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RESUMO 

Esta dissertação trata da emergência de um novo modelo urbano em formação na cidade de 
Xangai desde a abertura econômica da República Popular da China, em 1978. Esse 
modelo-Xangai pode ser considerado como o conjunto de métodos utilizados para difundir o 
recente fenômeno da hiperurbanização na China continental, já que o Partido Comunista 
Chinês pretende tornar a China um país majoritariamente urbano – o devir urbano chinês. 
Abordaremos este processo de formação de um novo modelo urbano asiático a partir de 
noções de saber-poder e subjetividade e do pensamento pós-estruturalista, problematizando 
a fabricação coletiva dos novos modos de vida chineses, no contexto da produção e venda 
de imagens espetaculares dentro da lógica do city marketing. Esse modelo-Xangai é 
entendido como uma expressão dos modos de produção econômica e subjetiva da atual 
forma do capitalismo, o Capitalismo Mundial Integrado (CMI), dentro do contexto do 
“socialismo com características chinesas” ou “capitalismo de Estado”. 

Para compreendermos as camadas de significado que compõem esse modelo, abordamos 
os seus antecedentes teóricos tratando das sucessivas hibridizações políticas e 
socioeconômicas do fazer urbano chinês. Partiremos da análise dos fazeres urbanos 
tradicionais das “cidades do meio do mundo”, passando pela teoria e crítica, assim como 
pela ida a campo, para chegarmos ao entendimento da hiperurbanização chinesa como 
produto das “ruínas do futuro”. Esse modelo em formação na cidade de Xangai, e adotado 
pelo governo chinês como modelo para urbanização da China continental, tem o potencial 
de se espalhar por toda a zona de influência da República Popular da China (incluindo o 
Brasil) com a ascensão do Tio Chang como um dos maiores credores do mundo. 

 

Palavras-chave: Urbanização Chinesa; Hiperurbanização; Modelo urbano; Saber-Poder-
Subjetivação; Cidade-genérica; Cidades-fantasma; Capitalismo Mundial Integrado; Xangai. 
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ABSTRACT 

This dissertation examines the development of a new urban model in the city of Shanghai 
since the economic opening of People’s Republic of China in 1978. This Shanghai-model 
may be defined as the set of tools that the Chinese Communist Party applied to the country's 
urbanization project, which caused the Chinese hyper-urbanization phenomenon. 
Consequently, the Shanghai-model must be considered within the context of Chinese "state 
capitalism". This study approaches this process of forming a new Asian urban model through 
concepts such as power-knowledge and subjectivity along with post-structuralist analysis, 
questioning the collective manufacturing of the new Chinese way of life, in the context of 
production and sale of spectacular images inside logic of city marketing. This Shanghai-
model can be understood as an expression of the economic production means and the 
subjective form of contemporary capitalism, the so called Integrated World Capitalism (IWC), 
within the context of “socialism with Chinese characteristics” or “state capitalism”. 

In order to understand the layers of meaning that shape this model, we approach their 
theoretical background dealing with successive political and socioeconomic hybridizations 
Chinese city do. We start from the analysis of traditional elements of urban making that 
compose of "cities of the middle of the world”, through theory and criticism, as well as the in 
loco experience, to get to the understanding of Chinese hyper-urbanization as a product of 
the “ruins of the future”. This training model in Shanghai City, adopted by the Chinese 
government as a model for urban development in mainland China, has the potential to 
spread throughout the area of influence of the People’s Republic of China (including Brazil) 
with the rise of Uncle Chang as one of the world's largest creditors. 

 

Key-words: Chinese Urbanization; Hyper-urbanization; Urban model; Power-Knowledge and 
Subjectivity; Generic City; Ghost cities; Integrated World Capitalism; Shanghai.   
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APRESENTAÇÃO3 

Este trabalho segue por caminhos desterritorializantes e envolve um processo de 

atravessamentos entre leituras, experiência em campo e questionamentos que se 

desdobram entre a arquitetura da cidade e os processos de transformação das cidades 

chinesas atuais. Nosso interesse está na compreensão das relações de saberes-poderes, 

(em particular dos mais estratificados do campo do urbanismo) e da formação de um 

discurso urbanístico com características chinesas (que resultam no devir cidade chinesa) 

inserido em uma jornada empreendida pelo Estado chinês com claro intuito em projetar uma 

imagem de modernidade e democracia interna e externamente. 

Essa jornada do Estado chinês para a construção de uma nação urbana espantaria até o 

Marco Polo, um dos primeiros estrangeiros a relatar uma viagem pelas terras da antiga 

Cina, nome pelo qual os venezianos identificavam o Império do Meio. Os relatos de Marco 

Polo deram visibilidade a cidades chinesas (antes desconhecidas e fora dos mapas 

europeus), expandindo as fronteiras globais e alimentando o imaginário coletivo europeu. Na 

atualidade, um papel semelhante é exercido pelos veículos da mass media que exploram o 

“exotismo” para vender notícias, não importando a veracidade da pauta, contanto que atraia 

clicks. E hoje clicks são dinheiro, moeda de troca vigente em redes sociais famintas por 

consumir imagens, cada vez mais instantâneas. Desde de que a pauta “cidades fantasma 

chinesas” surgiu na mídia internacional, logo o assunto viralizou e se tornou um fenômeno 

de clicks e acessos e, consequentemente, relevante dentro das ferramentas de pesquisa 

online. O Big Data foi tamanho que moveu a gigante ferramenta de buscas – o oráculo 

Google – a mapear as ditas “cidades fantasma”. Enquanto a mídia mundial tagarelava sobre 

os possíveis motivos do insucesso ou aparente esvaziamento destas cidades, imaginem 

quanto dinheiro a construção física destas cidades-mercadoria associadas a 

hiperurbanização infraestrutural renderam, não só para a China como para empresas, 

empreiteiros e empreendedores nesta nova era do capitalismo informacional. 

É curioso notar que, em um nível macropolítico, o capitalismo informacional depende cada 

vez mais da construção desenfreada liderada pela China e, em um nível micropolítico, 

depende do processo de subjetivação para implicar a tudo e a todos nesta complexa agenda 

neoliberal de manutenção do sistema capitalista na atualidade. Isto causou uma mudança 

no urbanismo que já não é aquele baseado no Re–, em que era comum intervir nas cidades 

                                                

3 Alguns pensadores apresentados neste preâmbulo se encontram ainda dentro de um pensamento 
dual do mundo da representação, de maneira que estas ideias (de natureza diferente) foram 
conscientemente conectadas nesta breve introdução com intuito de situar o leitor do problema que 
trataremos durante o projeto apresentado. 



 
29 

 

segundo “requalificações”, “revitalizações”, “restaurações”, etc., mas sim um urbanismo do 

Des– (mas ainda coexistente com o antigo urbanismo do Re–). Um urbanismo certamente 

hegemônico, sem nacionalidade exata e homogeneizante que opera numa complexa rede 

de forças neoliberais caracterizada pelos novas palavras de ordem, todas começando com o 

prefixo Des–, “desautorização”, “destruição”, “desconstrução”, um urbanismo (pós-)moderno 

ou talvez um herdeiro-zumbi do racional funcionalismo, que renasce nas terras do oriente 

com o elogio à tabula rasa4 que algumas cidades asiáticas têm feito de seu passado. 

O fato é que as cidades chinesas na atualidade seguem como alvo de curiosidade já que, 

por enquanto, algumas delas permanecem pouco habitadas e outras (como as capitais mais 

desejadas) se esforçam para manter o enorme contingente da população ainda não urbana 

chinesa bem longe do centro ou, no máximo, mantê-las em pequenas e lucrativas cidades-

empreendimento, correspondendo em partes ao apetite (forjado) pela “vida na cidade 

grande” encabeçada por propagandas governamentais e todo tipo de mídia chinesa. Assim, 

o sistema de urbanização que anteriormente baseava-se no controle da indesejável 

migração campo-cidade, hoje funciona impulsionado por essa migração e pela antiga prática 

de “levar a cidade até os povoados”, conhecida como chengzhenhua (SHEPARD, 2015, p. 

45), que criava pequenas cidades dentro de cidades para dar conta da população e da 

peculiar especulação imobiliária chinesa. 

Mas por que estudar a China? O primeiro passo aqui seria inverter a pergunta: Por que não 

estudar as cidades chinesas e seu processo de urbanização? Como podemos considerar 

nosso conhecimento completo se desconhecemos como se formam as cidades de uma das 

maiores (e mais antigas) nações do mundo? Ou ainda, porque não estudar este que já é o 

maior processo de urbanização da história da humanidade? A experiência de urbanização 

chinesa pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre as cidades e a forma como 

escolhemos o que preservar (ou não) neste difícil processo de atualização constante das 

nossas cidades, seja pelo advento de novas tecnologias, ou pela ganância do mercado 

imobiliário especulativo. Os números certamente são astronômicos, mas o que está por traz 

desta trama diz muito de como os processos de marketing urbano estão enfrentando as 

                                                

4 Tabula rasa é o termo usado para designar o posicionamento de ruptura em relação à preexistência. 
Em geral descrever uma postura projetual, ou um gesto arquitetônico de transformação, no sentido 
formal e conceitual, tanto do corpo, na criação de um corpo disciplinado, modelado e modulado (a 
exemplo do modulor corbusiano), quanto da pedra, matéria que igualmente compõem a cidade, 
contribuindo, ou não, com o processo de modulação dos corpos (população) das cidades. A tabula 
rasa vinha acompanhada sempre de um ideal moderno na busca por uma cidade nova, com forte teor 
de inovação e de desejo de futuro (ideia de futuro), que deveriam ser ocupadas por uma sociedade 
igualmente idealizada, uma sociedade porvir. A proposição de uma cidade nova como uma crítica à 
cidade tradicional, com uma perspectiva de futuro, geralmente contrária a tudo que representava a 
cidade antiga, associada as instituições e aos governos fortes, que buscavam passam uma imagem. 
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crises financeiras e se reinventando em um sistema híbrido como o do “socialismo com 

características chinesas”, ou “capitalismo de Estado”, engendrado pelo Partido Comunista 

Chinês. 

Mas apesar da China permear nosso dia-a-dia com objetos, técnicas e produtos (como 

eletrônicos, roupas, jogos de xadrez, bússolas, porcelanas, pólvora e fogos de artifício, 

guarda-chuvas, papéis, pipas, imprensa, técnicas medicinais, marciais, etc.) que fazem 

parte do nosso cotidiano, pouco conhecemos sobre sua civilização, sobre como pensam 

suas cidades ou sobre como ocorre o processo de mudança de uma sociedade rural para 

uma sociedade urbana e que problemas sociais estas mudanças incorrem. Todos esses 

fatores, juntamente com o crescente imperialismo chinês na economia e política global 

podem significar uma inflexão no campo da arquitetura e urbanismo, assim como o foi 

quando da emergência da cultura norte americana e seu modo de produção social e urbano. 

Com o chamado “milagre econômico chinês” e a expansão das relações internacionais 

através de empréstimos financeiros, já é possível verificar a influência chinesa em outros 

países em pleno desenvolvimento, como países do continente africano,5 da América Latina,6 

e até mesmo europeus, como em Portugal. De modo que, hoje, seria possível falar em uma 

“prática urbana chinesa” caracterizada pela exportação do modelo de urbanização baseada 

na experiência da cidade de Xangai, onde uma mistura de (a) elementos da legislação das 

Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) e da (b) perseguição de um ideal de cidade global 

aliadas à (c) construção de novas cidades-empreendimento seriadas construídas do zero 

por empresas chinesas (a exemplo da CITIC e da CSCEC, que constroem cidades dentro e 

fora da China) e a (d) flexibilização do sistema de controle populacional; compõem a 

engrenagem que impulsiona o motor de crescimento econômico chinês. Muitas dessas 

novas cidades-empreendimento, foram identificadas pela mídia internacional como “cidades 

fantasma” localizadas dentro e fora do país e construídas, muitas vezes, em locais inóspitos 

ou de difícil acesso, e literalmente “para ninguém”, pois não há um ideal de futuro ou o 

desejo de construir a cidade para “uma sociedade porvir”. Estas cidades-empreendimento 

                                                

5 Obras na Nigéria, Zâmbia, Tanzânia, dentre outras, são alguns exemplos das Zonas Econômicas 
Especiais (ZEEs) africanas, organizadas com o incentivo e financiamento do governo chinês, que 
apenas exige que parte do capital emprestado seja revertido na contratação de estatais chinesas 
para execução dos projetos. No fórum ocorrido em 2007, o Forum on China – Africa Cooperation 
(FOAC), a China comprometeu-se a formar novas futuras zonas no continente africano. Para mais, ler 
matérias na edição especial da Revista AD sobre a urbanização na China. Disponível na edição da 
revista New Urban China, vol 78, n 5, Sep/Out 2008. 
6 Desde 2005 estima-se que a China já investiu 75 bilhões de dólares na América Latina. Disponível 
em < http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/TheNewBanksinTown-FullTextnewversion.pdf > 
Acessado em 16 de maio de 2015. 
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não são apenas negócios, o bom e velho negócio da China, representam uma completa 

reorganização do sistema econômico e de produção, repaginado e nomeado “urbanização”. 

Portanto, este trabalho busca entender em que este “fazer cidade chinês” influencia, ou 

pode vir a influenciar, o campo da arquitetura e do urbanismo e como isso se desdobra nas 

novas cidades, além de investigar que tipo de discussões elas deslocam para o futuro (se é 

que ele existe enquanto tal). Estaríamos ainda hoje presos na crise da modernidade 

irresolvida? Assim como o processo de industrialização modificou drasticamente a forma de 

fazer e pensar a cidade, estaríamos nós vivendo a época das “cidades industrializadas”, 

feitas de forma homogênea, pensadas industrialmente e construídas em escala extensiva e 

universal? Como a análise dos antecedentes dos modelos urbanos pode nos dar pistas para 

entender possíveis reverberações do telefone sem fio que é a urbanização da China pós 

abertura econômica? Que teorias circularam? Como a prática do star system7 ajudou a criar 

estas verdadeiras mutações urbanas (pensadas aqui invertendo o sentido das próprias 

palavras do Koolhaas)8 e como é possível problematizar e tensionar o campo da arquitetura 

e urbanismo através do entendimento da cidade como um campo de forças, imersas nas 

relações de saberes/poderes e atravessadas cotidianamente por agenciamentos territoriais 

produtores de subjetividades individuais e coletivas? 

