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RESUMO 

 

Este trabalho busca refletir sobre o sentido e a exequibilidade de uma política pública para 

converter bairros em ecobairros, ponderando sobre suas possíveis contribuições para a 

sustentabilidade da estruturação urbana. Examina-se a hipótese de que a escala espacial do 

bairro traz consigo a convergência de novas expectativas sociais que fundamentam a 

produção de inovações técnicas ecológicas dando forma a uma nova consciência e 

representatividade de moradores e usuários. Na abordagem do tema, busca-se recuperar os 

modelos conceituais e o enquadramento teórico do que venha a ser um ecobairro, tendo 

como perspectiva de análise os casos já implantados. Indaga-se, por fim, sobre duas 

questões metodológicas que se impõem à criação de ecobairros na realidade das cidades 

brasileiras: os limites do instrumento do zoneamento e os novos arranjos de governança 

local. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Como se sabe o processo brasileiro de urbanização é restritivo, produzindo um padrão de 

desenvolvimento urbano com alto custo socioambiental, concentrando infraestrutura e 

equipamentos e flexibilizando tanto a expansão periférica da pobreza como a ocupação 

descontrolada de ecossistemas frágeis. Na maior parte das vezes, as estratégias formuladas 

para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade socioambiental urbana se fazem a 

partir de legislações de uso e ocupação do solo sistematizadas em um zoneamento 

regulador do tipo produtivista.  

 

Esse mecanismo, sendo o modo mais incisivo de definição do desenho da cidade, concebe 

o espaço urbano como um arquipélago constituído por ilhas de unidades espaciais abstratas 

e instáveis, resultando na prática em um aprofundamento das diferenças e desequilíbrios 

entre os setores que conformam a cidade. Ele repercute nas assimetrias da mobilidade, na 

qualidade dos espaços públicos, na cobertura seletiva dos serviços de infraestrutura básica 

e, consequentemente, na valorização diferenciada do solo urbano. Desta constatação retém-

se uma lição importante: o urbanismo e os modelos de planejamento e gestão urbanos 

atuais devem ser questionados sob a óptica de novos preceitos que lancem luz sobre o 

descompasso entre a finalidade dos dispositivos técnicos e seus resultados concretos no 

espaço urbano. 

 

Este trabalho busca refletir sobre o sentido e a exequibilidade de uma integração 

progressiva dos princípios do urbanismo sustentável nos modos de produção do espaço 



urbano, mas através de um enfoque específico: uma política urbana de conversão dos 

bairros tradicionais de nossas grandes cidades em ecobairros, ou bairros ecológicos. Em tal 

perspectiva, examina-se a hipótese de que a escala espacial do bairro traz consigo a 

convergência de novas expectativas sociais que fundamentam a produção de inovações 

técnicas ecológicas dando forma a uma nova consciência e representatividade de 

moradores e usuários. Isso porque um ecobairro deve resultar não apenas do cruzamento de 

diferentes tradições teóricas e metodológicas, mas também de diferentes formas de interação 

entre a cultura e o conhecimento científico e não-científico.  

 

Aceitando esse enunciado, o artigo se estrutura em um olhar panorâmico e sintético sobre 

as implicações teóricas e metodológicas do bairro nas concepções urbanísticas. Recupera-

se também alguns dos ensinamentos advindos das recentes experiências europeias de 

implantação de ecobairros, para em seguida, refletir sobre duas questões que, dentre outras, 

se impõem como desafio de método ao urbanista que pretenda atribuir novas possibilidades 

para o papel dos bairros no sentido de concatenar o controle da urbanização, a 

reestruturação do tecido urbano e a hierarquização das funções urbanas. 

 

2. O BAIRRO NA PRÁTICA URBANÍSTICA BRASILEIRA 
 

2.1  Bairro e vida de bairro 

 

Desde a segunda metade do séc. XIX desencadeia-se um debate teórico que alimenta 

urbanistas e sociólogos em uma clivagem de estratégias e interpretações para colocar o 

bairro como uma escala fundamental da vida urbana. Em um texto já clássico, escrito em 

1967, Henri Lefebvre reconhecia a complexidade do papel do bairro na estrutura urbana e 

a dificuldade dos urbanistas em tomá-lo como objeto de intervenção. A começar pelo fato 

de não há uma definição unívoca e sistemática do que seja um bairro, coexistindo diversas 

interpretações conforme varie o enfoque segundo critérios administrativos, físico-

territoriais, urbanísticos ou sociológicos (Bezerra, 2011). 

