dos terrenos a fim de incentivar a produção de 
habitação de interesse social por parte do mercado imobiliário privado. No 
entanto, esses índices elevados, ao possibilitarem altas taxas de densidade e 
ocupação, podem acarretar resultados urbanísticos e arquitetônicos 
questionáveis ou de baixa qualidade. Um coeficiente de aproveitamento 4 
como o aprovado em São Paulo, pode gerar densidades de 1600 habitantes 
por hectare (FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 50).   

           

  Na cidade de João Pessoa, as coisas não têm sido feitas de forma muito diferente. O 

citado conjunto Gervásio Maia foi duramente criticado pela altíssima densidade populacional e 

pelo baixíssimo padrão construtivo das unidades habitacionais.  



A descontinuidade das gestões também é muito problemática.  Nada garante, pelo 

menos no plano institucional, que as políticas de implementação de ZEIS terão continuidade 

quando concepções político-partidárias diferentes se reversarem no poder. Isso se deve a já 

mencionada falta de amarração jurídico-institucional mais ampla, que talvez pudesse advir de um 

texto mais claro nas legislações federais. Em João Pessoa, estamos vivenciando um momento 

crucial para o processo de implantação das ZEIS, visto que nas eleições de outubro de 2012 

sacramentaram uma mudança no grupo político gestor da cidade. 

Se tomarmos os exemplos de São Paulo e Recife, as perspectivas não serão muito 

animadoras. Na primeira cidade, vários procedimentos associados ao processo de regularização 

de ZEIS (como a criação de conselhos gestores e a continuidade das discussões de um plano 

geral de regulamentação), embora inseridos nas diretrizes do Plano Diretor de 2002, “caíram em 

absoluto esquecimento por parte do poder público já na primeira gestão subsequente, e não 

parecem ter um futuro muito promissor” (FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 51).  

No caso de Recife, as ZEIS são consideradas “um instrumento localizado” e “não 

recebem a prioridade política que deveria como eixo estruturador da intervenção habitacional” 

(FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 51). Como afirmam Miranda e Moraes (2004), em nenhum 

momento as ZEIS recifenses foram encaradas como instrumento fundamental das políticas 

públicas urbanas municipais.  

Como vimos, a implantação de uma gestão participativa na implementação das ZEIS se 

constituí como raras exceções à regra. O questionamento que as experiências vivenciadas em 

João Pessoa, a partir das comunidades que pesquisamos, nos fizeram levantar é o seguinte: 

qual é a real participação da população residente em ZEIS na tomada de decisões? Até o 

presente momento o que pudemos constatar no empírico foi, no máximo, uma 

pseudoparticipação, nos termos explicitados por Souza (2001; 2006).  

 Completando esse quadro terrivelmente limitador temos as disputas na aplicação das 

ZEIS. Elas se materializam, sobretudo, nos fortes embates que ocorrem entre moradores de 

assentamentos precários e o capital imobiliário. Esse último, sempre que percebe “ameaça” aos 

seus interesses especulativos, intervém nos aparelhos de Estado, buscando impedir a 

institucionalização das ZEIS em área que lhe podem fornecer grande retorno. A título de 

continuidade das pesquisas sobre o tema, Ferreira e Motisuke (2007) sugerem que alguns temas 

merecem análise ainda mais minuciosa, são eles: política e regulamentação das ZEIS; 

implementação e gestão; e, parâmetros urbanísticos.  

  Ao estudar o processo de implementação das ZEIS em João Pessoa, nos deparamos 

com uma situação desoladora: uma gestão pretensamente esquerdista que chegou ao poder 

apresentando um discurso relativamente inovador e com apoio das camadas populares tem, de 



forma irreparavelmente contraditória, exercido práticas autoritárias e com forte apelo eleitoreiro, 

fatos que a aproxima das velhas práticas mais conservadoras.  

  Dessa forma, sem perder de vista os potenciais encerrados pelas ZEIS que, se bem 

aproveitados, podem se configurar como espaços permanentes de lutas sociais intraestatais, 

questiona-se, a guisa de conclusão, muito mais o modo como o dispositivo vem sendo 

operacionalizado em João Pessoa do que suas potencialidades sociais.    

Nesse sentido, fica claro que as ações estatais não contribuíram para a reversão radical 

do quadro de segregação sócio-espacial nas cidades brasileiras, especialmente em João 

Pessoa. Ao contrário, as intervenções estatais têm desencadeado processos que são, em última 

análise, a negação da existência do princípio que norteia a institucionalização das ZEIS, 

produzindo, na verdade, a institucionalização da segregação sócio-espacial refletida, sobretudo, 

na continuidade dos processos de periferização dos mais pobres e do aproveitamento eleitoral 

da situação de pobreza urbana, na perpetuação dos estigmas e preconceitos já existentes, na 

permanência das marcas de precariedade infraestrutural dos referidos espaços e na 

subserviência aos ditames impostos pelo capital imobiliário.  
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