Por fim, o que podemos aprender com as cidades asiáticas? O que suas transformações 

falam à nossa tradição de modernidade? Em que a noção de “cópia” chinesa pode contribuir 

para sairmos do domínio dos grandes auteurs do star system e suas teorias e projetos xing-

ling9 para cidades e espaços públicos asiáticos e, no caso mais específico deste trabalho, 

para a cidade de Xangai e seu modelo-Xangai em devir, que se encontra no limiar entre 

modernização, modernidade e a chamada “hipermodernidade”? Considerando a importância 

da mídia na construção do imaginário social através do discurso e ainda, se considerarmos 

que a maioria das informações sobre a China nos chega por meio de blogs, sites, vídeos, 

                                                

7 O star system é a maneira pela qual grandes nomes da arquitetura mundial têm sido chamados; os 
arquitetos deste sistema são comumente chamados de starchitect pelo seu grau de fama entre o 
público geral, inclusive fora do campo da arquitetura e urbanismo. Comumente o título de starchitect 
vem acompanhado por prêmios internacionais de reconhecimento e consolidação da reputação como 
é o caso do Prêmio Pritzker. 
8  Para o arquiteto Rem Koolhaas os “fenômenos urbanos” que têm ocorrido em cidades em 
desenvolvimento e em cidades novas, principalmente as africanas, indianas e asiáticas em geral, são 
o que vem chamando de “mutações” – a exemplo do livro-catálogo da exposição Mutations (2000). 
Aqui invertemos a ideia de que estas cidades são as “mutações” e indicamos o starsystem e suas 
teorias xing-ling como prováveis disseminadores de teorias e ideias que causaram as verdadeiras 
mutações/contaminações, já que a maioria das teorias (cidade genérica, junkspace, etc) investem 
sistematicamente no intuito de cooptar, transgredir e transmutar um fazer em troca de outro genérico, 
mutante e alienígena às práticas cotidianas e tradições milenares destas sociedades, principalmente 
a chinesa. 
9 Conceituaremos melhor o que entendemos por “projetos xing-ling“ no capítulo 3. 
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jornais e toda sorte de imagens que configuram nossa atual “sociedade do conhecimento”, 

principalmente em virtude do isolamento chinês que durou até meados do século XX, 

formando verdadeiros emaranhados discursivos; como tear os fios desses discursos (desde 

os mais genéricos aos mais neomarxistas) que buscam representações e modulações 

possíveis para encaixar toda complexidade que envolve a história e a memória em uma 

pretensa “identidade fixa”, homogênea e genérica, para não dizer xing-ling?10 

O que pensam os chineses sobre as teorias do genérico? Como recebem as críticas e 

teorias acerca dos processos de urbanização que têm executado? Analisamos aqui quais 

processos de subjetivação foram (e ainda são) necessários para engendrar mudanças nos 

modos de existência e estilos de vida cotidianos e até mesmo nos costumes mais 

enraizados, na transição do valor de uso do solo pelo valor de troca, na questão da 

propriedade (tanto intelectual quanto privada), na própria noção de arquitetura e a relação 

que esta estabelece com a cópia, a mimese e os simulacros. Analisamos ainda como a 

noção de arquitetura se tornou novo valor de troca e cumprimento da agenda política e 

ideológica do Partido Comunista Chinês (PCCh), trabalhando a favor da manutenção do 

poder e da construção de uma nova imagem de país moderno e democrático. Para tanto, foi 

necessária uma aproximação com as cidades chinesas, não só através de fotografias, 

filmes, ou narrativas e livros de outros viajantes. Neste caso, foi preciso ir também a campo, 

fazer uma aproximação de perto e de dentro, buscar interlocutores locais que vivem em 

meio a este processo de urbanização, experienciando no próprio corpo este espaço urbano 

em constante mutação e marcado por um mercado imobiliário cada vez mais especulativo. 

Com a ida a campo, iniciamos um questionamento do conteúdo de algumas das mais 

recentes publicações que defendem ser a urbanização do Delta do Rio Pérola (DRP)11 

aquela que serviria como modelo da recente hiperurbanização do país. Entretanto, é 

                                                

10 Xing-Ling é um termo usado, principalmente no Brasil, para designer um produto “Made in China”, 
geralmente falso, de baixa qualidade e de origem duvidosa. Muitos deles são cópias de produtos de 
grife, ou até mesmo réplicas perfeitas de eletrônicos, já que a indústria chinesa produz a grande 
maioria dos bens de consumo desde meados do século XX, intensificando muito a produção em 
paralelo à sua urbanização desenfreada, também xing-ling? Genérica? Existem aqueles que 
defendem este ponto de vista, notadamente o arquiteto-provocador Rem Koolhaas desde pelo menos 
vinte anos atrás quando, em 1995, lançou em parceria com o designer gráfico Bruce Mau, o livro 
seminal S,M,L,XL. Nele já haviam indícios das teorias a cerca da cidade genérica ser, 
fundamentalmente asiática (orientalismo? talvez...), assim como Le Corbusier já havia se apropriado 
de formas, cores e modelos urbanos orientais para defender o cubismo e o purismo dogmático a 
partir de sua famosa Viagem do Oriente, reunido em formato de livro – o primeiro e último livro que 
ele escreveu e editou antes de morrer. É sabida a herança do gosto pela tabula rasa nas teorias e 
projetos de Koolhaas, mas teria ele herdado este fascínio com o Oriente de seu mestre-criador? Isto 
confirmaria o status de “Corbusier do século XXI” atribuído por alguns à atuação de Koolhaas? 
11  Delta do Rio Pérola (DRP) está prestes a tornar-se uma grande conturbação resultante da 
eminente união das manchas urbanas das diversas cidades ao longo do Delta e formar uma 
verdadeira megalópole contemporânea 
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necessário lembrar que a megalópole em devir no DRP é formada por ZEEs resultantes de 

antigas concessões européias e que muitas delas permaneceram separadas da China 

continental por mais do que fronteiras. Assim, dentro de uma lógica de planejamento urbano 

guiada essencialmente pela mão e pelos propósitos do Estado, não há sentido em apontar o 

DRP como o modelo das obras de urbanização executadas na China continental. Se muito, 

a prosperidade e o florescimento do DRP pode ser encarado como uma meta a ser 

superada pelo PCCh em rumo ao desenvolvimento da China continental. 

O modelo urbano adotado pelo PCCh para executar as obras de urbanização em toda a 

China continental deveria então brotar em um ponto mais próximo do controle do Estado e 

da capital do país. Das cidades chinesas continentais, Xangai é aquela que melhor reúne 

todas as mudanças efetuadas pelo Estado desde a abertura econômica e onde elas primeiro 

foram implantadas, assim como é a cidade que se desenvolve de forma mais vertiginosa, 

alvo constante dos investimentos e da propaganda política do PCCh. Todos esses aspectos 

estão bem sintetizados no museu da urbanização recente da cidade – o Shanghai Urban 

Planning Exhibition Hall – que conta com maquetes, gráficos, cronologias, e um detalhado 

estudo historiográfico dos modelos urbanos, grandes reformas e intervenções 

cuidadosamente estudados pela curadoria do museu. Isto fica ainda mais evidente quando 

se comparam intervenções recentes na cidade com muitas delas, referências claras para as 

ações e projetos urbanos postos em prática pelo governo chinês em Xangai. A partir dessas 

informações e questões, assim como do entendimento de que os desdobramentos do devir 

urbano chinês influenciarão a todos é que lançamos o nosso olhar sobre a China, com o 

entendimento de que “o que vemos na China hoje é o futuro”12 e cientes que, desde a 

década de 1990, Xangai é considerada pelo governo e pela população chinesa como a 

“cabeça do dragão”.13 

 

                                                

12 HARVEY, 2011.  
13 Em 1990, Deng Xiaoping declarou que a cidade de Xangai seria a “cabeça do dragão”, cuja tarefa 
seria impulsionar a China adiante. 
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Figura 1: Mapa da República Popular da China com suas fronteiras, províncias e destaque para a cidade de 
Xangai. Elaborado pelo autor. 

INTRODUÇÃO 

Ao ler pela primeira vez o texto A cidade genérica, (KOOLHAAS, 1995) certa desconfiança e 

estranhamento pode nos tomar o pensamento: Será que as cidades estão mesmo ficando 

todas semelhantes? Homogêneas? Será que, desde as “cidades estratégicas”, (FISCHER, 

1996) anunciadas no fim do século passado, o processo de mercantilização e 

espetacularização das cidades teria levado a uma imagem generalizada advinda da lógica 

do planejamento estratégico? A “museificação das cidades” teria resultado em paisagens 

urbanas idênticas, a serem meramente visitadas por turistas, ávidos pelo consumo 

imagético e superficial, circunscritos em uma crescente indústria turística, advinda do 

implacável city marketing? (BORJA, 1996) 

E ainda, será que as cidades sempre foram “diferentes” umas das outras? Ou se repetem na 

sua própria diferença? Não teria havido momentos de sobreposições temporais e até 

mesmo culturais – resultantes de processos de colonização e mercantilização, passando 
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pela expansão imperialista capitalística e chegando ao capitalismo informacional –, 

principalmente dentro do atual Capitalismo Mundial Integrado – CMI? (GUATTARI, 1990) E, 

por fim, em que momentos podemos identificar justaposições e hibridizações entre cidades 

e paisagens urbanas cada vez mais “transnacionais”? Será que este fenômeno é, de fato, 

“novo”? Teriam estas paisagens resultado de “mutações” e variações, em nível e em grau, 

recorrentes da venda de atributos urbanos específicos, geridos por cidades-empresa, dentro 

do mercado global de cidades-pátria, (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000) onde o 

projeto político-institucional parece cada vez mais coerente com um projeto de cidade? 

No período pós-segunda guerra mundial e início da década de 1970 – momento posterior à 

modernização tardia das cidades –, vimos surgir uma grande discussão pós-moderna14 em 

torno dos símbolos urbanos, além da circulação de ideias historicistas em razão da 

reconstrução das cidades europeias, seguida pela discussão americana15  e rodoviarista 

liderada pela retomada do símbolo na arquitetura, aliado a busca por “patterns” urbanos, e 

ao pastiche ligado à mimese resultante de uma certa exacerbação expressionista. Além 

disso, a partir de fins da década de 1980, observamos o avanço do pós-moderno 

generalizado ligado à um dito “pluralismo estético” de nomes do star system, 16  que, 

desligados da preocupação com contexto, social e construído, contribuíram para cidades 

cada vez mais desconexas e esquizofrênicas, que por vezes estilhaçam tanto as relações 

humanas como as relações que estas estabelecem com as cidades, edificações, ruas e 

paisagens urbanas. 

Já no contexto mais atual, temos o lançamento da trilogia organizada pela Universidade de 

Harvard em parceira com o arquiteto holandês Rem Koolhaas, sendo um deles (o The Great 

Leap Forward, publicado em 2001) uma coletânea de imagens e análises na qual são 

“apropriados conceitos”, no intuito de explicar os fenômenos da hiperurbanização na China 

após a adoção do modelo político de socialismo de mercado. No fim do livro, ainda foi 

organizado um glossário contendo todos os “conceitos” devidamente registrados pelos 

                                                

14 O pós-modernismo desenvolve-se a partir do contexto do alto modernismo estético, da história da 
avant-grade artística ocidental e, em particular, da inovação e do experimentalismo artísticos que se 
seguiram à crise da representação [...] está relacionado, também, com o crescente processo de 
abstração representado pelo suprematismo, pelo construtivismo, pelo expressionismo abstrato. 
(PETERS, 2000, p. 17) 
15 VENTURI; SCOT BROWN; IZENOUR, 1972. Learning From Las Vegas é o livro seminal que 
inaugura a ampla discussão pós-moderna em torno de discussões como do galpão decorado, do pato 
e do vernacular industrial americano. 
16 O star system é a maneira pela qual os grandes nomes da arquitetura mundial têm sido chamados; 
os arquitetos deste sistema são comumente chamados de starchitect pelo seu grau de fama entre o 
público geral, inclusive fora do campo da arquitetura e urbanismo. Comumente o título de starchitect 
vem acompanhado por prêmios internacionais de reconhecimento e consolidação da reputação como 
é o caso do Prêmio Pritzker. 
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autores – uma verdadeira apropriação do termo “conceito” –, já que são referentes a 

“coisas” existentes, como é o caso do milenar feng shui que foi registrado como FENG 

SHUI© e recebeu um sentido novo em função de explicar uma teia de tantos outros 

conceitos inventados ou apropriados – o que nos remete à crescente banalização do termo 

“conceito” em si, no texto de Deleuze e Guattari.17 Como a apropriação de conceitos hoje 

está ligada fundamentalmente à venda de mercadorias, não é de se estranhar que esta 

apropriação conceitual tenha ocorrido objetivando a própria comercialização do livro e a 

consequente circulação das ideias dos autores. 