 

Conceitualmente, os urbanistas tendem a considerar o bairro como resultado dos 

mecanismos de diferenciação morfológica e econômica dos espaços urbanos. Mutante ao 

sabor dos ritmos e da urbanização, a geografia dos bairros participaria estreitamente do 

universo das formas que concorrem para a produção e composição das paisagens urbanas. 

Nesta perspectiva, o bairro seria dotado de fisionomia própria e se caracterizaria por traços 

distintivos lhe conferindo uma certa unidade e individualidade (Merlin et Choay, 2009, 

p.661). Mesmo entre os urbanistas há o reconhecimento de que a realidade geográfica 

complexa do bairro não pode ser reduzida a uma simples repartição tipológica das funções 

e da utilização do solo. Mas a inclusão de aspectos sociológicos na definição de bairro 

pode gerar novos questionamentos conceituais e reações contundentes1. 

 

Campos Filho (1989; 2003) presume que o bairro, variando em tamanho e funções, é 

configurado pelo nível de experiência concreta de vivência cotidiana do cidadão comum 

tornando-se o território das práticas sociais. Não se pode esquecer que em muitas de nossas 

cidades é frequente encontrar situações em que a população residente não reconhece os 

limites institucionais dos bairros e guarde um frágil sentimento de pertença ao lugar. Isso é 

                                                 
1 Como se pode observar na polêmica definição de Celson Ferrari: “O bairro é uma unidade constitutiva da cidade de 

origem espontânea, integrada por indivíduos e grupos primários que podem manter entre si contatos simpáticos, 

desinteressados, e ter consciência de pertencerem à mesma comunidade. Corresponde ao escalonamento urbano, ao que 

se convencionou chamar de unidade de vizinhança e não de unidade administrativa” (Ferrari, 2004, p.49). 



um sinal de que seriam múltiplas, conflitantes e contraditórias as relações entre os cidadãos 

e o território do bairro, neste caso compreendido não apenas como substrato mas também 

como relação social.  

 

De fato, a realidade sociológica do bairro é complexa e polêmica. O aspecto mais 

controvertido é aquele que o idealiza como uma réplica urbana das antigas formas de 

sociabilidade com atributos de uma unidade comunitária e consensual enraizada e 

desenvolvendo laços estreitos de trocas e de ajuda mútua entre seus membros. Henri 

Lefebvre (1967) pondera que essa ‘ideologia do bairro’ merece uma crítica radical, não 

apenas porque estaria vinculada aos mitos nostálgicos de uma comunidade pré-industrial 

perdida, mas sobretudo porque um número expressivo de estudos se apoiam no erro 

teórico-metodológico de atribuir ao bairro uma significação urbana que ele não tem. Sua 

argumentação parte da compreensão de que os elementos que historicamente constituíram 

o bairro desapareceram, de tal modo que, na contemporaneidade, o bairro não intervém na 

formação de valores dominantes como os papeis sociais, as condutas e os comportamentos.  

 

Em reação a essa abordagem nostálgica, Merlin et Choay (2009) lembram que uma tese 

oposta, mas também radical, pressupõe o desaparecimento puro e simples do bairro, que 

agora teria um papel subalterno na organização urbana, nas práticas sociais e modos de 

vida. Nesta visão, as redes de sociabilidade, antes largamente estruturadas pelos vínculos 

familiares e pela proximidade da vizinhança, agora se encontram dispersas e fundadas nos 

meios do trabalho e nas práticas de lazer. A função de célula elementar da sociedade 

urbana transitaria progressivamente em direção à empresa e aos lugares de participação 

oferecidos à experiência coletiva dos cidadãos (associações, clubes, agrupamentos 

políticos, sindicatos, etc.). 

 

Entre esses dois modos extremos de pensar, o bairro resiste como espaço de relações 

sociais e, sobretudo, uma forma de organização do espaço e do tempo da cidade2. O 

próprio Lefebvre (1967) admite que o bairro seria a menor diferença entre os espaços 

sociais múltiplos e diversificados, ordenados pelas instituições e os centros ativos, “...o 

ponto de contato mais fortuito entre o espaço geométrico e o espaço social, o ponto de 

passagem de um ao outro”. Não por acaso, o bairro persiste como uma porção do território 

urbano fundamental para o planejamento e a gestão da cidade. É o que sinalizam as 

políticas públicas locais brasileiras que o consideram como uma estruturante espacial para 

estratégias político-administrativas, programas de intervenção ou aplicação de legislação 

urbana específica.  

