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RESUMO
A reestruturação urbana é algo que vem sendo discutido constantemente no meio
acadêmico, deixando de fora assim, a participação da sociedade que vive o urbano
e que nele desenvolve suas práticas e ações de mobilização. Entre os espaços
planejados as ZEIS proporcionam estas condições de mobilização uma vez que,
estando estruturamente constituidas, permite ao morador dedicar-se as
reivindicações de acessibilidade e de serviços urbanos. Foi com esta perspectiva
que desenvolvemos esta pesquisa a qual buscou evidênciar a política de ZEIS, nos
distritos sanitários I e II, existente no município de Campina Grande – PB, pela
perspectiva da atuação dos movimentos sociais urbanos, mais específicamente a
atuação dos ativismos de bairros, das chamadas SABs (Sociedades de Amigos do
Bairro), na consolidação dessas Zonas Especiais de Interesse Social e na efetivação
da promoção da saúde e bem estar social da população que ali reside. Como
procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa
tivemos: revisão bibliográfica, análises sobre a lei ZEIS e sua efetivação nas áreas
contempladas pela lei, visita a algumas dessas áreas e conversas com alguns dos
representantes sociais identificados. Com os resultados obtidos, podemos identificar
que a política das Zonas Especiais de Interesse Social não está de fato consolidada,
tendo em vista que encontramos espaços que ainda necessitam de estruturação e
de uma presença maior dos gestores. Outro ponto também evidenciado foi a da falta
de conhecimento da lei pelos representantes dessas áreas, estando assim com
menos poder de reivindicação de melhorias para as comunidades, em decorrência
do desconhecimento dessa política.
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THE URBAN RESTRUCTURING IN ZEIS OF THE SANITARY DISTRICTS I AND II
IN THE CITY OF CAMPINA GRANDE - PB: AN ANALYSIS OF THE
PARTICIPATION OF URBAN MOVEMENTS.

ABSTRACT
Urban restructuring is something that has been constantly discussed in the academic
world, leaving out of this the participation of the society that lives the urban and that
develops its practices and actions of mobilization. Among the planned spaces, the
ZEIS provide these conditions of mobilization since, being structurally constituted, it
allows the resident to dedicate to the demands of accessibility and urban services. It
was from this perspective that we developed this research, which sought to evidence
the policy of ZEIS in sanitary districts I and II, existing in the city of Campina Grande PB, from the perspective of the performance of urban social movements, more
specifically the action of neighborhood activism, SABs (Societies of Friends of the
Neighborhood), in the consolidation of these Special Zones of Social Interest and in
effecting the promotion of the health and social well-being of the population that lives
there. As methodological procedures used in the development of this research we
had: bibliographic review, analyzes of the ZEIS law and its effectiveness in the areas
contemplated by law, visits to some of these areas and conversations with some of
the social representatives identified. With the results obtained, we can identify that
the policy of Special Zones of Social Interest is not really consolidated, given that we
foundd spaces that still need structuring and a greater presence of managers.
Another point also highlighted was the lack of knowledge of the law by the
representatives of these areas, thus being less able to claim improvements for the
communities, due to the ignorance of this policy.
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