Neste ponto entram novas suspeitas e inquietações quanto à forma pela qual vemos e 

pensamos nossas cidades na atualidade e, mais especificamente, no caso desta pesquisa, 

quais as formas de pensar as cidades chinesas e o seu atual processo de 

hiperurbanização18 que, inserido no planejamento estratégico, visa competir e vender as 

cidades no mercado global com base na espetacularização da cidade enquanto mercadoria, 

favorecendo o turismo, uma das maiores indústrias do mundo juntamente com a indústria 

bélica.19 

                                                

17  “Somos nós os amigos do conceito, nós os colocamos em computadores. Informação e 
criatividade, conceito e empresa [...] O marketing reteve a ideia de uma certa relação entre o conceito 
e o acontecimento; mas eis que o conceito se tornou o conjunto das apresentações de um 
produto [...] O movimento geral que substitui a Crítica pela produção comercial não deixou de afetar 
a filosofia. O simulacro, a simulação de um pacote de macarrão tornou-se o verdadeiro conceito, 
e o apresentador-expositor do produto, mercadoria ou obra de arte, tornou-se o filósofo, o 
personagem conceitual ou o artista. [...] o conceito não é dado, é criado, está por criar; não é forma 
do, ele próprio se põe em si mesmo [...] uma autoposição de si” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 18-
19, grifo nosso) 
18 A crescente atenção dada à China é reforçada no contexto nacional com o lançamento do livro 
“Chai-na” da Otília Arantes, em 2011, no qual ela analisa a atual “Era dos excessos” a partir de uma 
visão de mundo ocidental, através de repartições binárias, de carácter infraestrutural neomarxista, – 
como se fosse possível entender os processos da China apenas dentro de categorias e parâmetros 
dialéticos e sem levar em conta também o pensamento chinês dentro do processo de abertura 
econômica pelo qual o país vem passando, principalmente a partir de 1980. 
19 Desde as primeiras grandes reformas urbanas ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, a 
exemplo das reformas de Paris que se tornaram espelho para as reformas de Chicago e tantas 
outras, a indústria do turismo, que não deixa de acompanhar a bélica, foi alimentada por ações 
urbanísticas que eram verdadeiros choques de ordem social na remoção dos cortiços, ampliações de 
parques, expulsão de pessoas dos centros urbanos, etc.; em geral ações moralizantes 
exponencializadas por um desenho estetizante e monumental aliado a arquitetura como símbolo de 
poder, e consequente falta de interesse pelos objetivos sociais. Desde então as industrias (turística, 
bélica e da urbanização) estão cada vez mais indissociadas, primeiramente através do 
embelezamento estratégico, e atualmente ordenadas pelas metas empresariais do planejamento 
estratégico e city-marketing, as cidades são cada vez mais “máquinas de fazer dinheiro”. Segundo 
Peter Hall, “a City Beautiful de Napoleão demonstrara ter sido um bom investimento, as 
transformações por ele efetuadas tornaram aquela cidade famosa [...] os parisienses lucram por ano 
com os visitantes mais do que o Imperador gastou com as mudanças.” (HALL, 2013, p. 212) 
Seguindo os passos das reformas de Paris, o arquiteto americano Daniel Burnham então propôs: 
“deveríamos, sem demora, fazer algo apropriado para embelezarmos e tornarmos nossa cidade 
atraente para nós mesmos, e em especial para esses desejáveis visitantes”, (BURNHAM apud HALL, 
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Assim, este trabalho é composto de quatro capítulos, a saber: Capítulo 1 – Aproximações 

conceituais; Capítulo 2 – Chinatown; Capítulo 3 – Xing-Ling; e Capítulo 4 – Made In China, 

sendo estes três últimos, trocadilhos conscientes com as expressões clássicas que: a) 

caracterizam a produção urbana chinesa, tanto a mais tradicional quanto a mais hibridizada; 

b) a origem duvidosa de seus produtos; e c) o simulacro engendrado em Xangai tanto pelas 

suas cidades-satélites quanto pelos seus arranha-céus delirantes. 

No primeiro capítulo, intitulado APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS, buscamos fazer um 

recorte bibliográfico a partir do postulado que orienta nosso pensamento acerca da cidade e 

do entendimento dos sujeitos, espaços, saberes e poderes (Foucault) que a compõem 

enquanto relações de forças produzidas e reproduzidas constantemente por processos de 

subjetivação que constituem, por sua vez, novos modos de produção e de vida, 

engendrando territórios existenciais através dos estratos e dos agenciamentos (Deleuze e 

Guattari). Além da tríade saber/poder/subjetivação, abordaremos as novas relações de 

produção do capitalismo contemporâneo ao incorporar todos os tipos de atividades que 

ocorrem nas cidades e que formalmente escapavam à definição clássica de trabalho, já que 

o capitalismo utiliza cada vez mais da produção econômica e subjetiva para sua expansão, 

englobando países que pareciam estar historicamente fora deste processo, como a China, 

Cuba e Coréia do Norte, resultando no Capitalismo Mundial Integrado (Guattari). 

Analisaremos ainda a produção do espaço na globalização (Santos), e a mudança da 

sociedade rural para sociedade urbana (Lefebvre) contextualizando com documentários que 

tratam da relação entre industrialização e urbanização com foco em como estes 

documentários apresentam as transformações de algumas cidades chinesas e a produção 

de novos modos de viver desde a abertura política e econômica deste imenso país asiático. 

No segundo capítulo, CHINATOWN, começaremos com uma breve contextualização dos 

modelos de cidade tradicionais chinesas que permaneceram praticamente inalteradas até o 

início do século XX, e da reestruturação do espaço urbano promovida pelo urbanismo de 

danwei de Mao Tsé-tung, seguido pelas politicas de desurbanização e rustificação e início 

da demolição do tecido urbano vernacular, que abriram caminho para as aceleradas 

reformas econômicas das primeiras zonas econômicas especiais no sul do país (estudado 

por Koolhaas e a universidade Harvard) e o urbanismo demolidor do fim da década de 1990 

até os grandes eventos estudados por Otília Arantes em seu livro Chai-na (demolir aqui). 

Este capitulo é dedicado a urbanização chinesa e a interface econômica política e social; 

apresentaremos como ocorrem o uso e venda do solo, os novos espaços públicos chineses 

                                                                                                                                                   

2013, p. 212) ao se referir ao plano para a cidade de Chicago, Burnham ainda argumentou que o 
“investimento” de Péricles na antiga Atenas ainda dava retorno sob forma de taxas turísticas. 
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e abordaremos alguns problemas sociais como as nail houses, as casas-gaiola e o 

fenômeno chengzhongcun, o equivalente mais próximo do que conhecemos por favelas, que 

são proibidas na China. 

No terceiro capítulo, XING-LING, investigaremos na história da teoria e crítica da arquitetura 

e urbanismo o surgimento do pensamento moderno e da disciplina do urbanismo através 

dos modelos urbanos ideais (Choay), bem como as principais críticas feitas a estes por 

diversos autores de dentro e de fora do nosso campo disciplinar, para em seguida tratar dos 

processos de espetacularização urbana da cidade contemporânea, através da captura de 

conceitos de identidade e da cultura por novos modelos urbanos (a exemplo de Baltimore e 

Barcelona) na venda da imagem das cidades no mercado de ações global compostos por 

centros históricos cada vez mais museificados e espaços públicos homogeneizados, 

“genéricos”, que conta com a colaboração do star system da arquitetura: a cidade-

mercadoria produzida pelo city marketing (Arantes et. al.) a ser visitada por turistas, já que o 

capitalismo capturou as atividades da vida cotidiana, fazendo com que nas três ultimas 

décadas do século XX, e inicio do século XXI, todos os setores se tornassem duplamente 

produtivos, tanto econômica quanto subjetivamente. Pois, na atualidade, cada vez mais a 

própria produção de subjetividade garante a reprodução econômica de atividades como 

esporte, cultura, turismo, dentre tantas outras ações na e da cidade contemporânea. 

Por fim, no quarto capítulo, MADE IN CHINA, traremos a cidade de Xangai e a questão 

específica da formação de um modelo urbano interno, espelho para o desenvolvimento de 

novas cidades e para o processo de hiperurbanização chinesa. Analisaremos as quatro 

fases da cidade para entendermos a fase atual de image-making que a cidade tem passado, 

traremos registros e fotografias das ruínas da “modernização” sofrida ainda hoje em um 

processo de tabula rasa do centro (bairro de Xintiandi) e do tecido vernacular da cidade 

(shíkùmen e lòngtángs), seguido pela gentrificação indissociada do projeto para a 

construção do novo bairro do Pudong, cercado por uma parafernália espetacular de arranha-

céus e bulevares desenhados por arquitetos-consultores franceses. Neste capítulo 

chegaremos ainda mais perto através de relatos e da interlocução com moradores durante 

nossa ida a campo, sintetizaremos os projetos em torno da descentralização estratégica da 

cidade (One City, Nine Towns) e indicaremos os problemas sociais no rebatimento das 

diretrizes urbanas criadas pela Expo 2010 com título “Better City, Better Life”, que confirmam 

a cidade como paradigma, resultando na formação de um modelo interno para a China. 

Assim, a tessitura perpassa a análise da urbanização asiática mas não como um elogio a 

tabula rasa, ou ao discurso do genérico, como fez Koolhaas através da análise da região do 

Delta do Rio Pérola, ou sob o viés dos grandes equipamentos construídos para a Pequim 
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Olímpica, e pela política de chai (demolir) em curso na China, como fez a Otília Arantes, 

mas a partir do entendimento da cidade como uma composição de forças em constante 

tensão pelos modos de existência (Foucault) ou estilos de vida (Deleuze) através do 

paradigma ético-estético (Guattari). Para tal, apresentaremos ao longo da dissertação nossa 

crítica a algumas das teorias mais homogeneizantes e “genéricas”, no entendimento de que 

elas atravessam a teoria e a prática do que tem sido feito neste gigantesco país em sua fase 

“pós-socialista”, já que muitas destas teorias circularam bastante dentro do campo da 

arquitetura e do urbanismo, coincidindo por fim com as publicações sobre a urbanização 

chinesa (primeiro no livro-catálogo Mutations e depois no Great Leap Foward), como foi o 

caso do texto junkspace,20 que foi lançado no mesmo volume dos estudos realizados por 

Koolhaas e Harvard School of Design sobre o consumo, no livro Guide to Shopping. 

Claro que não podemos fechar os olhos para a tabula rasa em curso na China, que parece 

procurar fazer coro à célebre frase de Mao Tsé-tung “sem destruir não se constrói, com a 

palavra destruir em mente, já estamos construindo”, inaugurando a fase chai-na (ou demolir-

aqui) do país, exponencializada pela fala de Deng Xiaoping, para quem “enriquecer é 

glorioso”. Mas buscaremos entender como a produção e venda da imagem de Xangai foi, e 

ainda hoje é, fundamental para o entendimento da hiperurbanização chinesa através da 

vinculação de um modelo urbano de “sucesso” a ser copiado por todo o país. Buscamos 

assim pistas para entender este modelo urbano em devir sob a luz das teorias urbanas e 

contextualização com outros modelos urbanos, bem como outras praticas de city marketing 

recorrentes em outras cidades no ocidente. 

Neste trabalho não analisaremos apenas os aspectos físicos e formais da cidade, mas 

procuraremos compreendê-la como uma composição de forças a partir das noções de 

saber/poder/subjetividade. Já que, segundo Guattari, o fenômeno urbano mudou de 

natureza, se faz necessário entender os novos processos de captura e modulação da vida e 

do cotidiano no contexto chinês, especialmente a partir da entrada do capital neste novo 

mercado cada vez mais adaptado à nova fase do capitalismo e ávido por novos 

investimentos internacionais em suas cidades. 

                                                

20 Junkspace ou Espaço-lixo, foi originalmente lançado em 2001 na revista Domus, e depois em sua 
versão final, e mais provocativa, em meio às páginas destinadas ao estudo sobre o consumo 
desenfreado do capitalismo atual, reunidos de forma que enfatizem a mudança no padrão de compra, 
já, segundo os autores, “ir às compras” não envolve necessariamente que a pessoa compre, de 
maneira que ir ao shopping não envolve ter dinheiro, mas sim que os espaços deêm condições 
adequadas para incitar esta performance, cada vez mais lastreada pelo crédito, pelo ato em si 
envoltos por este novo espaço hipermoderno, líquido, e inconstante que é o “espaço-lixo”. 
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O conceito de Diferença se mostrou uma ferramenta potente para desestabilizar e fazer 

frente às noções binárias de identidade, memória e paisagem urbanas, hoje cada vez mais 

recorrentes nas discussões em torno da urbanização das cidades. Isso ocorre tanto pelo 

viés mais historicista (ligada ao desejo de preservação ou conservação e engessamento 

total da cidade) legitimado por uma suposta “identidade” (ou “memória urbana” que merece 

ser protegida); quanto pelo viés da não-identidade (encontrada nos discursos de não-

lugares de Marc Augé, ou nas teorias dos espaços urbanos genéricos de Rem Koolhaas); 

ambos faces de uma mesma moeda que substitui o valor de uso pelo valor de troca da 

cidade, desdobrando-se em cidades museificadas, patrimonializadas, cenográficas ou ainda, 

cidades-genéricas, livres da história e despidas do seu passado. Um dos resultados desses 

processos seria ainda a espetacularização da cidade contemporânea através de estratégias 

do city-marketing, que engloba as cidades em uma rede de cidades cada vez mais 

competitivas entre si, buscando figurar como mercadoria da indústria do turismo, que atrai 

cada vez mais investimentos do capital externo. 

Para entender estes novos fluxos, partimos da premissa que os antigos diagnósticos 

urbanísticos, baseados em análises infra estruturais, não dão conta da complexidade das 

relações de forças entre saberes-poderes, e que o fenômeno urbano mudou de natureza, 

tornando-se hoje uma questão inseparável da dupla produção (econômica/subjetiva). 