 

2.2  O bairro como escala de projeto urbanístico 

 

Atrelar o bairro à ideia operativa de unidade de vizinhança talvez tenha sido a mais 

influente concepção teórica para a intervenção nesta escala urbana, repercutindo em 

inúmeros planos e projetos desde o início do século XX. O conceito original de “Unidade 

de Vizinhança” (UV)3, concebe como bairro uma área residencial urbana dispondo de uma 

relativa autonomia com relação às necessidades quotidianas de consumo de bens e serviços 

urbanos. E apresenta duas preocupações: a primeira com a distribuição de equipamentos de 

                                                 
2 Colabora para esse entendimento as pesquisas da Escola de Chicago que colocam em relevo o papel do bairro como 

espaço de acolhimento, de reagrupamento e de integração da vida urbana. E também a constatação de que muitos bairros 

conservam os traços comunitários mesmo se seus membros disponham de poucos vínculos relacionais. 

3 Formulado originalmente por Clarence A. Perry no contexto pelo Regional Plan Association de New York, em 1929.  



consumo coletivo, com foco de interesse na escola; e a segunda com a reconstrução e 

preservação das relações de vizinhança nas cidades impactadas pelo desenvolvimento 

industrial. As transformações físicas se dariam basicamente no sistema viário e na 

localização dos equipamentos, sem grandes alterações no sistema de parcelamento dos 

lotes residenciais (Barcellos, 2009). 

 

No Brasil, a UV serviu como referência ao urbanismo moderno em um número 

significativo de situações. A sua aplicação se dá na concepção de Lúcio Costa para as 

superquadras do Plano Piloto de Brasília, mas também em projetos de cidades novas e com 

a política habitacional do período BNH. Nessas proposições, o tamanho, a área e a 

população de uma UV são muito variáveis, embora os recortes espaciais sejam 

essencialmente monofuncionais e sua implantação independa de contextos sociais, 

culturais e climáticos. Do ponto de vista da estrutura urbana, prevalece o interesse de situar 

os novos bairros de modo descontínuo em relação à malha pré-existente, configurando 

enclaves formados pela repetição sistemática de arranjos de edificações idênticas em escala 

hierárquica (Loureiro e Amorim, 2008). 

 

Todas essas retenções de aplicação das UVs têm sido continuamente criticadas, em 

especial por não alicerçarem comunidades solidárias ou fomentarem novas redes 

sociabilidade. Mesmo assim, a ideia de UV ainda resiste subjacente a proposições e 

procedimentos metodológicos ancorados naquilo que se tem denominado de “ideologia do 

lugar”. As intervenções urbanas mais recentes, como o planejamento estratégico e o 

projeto urbano, reacendem o papel projetivo do bairro, desta vez como problema de 

reabilitação arquitetônica, econômica ou social de certos perímetros degredados. 

Multiplicam-se as experiências em cidades brasileiras propondo a implementação de 

estratégias de remodelação ou revitalização urbana, com efeitos previsíveis de expulsão 

dos antigos moradores e consequente gentrificação do lugar. 

 

2.3 O bairro como escala de base da estruturação urbana e de ação redistributiva 

 

O crescimento das cidades impôs a necessidade de descentralização dos sistemas de 

planejamento e gestão impondo-se a adoção de novos recortes espaciais para melhorar o 

funcionamento da macroestrutura urbana. Com alguma variação funcional, as grandes 

cidades brasileiras vêm desenvolvendo estratégias para posicionar e qualificar o bairro 

como escala de base da estruturação urbana. Neste tipo de abordagem, o que importa é a 

criação e aplicação de instrumentos que regulem a policentralidade intra-urbana, a partir do 

controle dos usos e ocupação do solo, da implantação de equipamentos públicos ou ainda 

das redes de mobilidade e acessibilidade. 

 

Uma aplicação precursora deste modo de pensar ocorreu na cidade do Rio de Janeiro com 

a concepção dos Projeto de Estruturação Urbana (PEUs)4, em 1977, que se constitui como 

um conjunto de regras norteadas por políticas e ações definidas para orientar o 

desenvolvimento físico-urbanístico de um conjunto de bairros vizinhos com características 

semelhantes. Seguindo essa linha de raciocínio, Campos Filho (1989, 2003) retoma a ideia 

de bairro como elemento do sistema estrutural de circulação: sua concepção de “unidade 

ambiental de moradia” coloca o bairro (ou parte dele) como “ilha de tranquilidade”, isto é, 

áreas com ruas com volume de tráfego controlado.  