Realizamos uma viagem para buscar entender as cidades chinesas de perto e de dentro e, 

a partir da ida a campo, apreender e pesquisar a urbanização chinesa por meio de 

emergências, discursos e usos/apropriações presentes nos espaços públicos das cidades 

chinesas. Uma viagem bastante diferente daquela feita por Le Corbusier em A Viagem do 

Oriente, em que o arquiteto descreve as cúpulas e paisagens que viu e desenhou enquanto 

viajava de navio por entre cidades na leste europeu; diferente ainda daquelas viagens de 

automóvel feitas pelo casal Venturi e que resultaram no livro Aprendendo com Las Vegas; 

mas ainda mais distintas das famosas e recorrentes viagens de helicóptero, nos intervalos 

entre escalas internacionais e aeroportos contemporâneos21 feitas pelo arquiteto holandês 

Rem Koolhaas, para quem tanto os aeroportos quanto as cidades que frequenta (ou não), 

                                                

21 Esta experiência é confirmada por Toyo Ito, no relato sobre Koolhaas: “Rem Koolhaas é livre de 
espaço e tempo. Ele também é livre do domínio da arquitetura. Esta é a razão pela qual sua 
arquitetura é cheia de fantasia” e ainda completa, “Ele pode te ligar de Paris em Tóquio um dia, no 
outro ele está em Tóquio ele mesmo. No dia seguinte ele está em Fukuoka, e depois em Nova Iorque 
ou em Lille, na França.” Para Toyo Ito, “nenhum arquiteto parece ser tão sem fronteiras quanto Rem, 
livre das restrições de região e pessoas, ele esta livre em qualquer lugar, pode dizer o que pensa e 
criar arquitetura sem compromisso”. (Toyo Ito em A Machine for Manufacturing Fantasy, p. 79)  
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são iguais entre si. Claro, se vistas de cima, ou do helicóptero, São Paulo pode ser Lagos22 

(ou qualquer outra cidade-genérica), Cingapura, de repente, pode ser a uma própria cidade 

genérica (KOOLHAAS, R.; MAU, B.; 1994), e Roma pode ser o arquétipo primordial da 

cidade genérica (KOOLHAAS, R.; OBRIST, U.; 2000). Tanto faz, aqui ou lá, romanos ou 

chineses, já que o arquiteto holandês tem por hábito sobrevoar as cidades e percebe-las da 

mesma forma: do alto e de longe, bem longe. 

Nossa viagem foi, com certeza, o processo mais intenso ao longo destes últimos dois anos 

de imersão no estudo da urbanização chinesa. Sabemos que a aproximação em campo 

modifica bastante qualquer pesquisa e desterritorializa qualquer pesquisador, resultando em 

teorias e reflexões diferentes daquelas formuladas apenas pela leitura. Como fica evidente a 

partir dos trabalhos e teorias resultantes das distintas viagens fundamentais para a obra de 

Le Corbusier, Robert Venturi e Denise Scott-Brown e Rem Koolhaas. O primeiro, por 

defender o purismo nas formas arquitetônicas/geométricas brancas nitidamente influenciado 

pelas cúpulas bizantinas, criando o cubismo e transformando aquela arquitetura apreendida 

ao longo da sua viagem nos dogmas da futura arquitetura moderna que logo ajudaria a criar 

e difundir. O segundo, por criar a teoria do feio e do banal, a partir das paisagens vistas pela 

janela do automóvel em movimento, o que contribuiu, e muito, para uma arquitetura ligada a 

arte pop das grandes massas e para a difusão da arquitetura dita pós-moderna. O terceiro, 

por representar o urbanismo que flerta com princípios modernos de tabula rasa, mas sem 

uma preocupação com futuro, ou nenhuma afinidade com a utopia e a história do primeiros 

modernos; mesmo tendo se inspirado inicialmente nas megaestruturas e planos utópicos de 

cidade como aquelas propostas pelo (também holandês) arquiteto situacionista Constant, 

que criou seu próprio modelo de cidade situacionista – a Nova Babilônia – resultando 

afastado da IS 23  por pensar diferente daqueles que tanto defenderam o dissenso e a 

liberdade de pensar e agir dentro de seu próprio grupo. 

Em um mundo onde cada vez mais as imagens são reproduzidas instantaneamente, 

Koolhaas articula paisagens e imagens virtuais, que circulam pelas redes sociais e aquelas 

tiradas em movimento, de longe (bem de longe) e cheias de pixels, com suas teorias do 

Bigness e do genérico, resultando em um urbanismo extra large geralmente ligado a 

                                                

22 Koolhaas, em entrevista recente a Revista Bamboo (edição de out. 2011), ratificou uma afirmação 
feita anteriormente em visita à cidade de São Paulo: “Lagos é aqui”, o que desagradou muitos 
arquitetos paulistas, já que a cidade costuma ser frequentemente comparada a outras cidades como 
Milão e Nova Iorque. 
23 Internacional Situacionista foi um grupo de artistas, arquitetos, ativistas, liderados por Guy Debord 
no contexto do Maio de 68, a ideia fundamental era de que o indivíduo deveria construir situações em 
sua vida cotidiana. O IS é resultado da união inicial com o grupo da Internacional Letrista, mas logo 
se separaram devido mais a desavenças. 
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grandes corporações, empresas multinacionais e grifes, além de uma arquitetura a serviço 

dos chefes de Estado, também preferida por Le Corbusier, que havia igualmente perdido o 

interesse na arquitetura para a burguesia para se aliar aos governos fortes e autoritários 

como o Raj Britânico, no caso do projeto para a cidade capital da Índia, Chandigarh. 

Koolhaas, ao ser cover-boy da revista Time,24 que o indicou como “stararchitect”, e não pela 

profissão “architect”, ajudou a escancarar o esquema estrelado que marca a arquitetura 

contemporânea mundial, confirmando esta “nova profissão”, ou status. Faz-se urgente 

analisar como estas práticas arquitetônicas, articuladas às teorias relacionadas diretamente 

à paisagem urbana – principalmente desde o final dos anos 1960 –, têm configurado (ou 

desfigurado) cidades inteiras, com uma arquitetura de grife despreocupada com a 

preexistência, seja social, cultural ou física. 

Escolhemos aqui alinhar-nos ao pensamento daqueles que – ainda que contemporâneos 

aos movimentos e teorias sessentistas dentro e fora do nosso campo disciplinar –  

combateram e propuseram saídas possíveis ao espetáculo urbano (como os manifestos do 

Guy Debord). Entre eles o filósofo francês Gilles Deleuze com o seu pensamento rizomático, 

não dual, e um potente manancial de conceitos novos que nos ajudam a problematizar 

nossas questões, principalmente em um mundo cada vez mais conectado e marcado por um 

capitalismo informacional25 e conexionista que, talvez, tenha transformado a arquitetura e, 

por que não, o urbanismo e as cidades em algo completamente distinto. Deleuze era 

conhecido pela forma como ele “enrabava” os pensadores de maneira que eles 

respondessem a perguntas e questões que não estavam inicialmente expostas ou intenções 

não claras, de origem duvidosa. Desta maneira, propomos fazer o mesmo com Le 

Corbusier, o casal Venturi e Koolhaas à luz de seus próprios ditos e escritos, suas teorias e 

práticas, para tirar dos seus próprios escritos ferramentas que nos ajudem a pensar nosso 

campo a partir da teoria e crítica. O entendimento das diferenças, sejam elas estruturantes 

                                                

24  O arquiteto holandês Rem Koolhaas foi eleito pela Time como uma das 100 pessoas mais 
influentes do mundo; na matéria, logo abaixo de sua imagem, sua profissão: stararchitect. 
25  Diferentemente do capitalismo industrial que produziu commodities como petróleo, minérios, 
gêneros agrícolas, valor de troca do solo urbano, controle sobre rios e mares, etc., o capitalismo 
informacional opera na apropriação da criatividade, e transforma bens imateriais em produto – que 
são uma mina de ouro inesgotável –, através da dupla produção de mercadorias e subjetividades. O 
psicanalista Félix Guattari, chamou esta terceira fase do capitalismo de Capitalismo Mundial 
Integrado (CMI), e defendeu que esta foi a fase em que mais se investiu na produção de 
subjetividade composta por aglomerados de fluxos desejantes, axiomatizados pelo capital que ao se 
cruzarem formam uma interioridade que pode resultar em um sujeito que vive esta subjetividade de 
forma alienada e opressora ou de forma criativa e expressiva, rompendo os desejos axiomatizados 
levando ao rico processo de singularização. (GUATTATI; ROLNIK, 1996) Tal singularização aponta 
para um devir, para novas formas de viver, de sentir, de se relacionar e de ser, inclusive 
coletivamente.  
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ou sutis, nos guiou através da escrita desta dissertação. Partiremos do conceito da 

Diferença, dentro da lógica da filosofia da diferença (também de Deleuze), para interrogar o 

presente quanto à questão central deste trabalho: a transformação do urbanismo em um 

sistema responsável por gerir o sistema capitalista na macroeconomia, assim como 

populações e desejos em massa, produzindo subjetividades na escala micropolítica para 

maximizar os lucros e facilitar a espoliação urbana a níveis quase distópicos. O resultado 

dessa associação da urbanização com as estruturas do CMI, fazem do urbanismo chinês 

hoje o grande motor responsável pela manutenção do sistema capitalista.  
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1. APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS 

Primeiro faremos um recorte bibliográfico a partir de algumas obras de Michel Foucault, 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, para orientar nosso pensamento a cerca da cidade 

contemporânea. Nossa intenção com este recorte é evidenciar a tríade 

saber/poder/subjetivação que perpassará a tessitura da dissertação, entendendo a cidade 

como uma composição de forças que se agenciam. Ao se configurar e reconfigurar o tempo 

todo, a cidade é sempre um projeto inacabado (está sempre porvir), no jogo entre as formas 

(macropolítica) previstas pelo urbanismo – saber-poder que emergiu para agenciar a 

sociedade e o urbano –, garantindo a segurança através da regulação e, posteriormente da 

gestão. A partir da ideia de subjetivação, problematizaremos os diversos processos sociais 

através de forças que moldam, modulam e produzem, a cada instante, novos modos de 

viver e novos valores sociais em um nível molecular (micropolítico). No entanto veremos que 

a micropolítica (das forças) não é oposta a macropolítica (das formas), mas evidencia o 

campo de forças na cidade ao tensionar a potência da vida na direção de possíveis 

resistências criativas a partir do novo paradigma ético-estético que devolve a produção da 

realidade urbana ao campo político. 

Depois nos dedicaremos à contextualização da urbanização e o modo de produção do 

capital (LEFVBRE, 1999) que vem produzindo cidades cada vez mais orientadas para o 

consumo, controle social e aumento de desigualdades dentro do contexto do Capitalismo 

Mundial Integrado, (GUATTARI, 1990) e como isso tem se rebatido em problemas urbanos e 

sociais na inserção da China contemporânea neste modo de produção que tem rebatimento 

na produção de suas cidades pós abertura política e econômica. 

Como aproximação inicial analisaremos os documentários Urbanized (2011) e o 

Manufactured Landscapes (2006) do fotógrafo Edward Burtynsky, que se passa na China e 

suas paisagens fabricadas dentro do processo de industrialização para exemplificar o 

rebatimento do atual modo de produção do capital e a escala e impacto na sociedade 

chinesa. Burtynsky faz as filmagens em lugares arruinados como na devastação provocada 

pela construção da barragem das três gargantas que acabou por inundar diversas cidades e 

povoados, filma a rotina da fabricação dentro do contexto industrial chinês e como isso 

permeia a produção da cidade chinesa e explora o impacto da paisagem resultante desse 

modo industrial de produção de cidade. Já o Urbanized toca nas questões urbanas, mas 

sem um maior tensionamento quanto às questões das subjetividades individuais. 
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1.1 A CIDADE COMO COMPOSIÇÃO DE FORÇAS 

A obra de Michel Foucault (1926-1984) pode ser agrupada em três grandes fases distintas, 

mas complementares entre si, que correspondem, respectivamente, às décadas de 1960, 

1970 e 1980. A primeira fase refere-se à conhecida “arqueologia do saber”, que analisa o 

surgimento dos saberes da modernidade, principalmente aqueles mais estratificados a partir 

do século XIX aliados aos seus espaços de ordem, a positividade, a racionalidade e as 

verdades da ciência. Compõem esta fase algumas das principais publicações do autor como 

História da Loucura na Idade Clássica (1961), As Palavras e as Coisas (1966) e A 

Arqueologia do Saber (1969). 

A segunda fase inaugura o problema genealógico, que não representa uma ruptura com 

relação a fase anterior, mas sim uma expansão, com foco no problema das estratégias dos 

poderes frente às táticas de outros poderes, e a indissociabilidade entre os saberes-

poderes. O ponto importante de se frisar aqui é que Foucault não advogava um poder 

unilateral, ou de cima para baixo como muitos pensam, mas sim um poder composto por 

vetores, por relações de poderes, como uma rede. São parte desta fase os livros Vigiar e 

Punir (1975), o primeiro volume da história da sexualidade: A Vontade de Saber (1976), Em 

Defesa da Sociedade (1976), Segurança, Território, População (1978) e, por fim, 

Nascimento da Biopolítica (1979). Nestas publicações Foucault analisa as tecnologias de 

disciplina do corpo (arquitetura do panóptico) e regulamentação das populações (através da 

governamentalização do Estado) à luz dos conceitos de biopoder e biopolítica. É esta fase 

que interessa às questões que tangenciam a aceleração dos tempos (modernos) e o 

contexto geral do nascimento do urbanismo enquanto campo disciplinar, pretensamente 

científico, composto por um discurso técnico/científico em torno de uma verdade única que 

passou a intervir sistematicamente nas cidades desde então. 

Por fim, na terceira fase, temos um Foucault ético, preocupado com o problema da 

“constituição de si”, que se opõem aos processos de subjetivação (ação de tornar sujeito) no 

sentido de assujeitamento, já que o sujeito não está dado, mas sim em constante processo 

de construção, assim como o corpo. Foucault se dedicou, até sua morte em 1984, à análise 

da constituição da ordem do discurso aliado à produção de verdade dentro da história da 

sexualidade no ocidente com algumas (poucas) passagens pelas artes eróticas orientais em 

contraponto à ciência sexual ocidental. Nesta fase os problemas do filósofo passam pela 

sistematização da história da sexualidade (dos dispositivos de sexualidade) aliada à relação 

entre subjetividade e verdade e na constituição do sujeito ou no assujeitamento pela 

subjetivação, no sentido da produção de subjetividades. São partes desta fase a 
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continuação das publicações dos volumes da história da sexualidade: O Uso dos Prazeres 

(1984) e o Cuidado de Si (1984). 

Portanto saber, poder e subjetivação são a tríade básica e o foco inicial desta abordagem 

foucaultiana da cidade – que mais tarde será o problema do urbanismo –, entendendo a 

indissociabilidade entre os saberes/poderes, primeiramente na escala disciplinar do corpo, 

posteriormente nas técnicas de regulamentação dos corpos (população), o poder sobre a 

vida (biopolítica de Foucault), e depois na governamentalização do Estado (liberalismo), 

seguido pela atual gestão e produção de indivíduos do capitalismo contemporâneo, que 

incorpora toda e qualquer espécie de atividades humanas não produtivas, principalmente 

aquelas que escapavam da definição clássica de trabalho, assegurando que todos os 

setores se tornassem duplamente produtivos, tanto subjetivamente quanto 

economicamente, investindo cada vez mais na subjetividade capitalizada, capturada e 

produzida pelos equipamentos coletivos, conhecido pelo conceito de Capitalismo Mundial 

Integrado (cunhado por Félix Guattari). 

Poder–corpo e saber 

Foucault em Microfísica do Poder, nos mostrou que as técnicas de poder investiram no 

controle do corpo como ponto de partida para o controle da sociedade sobre os indivíduos. 

Foi o corpo biológico que recebeu as atenções da sociedade capitalista com intuito claro de 

constituir um corpo social como um grande fantasma composto por vontades universais. A 

primeira relação do poder foi a relação poder–corpo, em que até mesmo antes do próprio 

corpo saber (ter consciência plena de si) já recebia investidas (era afetado) pelos poderes. 

Não se buscou construir um consenso em torno de um corpo social, mas sim exercer a 

materialidade do poder sobre o próprio corpo dos indivíduos através de “terríveis regimes 

disciplinares que se encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas oficinas, nas 

cidades, nos edifícios, nas famílias”, (FOUCAULT, 1995, p. 84) de maneira que o 

funcionamento da sociedade capitalista dependeu, do século XVII ao início do século XX, 

cada vez mais do investimento sistemático do poder sobre o corpo de forma densa, rígida, 

constante e meticulosa. 

O investimento do poder sobre o corpo resultou na consciência de que somente através do 

desenvolvimento do corpo sadio, através da ginástica, de exercícios musculares, da nudez e 

da exaltação do corpo belo que se poderia adquirir o poder. Isto levou ao aparecimento do 

desejo sobre o corpo em si, como objeto, levando os indivíduos a reivindicarem seu próprio 

corpo (como forma de contra poder), levando as instituições do corpo social (médicos, 
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políticos, urbanistas) ao pânico frente a masturbação, 26  a união livre, ao aborto e a 

aglomerações de corpos nos espaços públicos. Surge então uma inflexão na produção do 

poder: o corpo que antes conferia o poder (dava-o força) passa a ser pelo qual é atacado. 

Esta inflexão resultou em um “trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder 

exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo sadio”, (FOUCAULT, 

1995, p. 82 e 83) de maneira que a relação poder–corpo se efetivou primeiro nos castigos 

corporais (pelo deus/soberano), depois nas técnicas disciplinares do corpo (das quais a 

arquitetura passa a ser uma das protagonistas), que, por sua vez, necessitavam de um 

complemento em escala urbana, reunidas em torno das técnicas de regulação de corpos, de 

modo a manter controladas, ou melhor, previstas, as contra investidas de poder 

engendradas pelo uso dos diversos prazeres, pelas revoltas, pela criminalidade, ou pelas 

insurgências em escala citadina, através da regulamentação das populações no espaço 

urbano (alvo primordial do urbanismo), e, por fim, o nosso momento atual, em que o poder 

investe sobre a vida biológica na gestão calculista e econômica da vida. 

A análise do poder em Foucault remonta à sociedade de soberania, que anteriormente a 

produção do corpo social de que falamos, buscava produzir uma vontade única, para depois 

formar um corpo único “movido pela alma que seria a soberania”. (Ibid., p. 102) Assim o 

processo de sujeição que dirigem os gestos, que sujeitam os corpos e que regem os 

comportamentos dos súditos, na sociedade de soberania, passou necessariamente pelo 

bom soberano que, que garantia “o bem comum e a salvação de todos”, exercendo seu 

poder às custas da vida de muitos, não apenas protegendo a vida, mas, principalmente, 

confiscando o único bem que os súditos poderiam ter – seu próprio corpo –, já que no 

século XVII ainda não havia a propriedade privada, obrigando-o a oferecer sua vida sempre 

que necessário para manter o poder do soberano. Desta forma a força do soberano era 

sentida na pele pelos súditos, que por vezes iam para forca em praça pública como forma 

de manter a ordem, e por tantas outras, por questões meramente educativas, com intuito de 

constranger e coibir possíveis revoltas. 

                                                

26 Os controles da masturbação praticamente só começaram na Europa durante o século XVIII, que 
viu surgir repentinamente o pânico em torno da constatação do fato de jovens de masturbavam 
(prazer frente às normas morais da sexualidade, do casamento e do pudor). Foucault (1995, p. 83) 
nos mostra que, em nome deste medo (falta de controle do corpo social), foi instaurado sobre o corpo 
das crianças – através da família, mas sem que elas fossem a sua origem – um controle, uma 
vigilância, uma objetivação da sexualidade com uma perseguição dos corpos [...] mas a sexualidade, 
tornando-se assim um objeto de preocupação e de análise, como alvo de vigilância e de controle, 
produzia ao mesmo tempo a intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo, daí a ideia 
de contraprodução, ou de contra-poder, ou ainda, de biopotência – a potência da vida. 
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No entanto, o mercantilismo precisava fazer frente à soberania para desenvolver o tema do 

governo das coisas e para tal a arte de governo deveria fazer, por vários meios, com que 

determinados fins pudessem ser atingidos, não através da imposição de uma lei – mas de 

uma forma reversa ao exercício da soberania, a qual o “bem final” é a obediência à lei – ao 

dispor das coisas (usar mais táticas do que leis, ou usar o máximo de leis como táticas) 

como instrumento principal de governo. (Ibid., p. 167) Esta inversão representa uma ruptura 

importante entre as relações de saberes–poderes e a relação destes com o corpo. Se por 

um lado, para Foucault, durante o século XVII e início do século XVIII, a arte de governar se 

mostrava limitada pelo quadro muito vasto, abstrato e rígido da soberania (enquanto 

problema e instituição) e ao modelo estreito e inconsistente da família, foi preciso uma 

gradativa transformação nas relações entre poder–corpo para acompanhar as novas formas 

econômicas e produtivas que surgiam; por um outro lado foi necessário ressignificar a 

própria noção de corpo, passando do corpo passível ao suplicio (do soberano) ao corpo 

enquanto força de trabalho, dócil e disciplinado através das “técnicas que fabricam 

indivíduos úteis” (FOUCAULT, 1987, p. 174) à labuta (da burguesia mercantilista). 

Creio que este esboço da teoria da arte de governar não ficou pairando no 
ar no século XVI. Não se limitou somente aos teóricos da política. Pode-se 
situar suas relações com a realidade: em primeiro lugar, a teoria da arte de 
governar esteve ligada desde o século XVI ao desenvolvimento do aparelho 
administrativo da monarquia territorial: aparecimento dos aparelhos de 
governo; em segundo lugar, esteve ligada a um conjunto de análises e de 
saberes que se desenvolveram a partir do final do século XVI e que 
adquiriram toda sua importância no século XVII: essencialmente o 
conhecimento do Estado, em seus diversos elementos, dimensões e nos 
fatores de sua força, aquilo que foi denominado de estatística, isto é, ciência 
do Estado; em terceiro lugar, esta arte de governar não pode deixar de ser 
relacionada com o mercantilismo e o cameralismo. (FOUCAULT, 1995, p. 
168) 

No entanto o mercantilismo procurava introduzir as possibilidades oferecidas pela arte de 

governar no interior de uma estrutura ainda soberana, o que, ao mesmo tempo o acelerava 

e o bloqueava, já que alguns dos instrumentos que o mercantilismo produzia (leis, ordens, 

regulamentos) eram as mesmas armas tradicionais que o soberano utilizava para ser manter 

no poder e, consequentemente, bloquear uma possível racionalidade da arte de governar e 

se manter soberano. De maneira que o mercantilismo “é a primeira racionalização do 

exercício do poder como prática de governo” e “é com ele que se começa a constituir um 

saber sobre o Estado que pôde ser utilizável como tática de governo”, (Ibid., p. 168) e fez 

com que a arte de governo marcasse passo por estar limitada por um lado pelo Estado e o 

soberano e, por outro lado, pelo pai de família e sua casa até que, com a expansão 

demográfica no século XVII, ligada à abundância monetária, ao aumento da produção 

agrícola e ao excedente desta produção relacionou o desbloqueio da arte de governar à 
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emergência do problema da população: “trata-se de um processo sutil que, quando 

reconstituído no detalhe, mostra que a ciência do governo, a centralização da economia em 

outra coisa que não a família e o problema da população estão ligados”. (Ibid., p. 169) 

Foi através do desenvolvimento da ciência do governo que a economia 
pôde centralizar-se em um certo nível de realidade que nós caracterizamos 
hoje como econômico; foi através do desenvolvimento desta ciência do 
governo que se pôde isolar os problemas específicos da população; mas 
também se pode dizer que foi graças a percepção dos problemas 
específicos da população, graças ao isolamento deste nível de realidade, 
que chamamos a economia, que o problema do governo pôde enfim ser 
pensado, sistematizado e calculado fora do quadro jurídico da soberania. E 
a estatística, que no mercantilismo não havia mais podido funcionar a não 
ser no interior e em benefício de uma administração monárquica que 
também funcionava nos moldes da soberania, tornar-se-á o principal fator 
técnico, ou um dos principais fatores técnicos deste desbloqueio. (Ibid., p. 
169) 

Com o desbloqueio da arte de governo ocidental, veremos o desaparecimento da família 

como modelo de governo, principalmente marcado pela inflexão da investida dos saberes–

poderes sobre o corpo (disciplinado) para passar a investir o poder sobre os corpos 

(espécie) – por conta do problema dos fenômenos próprios às populações, que Foucault vai 

chamar de governamentalização do Estado –, e a consequente centralização da economia 

em uma ciência política das populações. 

Em outras palavras, até o advento da problemática da população, a arte de 
governar só podia ser pensada a partir do modelo da família, a partir da 
economia entendida como gestão da família. A partir do momento em que, 
ao contrário, a população aparece como absolutamente irredutível à família, 
esta passa para um plano secundário em relação à população, aparece 
como elemento interno à população, e portanto não mais como modelo, 
mas como segmento. E segmento privilegiado, na medida em que, quando 
se quiser obter alguma coisa da população – quanto aos comportamentos 
sexuais, à demografia, ao consumo, etc. – é pela família que se deverá 
passar. De modelo, a família vai tornar-se instrumento, e instrumento 
privilegiado, para o governo da população e não modelo quimérico para o 
bom governo. Este deslocamento da família do nível de modelo para o nível 
de instrumentalização me parece absolutamente fundamental, e é a partir 
da metade do século XVIII que a família aparece nesta dimensão 
instrumental em relação à população, como demonstram as campanhas 
contra a mortalidade, as campanhas relativas ao casamento, as campanhas 
de vacinação, etc. Portanto, aquilo que permite à população desbloquear a 
arte de governar é o fato dela eliminar o modelo da família. (Ibid., p. 170) 

Então, da pequena escala da disciplina, do corpo–dócil, do modelo do ótimo relacionado a 

normalização do corpo–tipo idealizado, o governo passou então a investir na regulação dos 

corpos – agora entendidos como corpo–espécie, portanto produtivos, saudáveis, com boas 

taxas de natalidade e produtividade ligadas à seleção das boas características biológicas – 

geridos pela nova tecnologia de governar, que não é mais a soberana, nem disciplinar, mas 

sim, de regulação e manutenção das populações das cidades, que será o objeto que o 
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governo deverá, a partir de então, levar em consideração em suas observações, e em seu 

saber, para “conseguir governar efetivamente de modo racional e planejado”. (Ibidem) 

Assim, a constituição de um saber de governo é “absolutamente indissociável da 

constituição de um saber sobre todos os processos referentes à população em sentido lato, 

daquilo que chamamos precisamente de economia”, (Ibidem) de maneira que a economia 

política pôde “se constituir a partir do momento em que, entre diversos elementos da 

riqueza, apareceu um novo objeto, a população”. (Idem) Desta forma, apreendendo a rede 

de relações contínuas e múltiplas entre população, território e riqueza, se constituiu a 

ciência política e a intervenção no campo da economia e da população que caracteriza a 

intervenção governamental. 

Em suma, a passagem de uma arte de governo para uma ciência política, 
de um regime dominado pela estrutura da soberania para um regime 
dominado pelas técnicas de governo, ocorre no século XVIII em torno da 
população e, por conseguinte, em torno do nascimento da economia 
política. (FOUCAULT, 1995, p. 170) 

Assim o urbanismo, em meio a estas campanhas governamentais que objetivavam a 

população, desponta como saber pretensamente cientifico, ligado às estatísticas de 

regulação, não mais a um modelo ótimo como na disciplina, mas a probabilidade e aos 

cálculos que vão agir diretamente sobre as populações citadinas através das técnicas que 

permitiram, sem que as pessoas se dessem conta, regular desde taxas de natalidade até a 

relocação de fluxos de populações de uma determinada região ou de direciona-las para uma 

certa atividade/função desejada, como consumo, moradia, trabalho, etc. Nasce portanto 

uma nova técnica, repleta de novas estratégias para objetivar de modo racional e planejado 

as populações citadinas através da tecnologia política de organização espacial, o 

urbanismo, e a figura do arquiteto–urbanista como técnico calcado na razão e capaz de 

“solucionar os problemas da acumulação desordenada dos homens”, quase sempre aliado a 

um poder central, um Estado forte, que busca exercer seus saberes–poderes, de cima para 

baixo, nos corpos que constituem a população das cidades. 