                                                 
4 Os PEUs surgem como consequência do Plano Urbanístico Básico da Cidade do Rio de Janeiro (PUB-Rio), que 

subdividiu a cidade em áreas de planejamento (APs), e estas em Unidades Espaciais de Planejamento (UEPs). Ver em 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/paginas/peu.asp. Acesso em 10/04/2016. 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/paginas/peu.asp


No mais recente período de revisão de planos diretores, o bairro ganhou força como escala 

de estruturação urbana quando algumas cidades (São Paulo, Porto Alegre, Curitiba...) 

adotaram diretrizes urbanas para a elaboração de ‘planos de desenvolvimento de bairros’ e 

‘planos de vizinhança’. Embora a aplicação e desdobramentos dessas diretrizes sejam 

ainda incertos pois necessitam de regulamentação, já se admite que esses planos de bairros 

possam ser realizados a partir de três diferentes tipos: o plano local mitigador destinado a 

um tecido urbano consolidado mas que apresenta carências socioeconômicas; o plano local 

de reconstrução, para áreas desprovidas de infraestrutura urbana e compostas basicamente 

por moradias precárias; e o plano de bairro concebido de modo ex-nihilo, permitindo assim 

que um tecido urbano totalmente novo seja implantado (Rodrigues, 2003). 

 

Por último, mas não menos importante, cabe destacar que um ponto em comum entre essas 

proposições é a visão de que os bairros seriam mais propícios ao uso de metodologias 

participativas na medida em que fortalecem o planejamento, o controle social e a 

diminuição das desigualdades intraurbanas. Com essa intenção, algumas municipalidades 

têm investido em políticas públicas que centralizam o bairro como escala urbana de ações 

redistributivas. É o caso do Orçamento Participativo, formulado originalmente em Porto 

Alegre, em que o território do bairro, representado por lideranças populares, é objeto de 

definição e alocação de investimentos prioritários. E também de Belo Horizonte com o 

emprego do seu IQVU-BH5, um índice multidimensional intraurbano que avalia e 

quantifica as desigualdades espaciais em termos de disponibilidade e acesso a bens e 

serviços urbanos, de modo a delimitar as áreas prioritárias para os investimentos públicos. 

 

3  ECOBAIRROS: UMA NARRATIVA RECENTE 

 

O bairro ecológico é o capítulo mais recente desse rol de experimentações projetuais e 

normativas sobre bairros. Nos diversos textos que abordam essa prática, os pesquisadores 

admitem que o ecobairro se inscreve em uma perspectiva de desenvolvimento urbano 

sustentável, aproximando-se do conceito de “cidades de baixo carbono” (Crepon, 2008; 

Poupinot, 2011), que introduz no debate ambiental as questões relativas ao papel das 

cidades nas mudanças climáticas. Desse ponto de vista, o objetivo central de um ecobairro 

seria o de contribuir para reduzir os efeitos da dispersão urbana e do tráfego de 

automóveis, destacando o papel da infraestrutura verde, dos processos e opções de 

produção de energia limpa e a importância da mudança de estilos de vida e padrões de 

consumo. A escolha de uma abordagem integrada e a participação popular, tanto ao nível 

do planejamento como da execução, seriam elementos cruciais na concepção de 

ecobairros, rejeitando-se, portanto, os esquemas simplistas que comandam os regulamentos 

urbanísticos dos últimos 50 anos.  

 

3.1  As experiências precursoras: o ecobairro como modelo 

 

As experiências precursoras de ecobairros aconteceram a partir da última década do século 

passado principalmente em países do norte europeu. Um olhar sobre essas primeiras 

iniciativas revela que os projetos de ecobairros foram executados em áreas relativamente 

pequenas e uniformes onde se aplicam políticas locais de redução de consumo de energia, 

de transportes coletivos, de novos edifícios econômicos ou, de maneira geral, de princípios 

da Agenda 21. Em certos casos eles nascem por ocasião da preparação de manifestações ou 

                                                 
5 O Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) é calculado para 79 divisões intraurbanas 

denominadas Unidades de Planejamento (UP). É composto por dez variáveis, resultantes da agregação de 33 indicadores, 

às quais se atribui um peso. Ver PMBH (2014), Relatório geral sobre o cálculo do IQVU-BH, SMPOI, Belo Horizonte. 



candidaturas internacionais (exposição universal, jogos olímpicos, exposição de 

arquitetura, etc.). A reutilização de friches militares, industriais ou portuários é também 

uma constante, assim como as aplicações referentes à “cidade compacta”, percebida como 

a mais econômica e mais propícia à inventividade arquitetural devido a alta densidade 

(Saheb, 2008). 