Mas, por outro lado, a noção de poder em Foucault também nos ajuda a enxergar a potência 

do indivíduo – o biopoder capaz de fazer frente ao suposto “controle absoluto” da biopolítica 

–, já que, segundo o postulado de forças foucaultiana, o poder deve ser analisado como 

“algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia”, já que o poder “nunca 

está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma 

riqueza ou um bem”. De maneira que, se o poder “funciona e se exerce em rede” 

(FOUCAULT, 1995, p. 103) é justamente nesta trama de poderes que os indivíduos estão 

sempre em posição de exercer e sofrer a ação do poder. Assim, os indivíduos são sempre 

centros de transmissão e recepção de poderes (que não se aplica a estes) mas, sim, passa 
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por eles, atravessa-lhes o corpo como linhas de forças. Portanto a figura do indivíduo é o 

primeiro dos efeitos do poder, já que é o centro de sua transmissão. E é essa centralidade 

que, automaticamente, qualifica corpos, gestos, discursos e desejos como indivíduos, sendo 

identificados e constituídos enquanto indivíduos como “efeito primeiro do poder”, já que “o 

poder passa através do indivíduo que ele constituiu”. (Ibidem) 

Desta forma a mecânica do poder transforma falas em discursos de verdade, o olhar em 

vigilância panóptica, movimentos em gestos, corpos em sujeitos, prazeres livres em desejos 

capturáveis e biopoder em biopotência e vice-versa. O poder, para Foucault (1995), não é 

mais necessariamente aquele que censura e aprisiona, o poder “não existe” no sentido de 

que emana de um determinado ponto, ou que existe em um determinado lugar, de maneira 

que o interdito, a recusa ou a proibição são apenas seus limites externos, formas frustradas 

ou extremas de poder. A realidade das relações de poder está na sua organização enquanto 

um feixe de relações em rede, mais ou menos coordenado, mais ou menos organizado: “o 

poder na realidade é um feixe aberto mais ou menos coordenado (e sem dúvida mal 

coordenado) de relações, então o único problema é munir-se de princípios de análise”, 

(FOUCAULT, 1995, p. 141) sendo, antes de tudo, produtivo. 

Os efeitos do poder e a produção de “verdade” são dois problemas constantes na obra do 

filósofo que, munido da formação de discursos de verdade, procurou se utilizar da relação 

entre o que se passa na cabeça das pessoas e o seu lugar nas relações de produção – a 

economia do verdadeiro. A análise foucaultiana mostra que o poder no Ocidente, a grosso 

modo, “é o que mais se mostra, portanto o que melhor se esconde” (Ibid., p. 133) dentro do 

corpo social ocidental. Portanto, o poder ocorre a cada relação entre forças, de maneira que 

não devemos entendê-lo de maneira binária, como sendo “bom” ou “mal”, mas sim a partir 

de relações entre as forças que desestabilizam aquelas que, por ora, estão mais instituídas, 

pois somos constantemente atravessados por disputas, e estamos sempre imersos nas 

relações de poder. Desta forma o urbanismo pode ser visto como um tipo de saber-poder 

sobre o espaço urbano citadino em constante disputa, e o arquiteto–urbanista, aos poucos, 

já não é mais aquele que tudo vê e tudo sabe/pode, mas sim, um mero ponto neste 

emaranhado de saberes–poderes que constituem a gestão fundamentalmente econômica e 

competitiva das cidades atuais. 

Saber–poder e subjetividade 

Foucault, ao analisar o poder através da genealogia, segunda fase de sua obra da qual nos 

referimos anteriormente, buscou levantar questões sobre o poder em seu conhecido 

postulado das forças que nos leva a enxergar o poder por uma lente não binária, ou 

unilateral, mas sim, nos distanciando das estruturas e moldes analisando a luta de classes e 
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as questões macroeconômicas sob um viés marxista/neomarxista; esta inflexão no 

pensamento de Foucault marca sua transição para uma posição mais pós-estruturalista27 e 

vai permear toda sua interpretação do poder, reverberando ainda na sua análise da 

composição das forças e de que forma foi possível verga-las. 

O desenvolvimento dos dispositivos de sexualidade foi sistematizado por Foucault no 

primeiro volume da história da sexualidade, a fim de extrair destes as formações discursivas 

de verdades e as condições de possibilidade da emergência inovadora do poder que, de 

acordo com o autor, não se localiza nas instituições, ou é exercido (contido) pelo Estado, o 

que costuma constituir uma interpretação errônea de sua definição de poder. O poder não é 

passível de ser retido pois, enquanto relações de forças, os poderes atravessam os 

indivíduos e todas as relações interpessoais e sociais; o poder é como uma rede em um 

campo social aberto composto por vetores instáveis, multifocais e multilaterais e, por isso 

mesmo, é que o poder “está em toda parte”, mas “não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares”. (FOUCAULT, 2005b, p. 89) 

Sem dúvida, devemos ser nominalistas: o poder não é uma instituição e 
nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: 
é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 
determinada. (FOUCAULT, 2005b, p. 89) 

Portanto o poder não é algo que se adquira, ou que se arrebate ou compartilhe, não é algo 

passível de ser guardado, estancado, ou algo que se deixe escapar, desviar: o poder, 

sempre segundo Foucault, “se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações 

desiguais e móveis”, (Ibid., p. 90) não há, no princípio das relações de poder, uma oposição 

binária e global entre dominadores e dominados e nem existe um poder que não se exerça 

sem uma série de miras e objetivos, não porque resulte da escolha de um indivíduo, mas, 

justamente porque, ao atravessar os corpos, resulta nos próprios indivíduos que constituiu. 

Portanto o poder não é exclusivo do Estado ou de grandes corporações, empresas, ou muito 

menos pertence a um determinado segmento social que teria, por assim dizer, a capacidade 

de eliminar os desejos de certos indivíduos supostamente subordinados à sua também 

suposta hegemonia (como postula o enunciado binário). O poder, enquanto força, só se 

                                                

27 O movimento conhecido por Estruturalismo, segundo Guy Debord (1997), foi um pensamento 
garantido pelo Estado que teve seu auge em 1966; foi uma corrente de pensamento francês que 
priorizava os sistemas e o estudo de processos gerais em detrimento às questões sociais recusando 
a própria noção de História. O estruturalismo é um método de análise através de um sistema abstrato 
que consiste em construir modelos explicativos da realidade chamados de estruturas. Segundo 
François Dosse (2007), o estruturalismo foi um sistema abstrato que privilegiava o “signo à custa da 
natureza”, (Ibid., p. 12) recebendo fortes críticas nos eventos de Maio de 68 pelos Situacionistas e 
Debord que denunciaram o Estruturalismo (1950–1960) por renegar a prática histórica levando a 
primazia do tempo espetacular em detrimento do tempo vivido. (DEBORD, 1997, p. 126) 
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aplica, não se armazena, não é possível afirmar que alguém possui o poder ou, pelo 

contrário, não é possível dizer que alguém seja desprovido de poder, abrindo espaço para a 

discussão em torno da potência inerente à vida – a biopotência. 

No entanto, historicamente, o que conhecemos por “poder”, segundo a genealogia 

foucaultiana, deve ser encarado como uma prática histórica – um diagrama de relação de 

forças – de maneira que nada pode ser entendido fora das relações de poder, pois nada 

está livre de sua influência instável e invisível, que circula pelos corpos dos indivíduos. Por 

isso temos o enunciado “onde há poder há resistência”, no entanto, esta “resistência” nunca 

“se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder”, já que estamos 

necessariamente embebidos no poder, e “dele não se escapa”. (Ibid., p. 91) Ainda segundo 

o autor, “esses pontos de resistência estão presentes em toda a rede de poder [...] 

distribuídas de modo irregular [...] pontos de resistência móveis e transitórios”, (Ibid., p. 92) 

sendo assim: 

Da mesma forma que a rede das relações de poder acaba formando um 
tecido espesso que atravessa os aparelhos e as instituições, sem se 
localizar exatamente neles, também a pulverização dos pontos de 
resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades individuais. 
(Ibidem)  

Então, o novo poder sobre a vida (sobre o corpo–espécie), a partir dos séculos XVII e XVIII, 

organizou e potencializou os saberes, tornando-os “novos saberes”, agora pretensamente 

“científicos” e cercados por verdades embasadas por discursos também “científicos”, de 

maneira que o urbanismo, juntamente com a sociologia, a psicologia, etc., se pretendeu 

científico a partir do século XIX, servindo de instrumento tecnológico às novas técnicas de 

governo que emergiram neste período. Fica claro que, os saberes, principalmente aqueles 

que foram reorganizados como “científicos”, são sempre dependentes das condições de 

possibilidade políticas, tecnológicas e culturais, e não podem ser dissociados das relações 

de poderes que os tangenciam e os conferem espaço. Assim, os saberes não permanecem 

imparciais às redes (microfísicas) dos poderes, o que confere o caráter de indissociabilidade 

ao par conceitual saber–poder. Para Foucault (1995), todo o saber tem sua gênese em 

relações de poder, portanto a análise do poder implica, necessariamente, na análise das 

relações de poder que constituíram o campo referencial daquele saber específico, e, do 

mesmo jeito, toda formação de poder é resultante de uma formação de saberes, não sendo 

um anterior ao outro, mas sim, sempre correlatos e coexistentes. 

O poder investe na produção de verdade, de discursos de verdade, e na disciplinarização 

dos saberes em suas redes, constituindo saberes reorganizados e ligados às ciências, 

entrelaçando ainda mais os saberes–poderes a partir da regularidade dos enunciados. 
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Assim, os saberes são relações de formas e os poderes são relações de forças, e os novos 

campos disciplinares corroboraram com a instauração de novos poderes, como em um ciclo, 

de maneira que os campos disciplinares dos saberes também exercem poderes, o que não 

impede a existência de saberes livres (não organizados e legitimados em torno de um 

enunciado científico) capazes de exercer seus contra-poderes, ou melhor, seus poderes 

livremente. 

A cientifização (ligada à razão da ciência natural e a técnica) não foi um movimento 

homogêneo na humanidade, enquanto o mundo ocidental se livrou de estruturas “arcaicas” 

para superar – através da descontinuidade e ruptura abrupta – as trevas e adentrou a nova 

atmosfera que se respirava na Revolução Industrial e no Iluminismo, tal fenômeno não se 

desenvolveu de forma tão engajada (produtivamente) no desenvolvimento científico, ou na 

busca por uma produção de “verdade única”, ligada a um caminho único (científico) no 

contexto oriental chinês. Segundo Flusser (2013), a “ciência natural e a técnica nela 

baseada só poderiam ter surgido em solo ocidental”, (Ibid., p. 210) e a distância teórica 

pressuposta, aliada a convicção judaica–cristã de que é necessário “mudar o mundo para 

mudar a si mesmo”, revelaria a ciência ocidental como um método para “descobrir o Deus 

judaíco-cristão por trás dos fenômenos” sistematizados em torno da produção da “verdade 

científica” das coisas, e a técnica, em última análise, o método para (literalmente) “produzir o 

reino desse Deus sobre a Terra” (Ibidem). E afirma: “se transplantássemos a ciência e a 

técnica para um design do Extremo Oriente, ambas deveriam alterar sua essência”. (Idem) 

O autor utiliza o exemplo do design do rádio portátil japonês como primeiro sinal (em um 

mundo pós-industrial) do inbricamento entre o cientificismo ocidental e a forma como os 

objetos são concebidos pelas mãos dos orientais, que não coincidem completamente com o 

modelo teórico segundo o qual foram criados. 

Essa alteração fatídica já está em processo, embora nem sempre nos 
demos conta disso. O que se produz nos laboratórios japoneses não é a 
mesma ciência que levou à Revolução Industrial, pois o “espírito” que se 
expressa nela é bem outro. Os produtos industriais que vêm do Japão e 
fluem por todo o globo terrestre não respiram a mesma atmosfera que se 
respirava na Revolução Industrial, desde os tempos do Iluminismo. E isso 
há que se mostrar ainda com mais clareza quando a China começar a se 
engajar produtivamente no desenvolvimento científico e tecnológico. É 
como se a motivação que em sua origem criara a ciência e a tecnologia 
tivesse sofrido uma torção de 180 graus. Pode-se entender esse giro da 
motivação fundamental, por exemplo, do modo a seguir. 

Nossa ciência é um discurso lógico, e esse discurso está codificado 
alfanumericamente. Em outras palavras: a ciência descreve e calcula a 
natureza segundo as regras da escrita e do pensamento lineares. A 
motivação da ciência é estar de posse da natureza descrita e calculada, no 
sentido de elevar o saber ao poder. No Extremo Oriente não existe nenhum 
código estruturalmente comparável ao alfanumérico. A ciência e a 
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tecnologia lá são exclusivamente inglesas e pensáveis em nosso sistema de 
números. No entanto, o código alfanumérico está começando agora a ser 
abandonado em benefício dos códigos digitais dos computadores. Esses 
novos códigos têm mais em comum com os códigos orientais (com os 
ideográficos, por exemplo) do que com os lineares, de modo que agora 
ciência e tecnologia no Extremo Oriente se tornaram tão compreensíveis 
como no Ocidente. Há agora outra motivação por trás delas. (FLUSSER, 
2013, p. 210 e 211) 

Ainda segundo o autor, o que passou a ocorrer no mundo pós-industrial, com a ascensão do 

Japão como primeira potência industrial fora do eixo Europa–Estados Unidos, foi visto, a 

partir do Ocidente, como “uma desintegração das estruturas básicas da cultura ocidental” já 

que “os produtos provenientes do Oriente nos chegam desenhados de tal modo que, sob a 

forma de cada um deles, obtemos uma vivência concreta do modo de vida oriental”, 

(FLUSSER, 2013, p. 211) e assim experimentamos como nosso modo de pensar foi 

absorvido pelo modo de pensar oriental. 