 

Esses projetos de ecobairros são exemplares, pois objetivam construir um novo bairro 

levando em conta um certo número de problemáticas sociais, econômicas e ambientais, de 

modo a motivar o resto da cidade em uma dinâmica de desenvolvimento sustentável 

através na geração de boas práticas urbanas. Em geral, esses ecobairros foram projetados 

em áreas urbanas degradadas ou em novas zonas urbanas para as quais as abordagens eco-

responsáveis encontram melhor aplicação. Ainda assim, seus executores recusam a ideia de 

que um ecobairro não seja uma marca registrada ou uma aplicação restrita de um certo 

número de normas ou boas práticas, pois não se trata de um produto acabado uma vez 

concluída a sua construção. 

 

 
Fig. 1 Algumas Experiências Precursoras de Ecobairros 

Fonte: Gomes, 2009. 

 

Certos analistas, como Poupinot (2011), acusam esses ecobairros de elitismo social, por 

constituírem novos guetos de burgueses ecológicos com atenção excessiva à estética e 

negligenciando a mistura socioeconômica em função dos custos de operações pouco 

acessíveis às populações de baixa renda. Critica-se também a falta de inserção no tecido 

urbano existente, pois em geral eles são concebidos como “ilhas ecológicas”, aumentando 

o risco de isolamento dos moradores e, consequentemente, gerando um maior número de 

deslocamentos intraurbanos. Comenta-se, enfim, que a reduzida escala do ecobairro não 

corrobora para resolver o conjunto dos problemas ambientais em grande escala, como por 

exemplo, os ciclos de água e a qualidade do ar. 

 

3.2  A política pública francesa de ecobairros 

 

Cabe destacar aqui a singularidade da experiência francesa de ecobairros que se 

desenvolve em um quadro mais amplo de uma formulação de política urbana nacional, 

resultante de reflexões e acordos sobre textos de engajamento ambiental nas escalas 



mundial, europeia e nacional6. Em decorrência dos encontros políticos denominados 

Grenelle Environnement, em 2007, que visavam a adoção de medidas de longo prazo sobre 

o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, a França adotou uma série de medidas 

que levariam à política de ecobairros. 

 

Já em 2008, foi aprovado o Plano da Cidade Sustentável (Plan Ville Durable), com o 

objetivo de estimular novas iniciativas para conceber, construir, avaliar e gerenciar a 

cidade. Este plano comporta um conjunto de pesquisas e métodos destinados a acompanhar 

programas e ações sustentáveis e executar operações urbanas exemplares por parte das 

municipalidades em cooperação com os diferentes atores privados. Em 2009, a Lei 

Grennelle I estabeleceu como uma exigência, válida para todas as comunidades urbanas do 

país, a implementação de programas de desenvolvimento de “habitat significativo”. A 

chamada de projetos de concursos de ecobairros foi uma das principais iniciativas deste 

plano, tendo o objetivo de incitar as cidades voluntárias a apresentar projetos que 

articulassem um grande número de problemáticas sociais, funcionais, econômicas e 

ambientais, exigindo dos profissionais um retorno aos fundamentos do urbanismo e da 

arquitetura7. 

 

Esta nova maneira de conceber ecobairros como política pública foi desencadeada pela 

consciência crescente dos impactos do nosso estilo de vida sobre o meio ambiente. Como 

prática urbanística de repercussão nacional, os franceses admitem que um ecobairro é algo 

em formação, um processo de melhoria contínua através da agregação de boas práticas 

urbanas. Deste modo, em teoria, cada comunidade ou agrupamento de comunidades teria 

condições de implementar ecobairros, beneficiando a cidade por inteiro nesta busca por 

uma melhor consciência dos objetivos do desenvolvimento durável e por perseguir uma 

concepção urbana racional e otimizada em relação às novas exigências ambientais. 

 

4  BREVE DIGRESSÃO SOBRE DOIS DESAFIOS METODOLÓGICOS PARA 

UMA POLÍTICA URBANA DE ECOBAIRROS 

 

Considerando todos esses antecedentes, é de se perguntar sobre a pertinência de uma 

política urbana brasileira para transformar os bairros de nossas cidades – antigos ou novos, 

centrais ou periféricos, ricos ou pobres –, em bairros sustentáveis. Em caso de resposta 

afirmativa, com qual estratégia e qual metodologia? De antemão, é fundamental evitar o 

risco de simplesmente rotular como ‘ecobairro’ a simples transposição de modelos ou 

experimentos internacionais, sem que haja uma profunda pesquisa de reconhecimento das 

especificidades de um bairro e sua inserção em uma determinada cidade. Cada bairro é 

uma entidade em si, com um conjunto próprio de problemas e demandas. 

 

Em geral, nossos bairros são delimitados por critério administrativo e não por 

homogeneidade morfológica e/ou cultural; possuem área e população discrepantes e 

padecem em diferentes graus em termos de segregação socioeconômica, heterogeneidade 

arquitetural e insuficiências de infraestrutura básica. Indiferente à sua delimitação oficial, 

                                                 
6 No plano mundial: o Relatório Brundtland (1987), a Agenda 21 (1992); e o Habitat II (1996). No plano europeu, a 

Charte d´Alborg (1994). Na França, Le Grenelle Environnement (2007), Le Plan Ville Durable (2008), Loi Grenelle I 

(2009), Loi Grenelle II (2010). 

7 Para os concursos de Ecobairros foram definidos diversos critérios, entre eles: a gestão da água e dos resíduos, a 

mobilidade, a economia energética, a densidade e a ecoconstrução. A iniciativa visava valorizar os projetos que não se 

limitassem exclusivamente ao aspecto ambiental, mas que atendessem as questões essenciais do desenvolvimento 

sustentável, como o desenvolvimento econômico, a equidade social, e a proteção ambiental (Poupinot, 2011). 



os bairros são impactados por dinâmicas de fragmentação e polarização resultante de um 

processo complexo em que se conjugam as convergências locacionais do movimento 

migratório (imigração e migrações internas), as particularidades das políticas de habitação, 

as tendências de concentração do capital imobiliário e dos investimentos em obras 

públicas, mas também a ausência de políticas específicas no que refere a setores urbanos 

específicos. 

 

Qualquer iniciativa nesse sentido deve considerar, portanto, as incertezas sobre o papel do 

Estado, as restrições das estruturas macro econômicas e a capacitação dos atores urbanos. 

Sabe-se que o acirramento dos conflitos socioeconômicos entre interesses especulativos e 

patrimonialistas intensificam os riscos e neutralizam serviços e mecanismos de proteção ao 

ambiente (Ascerald, 2001 e 2005; Levy, 2006 e 2009). Diante de tamanho desafio, não se 

pretende aqui apresentar uma teoria ou concepção original de política urbana, mas 

reconhecer a validade deste debate, pois já que acumulamos um conhecimento 

considerável sobre a importância do papel do bairro no desenvolvimento urbano. Nesta 

perspectiva, cabe uma breve digressão sobre dois dos desafios metodológicos que se 

impõem à formulação de uma política urbana de ecobairros. 

 

4.1 Um recorte para a ação: um novo zoneamento de exceção? 

 

A delimitação espacial de um ecobairro deve corresponder ao recorte oficial do bairro ou 

pode assumir outras configurações espaciais? Qual o status desse recorte: uma zona 

institucional ou uma zona de intervenção? Essas são questões importantes porque as ações 

públicas e privadas que interferem na vida da coletividade encontram-se fortemente 

vinculadas aos zoneamentos que regem o espaço urbano. Sendo assim, é preciso refletir 

sobre as consequências práticas das duas categorias de zoneamento: o institucional e o de 

intervenção.  

 

Os zoneamentos institucionais possuem sedimentação histórica e espelham as modalidades 

de divisões terrritoriais administrativas em função de critérios políticos, sociais ou 

econômicos. Já os zoneamentos de intervenção resultam de uma justificativa técnica para 

uma ação específica e proliferam particularmente no domínio do planejamento do território 

e das ações de proteção ambiental e patrimonial. O zoneamento de intervenção teria, em 

tese, um tempo de vida bem mais curto que o zoneamento institucional. Esta ideia simples 

está, portanto, no centro de uma contestação recorrente: seja porque este tipo de 

zoneamento se revela permanente (o provisório que dura), seja porque a ideologia 

tecnocrática impõe que se ajuste a eles as condições funcionais da mobilidade ou do 

funcionamento econômico do território, cujas configurações são eminentemente móveis e 

escapam à uma rígida sincronia com uma demarcação territorial estável (Champsaur, 

1997).  

 

Existem dois tipos de zoneamento de intervenção com implicações jurídicas distintas: o de 

pavimentação e o de exceção. O zoneamento de “pavimentação” é uma colagem de 

grandes manchas definidas com base em critérios comuns e uniformes que, via de regra, se 

sobrepõe a um conjunto de bairros contíguos, não distinguindo as sutilezas e variações do 

tecido urbano. Trata-se, neste caso, de uma ação homogeneizadora sobre a estrutura 

fundiária com base em parâmetros e indicadores genéricos de uso e ocupação do solo8. O 

                                                 
8 Esse instrumento funciona essencialmente como marco regulatório para as relações entre capital fundiário e imobiliário, 

tornando-se um agente da segregação socioespacial na esfera residencial urbana (Villaça, 2005). 



zoneamento de exceção, inversamente, busca distinguir, por um perímetro, uma porção do 

espaço em função de critérios específicos, destacando aquilo que faz a singularidade de um 

lugar. A quase totalidade dos zoneamentos propostos em matéria de operações urbanas ou 

projetos especiais recorre a essa excepcionalidade que desenha procedimentos específicos 

no domínio da ação fundiária e econômica, para aplicação de medidas de isenção ou 

flexibilização fiscal, de relaxamentos administrativos, regulamentares diversos e mesmo de 

depreciação do direito do trabalho.  