Muito mais que as diversas seitas orientalizantes (que surgem sobretudo na 
América), o que realmente nos tira o solo judaico-cristão de sob os pés e 
nos submerge no Oriente é o design dos produtos industriais orientais. 
(FLUSSER, 2013, p. 211) 

Com a urbanização chinesa e o desenho urbano oriental se configurando como um modelo 

tipo–exportação, como ficariam as nossas cidades dentro da concepção de cidade-produto 

pós-industrial e pós-moderna? E, por outro lado, como o advento da ciência e da tecnologia 

ocidentais interferiram na dissolução do estilo de vida oriental? 

Provavelmente, sob a óptica do Oriente, a sensação deve ser exatamente 
oposta. O advento da ciência e da tecnologia ocidentais é compreendida ali 
provavelmente como uma dissolução do estilo de vida oriental [...] De uma 
perspectiva “mais elevada”, talvez se possa falar atualmente de uma 
influência do Ocidente no Extremo Oriente e vice-versa. Talvez o que se 
faça evidente no design dos produtos pós-industriais (“pós-modernos”?) 
seja essa mútua subversão [...] Se, como parece ser o caso, o transplante 
da ciência e da tecnologia ocidentais para o Extremo Oriente conduz a uma 
diluição das duas culturas, então cabe falar efetivamente de uma “cultura de 
massas”, que se expressa de maneira estética sob a forma de um design 
kitsch. (Ibid., p. 211-212) 

De forma análoga ao que Flusser falou sobre os produtos pós-industriais japoneses no 

contexto da emergência do Japão como potência industrial ainda na década de 1970, hoje, 

a China desponta como principal polo de produção industrial aliado à grande quantidade de 

capital para investimento interno e externo, tornando o país o produtor da maior parte dos 

produtos industrializados consumidos no mundo. A partir do final da década de 1980 e início 

da década de 1990, a China passou a colher os frutos da sua abertura econômica em 1978 

que inseriu o país no cenário internacional, implementando reformas políticas que 

ajudassem sua indústria a se desenvolver, resultando na consolidação da conversão do seu 
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antigo sistema para o capitalismo de Estado, cada vez mais imerso em uma economia de 

mercado que mostrou resultados significativos para o país a partir do início dos anos 2000. 

Neste contexto pós-industrial chinês tudo pode ser industrializado, inclusive cidades inteiras, 

resultando no que tem se convencionado chamar de “hiperurbanização chinesa” que, desde 

o início do século XXI, vem transformando pequenas aldeias, vilas e cidades chinesas em 

grandes metrópoles, ou megalópoles como é o caso da cidade de Xangai. É com este viés 

fortemente industrial e sob o signo do kitsch que nos falou Flusser que surge o modelo 

urbano chinês em devir na cidade de Xangai. Esse modelo urbano contém em si um modelo 

econômico, já que a forma da cidade e os processos econômicos e políticos que levam à 

sua construção são dados indissociáveis. Da mesma forma que os boulevares da Paris de 

Haussmann e sua arquitetura neoclássica estavam intimamente conectados com a nova 

especulação imobiliária burguesa, o distrito comercial e de negócios internacional de 

Pudong na cidade de Xangai, com sua arquitetura espetacular e iconográfica, está 

intimamente conectado com o modelo econômico do capitalismo de Estado ou socialismo de 

mercado. Sendo assim, a cidade não é apenas um diagrama do modelo econômico, mas 

uma engrenagem do modelo econômico contendo em si a lógica de funcionamento do 

sistema. O encontro entre Ocidente e Oriente, primeiramente expresso no design de produto 

industrial pós-moderno (pós-industrial), chega à escala da cidade e se materializa nos 

arranha-céus e paisagem urbana do Pudong. Se, segundo Venturi “Las Vegas é a apoteose 

da cidade do deserto”, (VENTURI, et al., 2003, p. 40) Xangai é a apoteose da cidade-

produto-espetáculo.28 

O resultado do transplante de certas tipologias e da extensa iconografia resultantes da 

ciência e tecnologias desenvolvidas no ocidente para o contexto do Extremo Oriente, e mais 

especificamente no caso deste trabalho para o contexto chinês, pode ser lido como uma 

mera cópia do “original”, com caráter geralmente negativo (no sentido platônico), 

principalmente aos olhos ocidentais que valorizam tanto a oposição por ruptura quanto a 

descontinuidade em nome do desenvolvimento através de seus enunciados científicos, ou 

como simulacro, ainda com sentido negativo. Mas o que nos escapa aqui é justamente a 

potência do falso. A partir do pensamento da Diferença podemos, através da reversão do 

                                                

28  Guy Debord conceituou espetáculo como uma relação social entre pessoas mediatizada por 
imagens, e não um conjunto de imagens. Sendo assim o espetáculo “não pode ser compreendido 
como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de difusão massiva de imagens”, o 
espetáculo seria então “a visão cristalizada do mundo”. Assim, o espetáculo, compreendido na sua 
totalidade, é “simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente”. (DEBORD, 
1997, p. 14 e 15) 
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platonismo,29 enxergar o simulacro em marcha no urbanismo chinês precisamente como o 

desmonte dos modelos urbanos anteriores protagonizando parte fundamental de um novo 

modelo urbano em devir na cidade de Xangai. Se por um lado Xangai é o modelo para as 

cidades da China continental, contendo em si o simulacro de outros modelos urbanos 

ocidentais, por outro contém em si o desmonte destes modelos: um modelo que desmonta 

modelos. Seria Xangai o novo paradigma de cidade para o século XXI? Quais serão os 

novos modelos de cidade neste novo século? 

O que ocorreria se, do encontro entre Ocidente e Oriente, primeiro expresso no design dos 

produtos pós-industriais, e, depois, no desenho das cidades orientais, cada vez mais 

transcontinentais – expressas em cidades como Cingapura e Xangai – resultasse um 

modelo urbano capaz de reunir em si características caras à nova forma de produção do 

sistema econômico e geopolítico e indicar como estes irão se materializar em nossas 

cidades de agora em diante. Como extrair deste acontecimento informações úteis para 

possíveis resistências, desvios, e ações futuras na e da cidade? 

Deleuze e Guattari em “O que é a filosofia”, publicado em 2000, nos mostram como as três 

formas de pensar e criar – a Filosofia, a Ciência e a Arte – se entrelaçam e fazem do 

pensamento uma heterogênese, compondo o paradigma ético-estético no qual o 

pensamento se orienta em três planos: plano de imanência dialética, plano de imanência 

transcendental e dialético e o plano de imanência rizomático. Neste livro os autores nos 

mostram que a Arquitetura é a primeira das artes, de maneira que nem a cidade e nem o 

urbanismo são ciência ou se quer têm um patamar de verdade. Como a arte é composta por 

perceptos (o que se vê, o que incomoda, o que se ouve, etc.) e por afetos, o arquiteto 

navega por entre linhas de fuga, na criatividade e na positividade compondo de dentro de 

um campo heterogêneo e, notadamente, segundo um paradigma ético-estético. 

Nosso entendimento de cidade e do possível papel do arquiteto em um contexto de cidades 

cada vez mais competitivas e a serviço do capitalismo informacional perpassam conceitos 

da filosofia, funções da ciência e os perceptos da arte, e no entendimento da complexidade 

da cidade composta por outros saberes sempre embebidos pelas redes de poderes. 

Foucault partiu do prazer orgânico e dos prazeres mais sensoriais, já Deleuze partiu do 

desejo para entender as sedimentações e outros parâmetros que nos ajudam a entender a 

complexidade da cidade contemporânea, pois acreditamos não ser mais possível pensar de 

maneira dual, entendendo as cidades e o desenho urbano e paisagístico de forma binária 

                                                

29 Ver capítulo 4. MADE IN CHINA, subcapítulo 4.2 Cidades simulacro e o desmonte dos modelos 
urbanos, item Simulacros e modelos: potência do falso no desmonte dos modelos. 
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ainda ligada ao mundo da representação tão caro a tradição da formação dos arquitetos 

que, fundamentalmente trabalham com o espaço construído. Assim, o desejo de criar coisas 

no sentido micropolítico diverge fundamentalmente do desejo de ter coisas (macropolítica), e 

é no desejo de criar, ou seja, de ser, que precisamos nos desterritorializar para nos libertar 

dos estratos e codificações para poder resistir a constante apropriação da positividade da 

criação por parte do capital, das mídias e da atual economia criativa que vêm moldando 

nossas cidades. 

Dos processos de subjetivação 

Como bem nos mostrou Foucault (1995), o funcionamento da sociedade capitalista 

dependeu do investimento sistemático do poder sobre o corpo de forma densa, rígida, 

constante e meticulosa desde o século XVII ao início do século XX. (Ibid., p. 84) A partir de 

meados do século XX a produção de verdades e o controle do corpo social dependem cada 

vez menos dos espaços fechados das escolas, hospitais, clínicas, e cada vez mais investe 

na produção de subjetividades através da mass media e dos equipamentos coletivos, 

capazes de estender e expandir o controle para os espaços abertos, espaços de fluxos, 

midiáticos, das redes invisíveis que constituem o poder – hoje cada vez mais virtual e 

intangível. Principalmente a partir dos anos 1960 vimos surgir a chamada sociedade do 

espetáculo vinculada à dupla produção econômica e subjetiva que move o sistema de 

produção do capitalismo informacional naquele que já se convencionou chamar de CMI, ou, 

Capitalismo Mundial Integrado que veremos melhor no tópico a seguir. Vejamos 

primeiramente alguns conceitos da dupla D&G (Deleuze e Guattari), que atualizaram e 

deram continuidade, de certa maneira, ao pensamento foucaultiano do cuidado de si e 

subjetividade, mas sob o viés do desejo e da subjetiv(ação), e não do prazer como fez o 

nosso filósofo da história. 

Quanto ao emprego da palavra subjetividade, preferiremos usar o termo processos de 

subjetivação por entendermos tanto os sujeitos quanto os espaços e territórios como 

arranjos temporários, sempre em devir, compostos por relações de forças, de afetar e ser 

afetado, resultantes de infinitas conexões e desprovidos de uma identidade fixa. A 

subjetividade, portanto, não é imutável e sua existência depende de um agenciamento, 

como nos mostram Guattari e Rolnik: 

A subjetividade não está sendo encarada aqui, como coisa em si, essência 
imutável. A existência desta ou daquela subjetividade depende de um 
agenciamento de enunciação produzi-la ou não. (Exemplo: o capitalismo 
moderno, através da mídia e dos equipamentos coletivos, produz, em 
grande escala, um novo tipo de subjetividade.) Atrás da aparência da 
subjetividade individuada, convém procurar situar o que são os reais 
processos de subjetivação. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 387) 
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Como vimos, segundo Foucault, o saber é uma estratificação histórica e o poder é uma 

relação de forças (diagrama), que por sua vez são indissociáveis; mas ele não entrou no 

problema dos agenciamentos de maneira propriamente dita, que, posteriormente Deleuze 

viria chamar de agenciamentos coletivos de enunciação. Deleuze então, já parte do 

pressuposto foucaultiano da união entre os saberes–poderes, mas os coletivizou, coisa que 

Foucault não fez, chegando assim aos agenciamentos de produção coletiva. A arquitetura, 

por exemplo, pode ser vista como um agenciamento coletivo, já que depende de “n” 

variáveis para se concretizar.30 

Agenciamentos são a própria ação sobre os estratos, mas não são estrato,31 são como a 

união dos saberes-poderes que se efetivam nos estratos, se codificando neles e formando 

territórios. Todo estrato tem uma forma (códigos) e uma substância (meios), se fizermos 

uma analogia, uma pedra de ferro (estratificação), ao sofrer a ação do oxigênio (afetos), se 

descodifica em minério de ferro, criando um terceiro elemento (uma nova forma). Todo 

agenciamento (força) é ação fluxo-vetor que decodifica o meio (substância) e formam 

territórios que, por sua vez, podem ser desterritorializados por linhas de fuga que criam o 

caos, o lugar da criatividade. 32 Os territórios são também atravessados por outras linhas, 

existem as linhas duras, aquelas mais hegemônicas (convencionais), e as linhas maleáveis, 

além das já mencionadas linhas de fuga, que promovem as desterritorializações. Tanto 

Foucault quanto Deleuze e Guattari trataram dos problemas do par conceitual saber-poder, 

Foucault com a subjetividade e Deleuze e Guattari com subjetivação (ação, coletiva), 

enquanto o primeiro tratou da força física (microfísica do poder), o segundo tratou dos 

agenciamentos, que podem ser agenciamentos coletivos de enunciação ou agenciamentos 

maquínicos contidos nos volumes do mil platôs. 