 

O fato é que todos os tipos de zoneamentos suscitam inúmeras críticas a propósito dos 

efeitos indesejáveis, sendo observado duas tendências de julgamento. A primeira diz 

respeito ao ato arbitrário da imposição de um recorte espacial de essência tecnocrática 

autoritária, sustentado pela manipulação política de critérios supostamente racionais ou 

científicos para elaborar um perímetro ad hoc. A segunda se refere aos efeitos de 

segregação socioeconômica, reforçando uma estigmatização e um processo de reificação. 

Isso porque, como toda categoria de representação para a ação, o zoneamento opera 

intrinsecamente uma redução e uma simplificação do real, cuja repercussão seria o 

esquecimento e a alienação da população em relação aos efeitos de realidade que produz 

esta simplificação do real.  

 

Uma maneira de se garantir contra esses efeitos negativos seria a adoção de uma 

pluralidade de zoneamentos que se justapõem e se entrelaçam em um mesmo espaço 

submisso à ação coletiva em matéria de planejamento urbano. Esta virtude da 

concatenação de zoneamentos vem, portanto, na tendência atual de consolidar as 

abordagens interescalares, fazendo dialogar, através de planos e regulamentos urbanísticos, 

as escalas local, regional, municipal e metropolitana.  

 

Embora, a atual experiência brasileira aponte para a imprescindibilidade da abordagem 

interescalar, os métodos que sustentam a concepção de planos em cascata ainda não se 

encontram bem formalizados. Como lembra Dupuy (1991), já temos consciência das 

limitações de uma representação fundada numa malha de espaços contíguos delimitados 

por zonas que não permitem costurar o papel maior atribuído às redes (circulação, energia, 

comunicação...). Mas ainda não sabemos ao certo como fazer uma recomposição da cidade 

considerando que os nós contam tanto que as zonas, as conexões tanto ou mais que as 

fronteiras, o tempo tanto ou mais que o espaço. 

 

4.2  Novos arranjos de governança local e a avaliação continuada. 

 

Atualmente há um forte consenso de que o planejamento e a gestão da cidade (social, 

econômico e ambiental) não podem mais corresponder a uma estratégia tecnoburocrática 

centralizada, sobretudo porque o desenvolvimento local não depende apenas das 

instituições públicas, mas das ações de um conjunto de atores demandando uma partilha de 

responsabilidades. Neste cenário, uma política urbana para transformar bairros em 

ecobairros deverá considerar seriamente a efetivação de novos arranjos de governança9, 

evocando novas formas interativas de governo local nas quais as instituições públicas, 

organizações privadas, grupos ou comunidades de cidadãos tomam parte da formulação da 

política. Essas experiências podem ganhar tanto a forma de descentralização territorial dos 

                                                 
9 Se bem que a noção de governança seja empregada em diferentes campos do conhecimento e com finalidades 

diferentes, é possível afirmar que este termo apareceu para expressar as transformações da ação pública tendo como 

princípio “um processo de coordenação de atores, de grupos sociais, de instituições, para alcançar metas próprias 

discutidas e definidas coletivamente em ambientes fragmentados e incertos” (Bagnasco et Le Galès, 1997, p.38). 



serviços urbanos como a instauração de estruturas de participação, permitindo associar 

mais estreitamente a população nas decisões que a concernem. 

 

No Brasil, o território do bairro pode suscitar obstáculos e resistências a mudanças 

institucionais de governança. Como espaço de representação política, o bairro é o lugar 

onde os políticos enxergam seu colégio de eleitores e, por isso mesmo, defendem suas 

prerrogativas de poder e influência. Por outro lado, as associações de moradores, quando 

existem e se encontram minimamente estruturadas, constituem uma forma de mobilização 

e representação popular, embora sua atuação, em geral intermitente, fique quase sempre no 

nível da consulta e da reivindicação localizada e não da cooperação efetiva entre os 

diferentes atores da cadeia de produção do espaço urbano. Isso é mais verdadeiro quando 

se trata de atores econômicos ou dos usuários e pessoas que apenas trabalham no bairro. 

 

O planejamento e a gestão de um ecobairro demandariam um processo contínuo de 

cooperação entre os interesses diversos e conflitivos, dando um sentido a um novo arranjo 

de governança, isto é, uma arquitetura institucional capaz de articular os laços entre as 

instituições de diferentes níveis instaurando espaços de diálogos, de negociação e a 

possibilidade de financiamentos cruzados. Esta questão é fundamental, na medida em que 

conduz a um processo de transformação do sistema tradicional de planejamento urbano, do 

conteúdo e das modalidades de exercício e de elaboração de políticas urbanas. Esse arranjo 

de governança deve incluir as instituições oficiais e os regimes dotados de poderes 

executórios e também todos os outros arranjos locais sobre os quais a comunidade e as 

instituições entrem em acordo.  

 

Em tal perspectiva, o território do ecobairro deve ser encarado como uma multiplicidade de 

recortes que espelham os interesses divergentes dos atores, mas cuja combinação (ou 

confrontação) de todos esses recortes conduz a uma configuração local única de atores 

sociais. A compreensão dessa espacialização do sistema de atores é um trabalho necessário 

para compreender (e praticar) a gestão sustentável requerida ao ecobairro. Em outras 

palavras, a cartografia do ecobairro se insere em um sistema não simplista, mas resultante 

do confronto entre as espacialidades de cada grupo de atores, para a construção – através 

da negociação – de um projeto de território comum. 

 

Todavia, é fundamental que esse sistema de atores tenha acesso a informações sobre o 

funcionamento do ecobairro, e disponha de indicadores consistentes de modo a colocar em 

relação sua atuação no território. Quais as ferramentas metodológicas para se construir um 

inventário que inclua entidades de diferentes ordens, com critérios de comparação, 

posicionamento ou classificação? Não é possível discutir em poucas linhas esta questão 

complexa, embora se possa afirmar que os métodos de avaliação disponíveis são muitos 

criticados por se mostrarem de difícil utilização e fácil manipulação. Mas é possível 

admitir que um ecobairro possa se assentar em uma abordagem mais culturalista e 

antropológica – certamente um debate sociológico poderá esclarecer os limites e as 

distorções de tal estrutura –, capaz de evidenciar que as percepções dos atores sobre seus 

usos (dos serviços e do espaço coletivo) mudariam com a adoção da gestão compartilhada.  

 

5  À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Como se pôde observar nesta investigação, não existe uma doutrina ou um modelo ideal 

para a criação de ecobairros. Um certo número de pré-requisitos não difere em nada de um 

projeto de urbanização do tipo clássico que guarde ambições em termos de 



desenvolvimento sustentável. Mas, em termos de concepção, um ecobairro demandaria 

uma vontade política firme, uma estrutura financeira e jurídica forte e uma 

intercomunicação em relação à escala do projeto e da cidade, levando em conta a 

concertação entre os atores, as especificidades do sítio e as soluções técnicas disponíveis. 

 

Um problema a considerar é a falta de metodologias mais consistentes sobre o desempenho 

e avaliação desta escala urbana em seus diferentes aspectos morfológicos, sociais e 

econômicos. Assim, é preciso investir na concepção de métodos mais consistentes que 

considerem as relações entre a forma urbana e os fluxos de energia e de materiais. Essa 

situação de insegurança prático-teórica tem motivado, senão o imobilismo, a adoção de 

medidas paliativas ou insuficientes frente ao desafio ambiental urbano. Vários especialistas 

consideram que apenas a soma de diferentes medidas em diferentes escalas e grupos 

sociais pode trazer os benefícios ambientais permanentes, fato que aponta para a 

complexidade e a dimensão dos desafios à frente.  

 

No cenário urbano brasileiro, a experiência de uma política urbana de ecobairros talvez 

sirva, na pior das hipóteses, como uma declaração crítica da racionalidade local frente aos 

embates resultantes da ação neoliberal hegemônica, de reação dos atores excluídos e da 

adoção de políticas urbanas de compensação social. Por requerer uma nova visão da ação 

pública, um ecobairro levaria em conta a vontade e o engajamento dos cidadãos no que 

essa "energia social" pode ter de melhor. Além disso, na ideia de ecobairro estaria 

embutida a generalização do raciocínio do custo total, uma abordagem em que a 

diferenciação das condições locais prevalece nas decisões socioeconômicas. Sem a 

radicalização dessa crítica, todas as propostas formais de sustentabilidade urbana, por mais 

alternativas que se julguem, tenderão a produzir o mesmo efeito de ocultação e descrédito. 
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