                                                

30 Este é um dos nossos principais argumentos contra o modelo atual do star system (que trataremos 
melhor no capítulo 3), onde basicamente é apenas o nome do grande arquiteto que aparece no final 
como grande autor, individual, como se a arquitetura não fosse uma das artes que mais dependesse 
da coletividade para se concretizar, e mais ainda do usuário para acontecer, assim como os 
parangolés coloridos de Hélio Oiticica, que apenas fazem sentido quando usados, apropriados e 
postos em movimento; assim também é a arquitetura, que é constantemente programada, 
desprogramada e reprogramada no cotidiano através das pessoas responsáveis pelo seu status de 
arte, ressignificando e atualizando as edificações e o espaço, construído e psicológico 
(virtual/subjetivo), a cada instante. 
31 Segundo Deleuze, os agenciamentos “já são algo distinto dos estratos”, contudo “fazem-se nos 
estratos, mas operam em zonas de descodificação dos meios”. Primeiro “extraem dos meios 
(substância) um território, já que “todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial”. O agenciamento 
territorial de alguém, homem ou animal, algo como “minha casa”, é composto por fragmentos 
descodificados de todo tipo, extraídos dos meios, mas que adquirem a partir desse momento um 
valor de “propriedade”. (DELEUZE, 2012b, p. 232)  
32 Todos nós somos criativos, porém a criação ocorre em número, gênero e grau. A criação de grau 
geralmente é mais difícil de se alcançar, implica em uma mudança de paradigma, algo novo. 
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Território provém do poder de afetar e ser afetado, reflexo de uma relação, é o espaço que 

se territorializa no indivíduo e vice-versa. Na filosofia, o conceito de território é o espaço do 

afeto, uma linha de fuga de sentido, diferente do conceito de território no urbanismo, mais 

binário, atribuído a um limite físico, frequentemente relacionado a poligonais, traçados, 

delimitações, sendo constantemente alvo de um ordenamento. O território tem uma ligação 

forte com a demarcação de terra quando os nômades se fixaram a um lugar, se apropriando 

do espaço e constantemente atribuindo valores, sejam culturais, sejam sociais, políticos, 

sempre no sentido de afirmar a identidade, o civismo, patriotismo, mas fundamentalmente o 

axioma principal da sociedade desde mercantilismo, passando pelo capitalismo financeiro, 

etc., que é a propriedade privada, ainda fortemente presente hoje na fase do capitalismo 

conexionista e informacional. No entanto o urbanismo contemporâneo tem investido na 

ordenação e regulação tanto do território (espaço físico) quanto no território (relação 

subjetiva) para obter êxito e maximizar seus efeitos. 

As relações entre formas (dos saberes) e forças (dos poderes) ocorrem sempre por dobras, 

não vamos no deter a esmiuçar o conceito dobra neste trabalho, mas indicaremos suas 

variações a diante. Deleuze, em seu livro intitulado Foucault, analisa a trajetória de Michel 

Foucault depois da pausa que sucedeu a publicação de seu livro A Vontade de Saber 

(1976), em que segundo ele “os centros difusos de poder não existem sem pontos de 

resistência que têm de alguma forma, o primado, – e que o poder, ao tomar como objetivo a 

vida, revela, suscita uma vida que resiste ao poder – e, enfim, que a força do lado de fora 

não para de subverter, de derrubar os diagramas.” (DELEUZE, 2013, p. 101) Portanto, 

Foucault não estava preso nas relações de poder, mas sim buscando formas de passar para 

o outro lado que não seja aquele ligado ao poder, ao que diz ou ao que faz dizer. 

Segundo Deleuze, ao final do A Vontade de Saber, Foucault chegou a um impasse; só 

haveria saída para o controle exercido pelos eixos do saber e do poder, se o terceiro eixo, 

que já atuava ao mesmo tempo que os outros, mas não estava claro até a introdução geral 

do livro Uso dos Prazeres (1984), permanecesse emaranhado junto aos eixos saber/poder. 

Assim, o lado de fora, caracterizado pelos processos de subjetivação, e o pensamento do 

lado de dentro, duplo 33  que enverga o lado de fora através de dobras (ou pregas), 

constituem simultaneamente, tanto o lado de dentro quanto o lado de fora. Este terceiro eixo 

é como duplicar a dominação dos outros primeiramente através da dominação de si mesmo, 

                                                

33 Segundo Deleuze (2013), a obsessão constante de Foucault é o tema do duplo. Já que o duplo 
“nunca é uma projeção do interior, é, ao contrário, uma interiorização do lado de fora. Não é um 
desdobramento do Um, é uma reduplicação do Outro. Não é uma reprodução do Mesmo, é uma 
repetição do Diferente. Não é a emanação de um EU, é a instauração da imanência de um sempre-
outro ou de um Não-eu. (Ibid., p. 105) 
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da “relação consigo”, constituído por dobras que revelam desde territórios mais subjetivos 

(da subjetividade mutante) até aqueles territórios resultantes dos processos de produção de 

sujeitos (da subjetivação, ou ação de tornar sujeito). As dobras seriam então conexões 

resultantes do postulado das forças, dos fluxos e das intensidades, e nos levariam a 

constituir territórios existenciais (subjetividades) diversas, que podem ser consensuais ou 

dissensuais, mas sempre resultantes das dobras (ações de dobrar os saberes/poderes) da 

subjetivação. 

Segundo Deleuze (2013), a ideia fundamental de Foucault é a de uma dimensão da 

subjetividade que deriva do poder e do saber, mas que não depende deles. (Ibid., p. 109) As 

quatro dobras são as responsáveis pela subjetivação, são elas, respectivamente: 

A primeira concerne à parte material de nós mesmos que vai ser cercada, 
presa na dobra: para os gregos, era o corpo e seus prazeres, os aphrodisia; 
mas, para os cristãos, será a carne e seus desejos, o desejo, uma 
modalidade substancial completamente diferente. A segunda dobra é a da 
relação de forças, no seu sentido mais exato; pois é sempre segundo uma 
regra singular que a relação de forças é vergada para tornar-se relação 
consigo; certamente não é a mesma coisa quando a regra eficiente é 
natural, ou divina, ou racional, ou estética... A terceira dobra é a do saber, 
ou dobra da verdade, por constituir uma ligação do que é verdadeiro com o 
nosso ser, e de nosso ser com a verdade, que servirá de condição formal 
para todo saber, para todo conhecimento: subjetivação do saber que não se 
faz da mesma maneira entre os gregos e entre os cristãos, em Platão, 
Descartes ou Kant. A quarta dobra é a do próprio lado de fora, a última: é 
ela que constitui o que Blanchot chamava uma “interioridade de espera”, a 
imortalidade, ou a eternidade, a salvação, a liberdade, a morte, o 
desprendimento... (DELEUZE, 2013, p. 111-112) 

Assim, as quatro dobras são a causa formal, a causa material, e causa final da subjetividade 

ou da interioridade como relação consigo, e variam conforme ritmos diferentes constituindo 

sempre modos irredutíveis de subjetivação; as dobras operam “por sob os códigos e regras” 

do saber e do poder, entrelaçando-se a eles, e resultando em outras dobraduras. Dobra-se 

o “Fora” no “Dentro”. 

Existe um saber-poder hegemônico que se ensina nas escolas, faculdades, etc. e um contra 

saber-poder de resistência, isso forma a macropolítica da lógica binária, de um lado a 

esquerda, do outro a direita, o que constitui o “Fora” de que trata Foucault, que se dobra no 

“Dentro”, nos processos de subjetivação. O mundo da representação, do real e do possível, 

constitui a macropolítica, e o mundo da subjetividade, a micropolítica, ambos coexistem e 

são inter-relacionados. Tanto a macropolítica quanto a micropolítica, entendidos pelo 

postulado não binário foucaultiano de saberes-poderes, podem ser afetadas mutuamente, 

assim temos os agenciamentos coletivos de enunciação hegemônicos e os agenciamentos 

coletivos de resistência. 
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O conceito de resistência, por si só, não diz nada. É preciso resistir criando. É preciso 

transpor o hegemônico e reterritorializá-lo criando algo novo, mais horizontal e coletivo. Na 

macropolítica, existem as linhas duras, aquelas mais hegemônica, mais estratificadas e 

territorializadas; entre a macropolítica e a micropolítica, existem as linhas maleáveis, 

aquelas mais flexíveis que se dão nos espaços de fluxos, das desterritorializações; e, por 

fim, na micropolítica, existem as linhas de fuga, lugares próprios da criação, das 

reterritorializações criativas. Não existe uma resistência a um poder unívoco central, já que, 

segundo o postulado das forças Foucault o poder está por toda parte. A resistência, 

portanto, não se resume à binaridade entre o duplo hegemonia-resistência. De maneira que, 

para sair do binarismo, é preciso resistir-criando e não apenas resistir. 

A arquitetura, como arte que trabalha com todos os planos da percepção humana 

(perceptos e afetos), por sua natureza criativa e propositiva, nasce das linhas de fuga da 

micropolítica, e por demandas da macropolítica, trabalha para dar corpo e face às 

instituições que formam a macropolítica, mas também cria tantos outros que dão espaço 

físico e subjetivo a micropolítica. O arquiteto trabalha nas três linhas, duras, flexíveis e de 

fuga na constante criação, trabalhando tanto com as relações de formas (saberes) como as 

relações de forças (poderes) quanto nas relações subjetivas. E é precisamente por isso que 

as rupturas e alterações nas dinâmicas políticas e sociais modificam drasticamente o que se 

espera do arquiteto, as demandas que lhe são passadas e como ele responde a estas. 

1.2 DUPLA MORTE DO ARQUITETO 

O espaço arquitetônico, apesar de ser tradicionalmente relacionado à permanência, não é 

imutável. É um espaço em transição e constante atualização. Cada cultura, em épocas 

diferentes de suas histórias, tratou a arquitetura de maneira distinta: por vezes muitas 

edificações não eram encaradas como arquitetura, e o arquiteto, antes do advento do 

urbanismo e da figura do arquiteto–urbanista, raramente se ocupava da escala doméstica 

das habitações, salvo grandes palácios e templos que, em geral, junto às grandes 

estruturas, representavam o poder de forma simbólica. 

Assim, por muitos séculos, no continente europeu – da antiguidade clássica, passando pela 

Idade Média e pelo renascimento urbano –, a arquitetura (αρχιτεκτονική) fazia jus ao radical 

grego arqui– (αρχι) que compõe sua estrutura etimológica e nos remete à noção de grande 

estrutura, e indicava a sua importância e primazia. Essas grandes estruturas serviam como 
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expressão do cosmos34 e da estrutura social e cultural das sociedades que as produziam. 

Portanto, a figura do construtor e mestre-artesão (arquiteto anônimo) estava 

fundamentalmente ligada àquele que investe o seu tempo na criação de estruturas como 

partes de um diagrama de representação cosmológica. 

Deste mestre artesão, anônimo, emerge a figura do arquiteto, aquele que assina a obra e 

atribui autoria às estruturas que desenha. É essa figura do arquiteto, autoral, que se alia ao 

poder do Estado, para criar arranjos espaciais e diagramas de poder que representassem o 

cosmos. Essa função do espaço construído como representação cosmológica se repete, de 

formas distintas, em todas as civilizações já conhecidas. O espaço representa a sociedade, 

portanto as mudanças na sociedade mudam o espaço e as suas formas de produção. 

Amigo do Rei 

No princípio era o anonimato. Na Grécia ou na China antigas, por muitos séculos, as 

arquiteturas (grandes estruturas, ou αρχιτεκτονική) eram concebidas por artesãos e artífices 

que permaneciam anônimos. Para além de um abrigo, e longe de representarem uma marca 

ou uma grife arquitetônica, as arquiteturas da antiguidade representavam fisicamente o 

arranjo do cosmos de cada civilização, segundo a concepção do sagrado e da religiosidade. 

Os autores anônimos dessas obras trabalhavam para expressar devoção aos deuses ou às 

figuras que representavam o poder divino na terra como o sacerdote, o faraó ou o 

imperador. 

O anonimato é interrompido na Grécia, onde o progressivo fortalecimento do poder do 

Estado e o florescimento da economia geraram um ambiente favorável para o aparecimento 

para a figura do arkhitékton.35 Não mais um anônimo, mas uma figura reconhecida, cuja 

assinatura acompanhava cada arquitetura concebida por ele. O arquiteto, como faziam 

antes os artífices, trabalhava na concepção de grandes estruturas – arquiteturas – como 

diagramas de poder do Estado sendo ele uma democracia ou uma autocracia. A figura do 

arquiteto seguiu ganhando um amplo reconhecimento público e trabalhando junto ao poder 

do Estado até a conquista da Grécia por Roma. Longe de diminuir essa relação entre o 

arquiteto e o Estado, a conquista romana a reforçou incorporando as práticas gregas às 

                                                

34 O cosmos é o termo que designa o universo e seu conjunto, toda estrutura universal em sua 
totalidade. Cosmologia é o estudo do cosmos em vários dos seus significados. Todas as cosmologias 
consistem em uma tentativa de compreensão da ordem implícita e da beleza das coisas e dos seres. 
35 Da etimologia grega, o termo arkhitékton significa “o que detém uma ciência ou uma arte e dirige as 
outras pessoas”, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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romanas e utilizando a arquitetura, e os architectus, 36  para produzir espaços que 

representassem o poder de Roma em toda a extensão do seu território. 

Com a queda de Roma, no século V, e a gradual dissolução da burocracia do Estado 

romano, a função do architectus volta a ser ocupada pelos artesãos envoltos no anonimato, 

ou seja, que não assinavam suas obras ao longo de toda a Idade Média. É apenas com o 

Renascimento cultural e o princípio da Idade Moderna, no século XV, que o architectus volta 

a ocupar uma posição de destaque na sociedade, novamente associado ao poder do 

Estado. É nesse contexto que Filippo Brunelleschi (1377–1446), em 1419, emergiu como um 

dos primeiros architectus da Idade Moderna a “entrar para a história” com seu nome 

associado às estruturas que projetou sendo reconhecido, ainda em vida, como um grande 

artista, algo pouco comum até então. Essas estruturas, ainda inseridas em uma lógica de 

representação cosmológica, passaram a carregar novamente consigo a marca de uma 

assinatura. São obras religiosas, cívicas, urbanas, porém agora autorais, atribuídas a um 

sujeito e associadas ao poder do Estado e à religiosidade. 

Assim o renascimento cultural acompanhou o renascimento urbano e, se desde o fim do 

sistema feudal e a subsequente formação de estados-nação, as cidades ressurgiram no 

panorama europeu como grandes centros comerciais e administrativos, elas também 

despontaram como grandes centros culturais como marcos na paisagem, agora urbana, e, 

por vezes, reconhecidas à distância pela sua silhueta recortada no horizonte – surge assim 

o skyline iconográfico para as cidades. Desde a construção da cúpula de Santa Maria Del 

Fiore em Florença por Brunelleschi e seu impacto na paisagem urbana, Florença se tornou 

um modelo de skyline europeu que passou a ser perseguido por outras cidades. Essa 

obsessão pelo skyline–modelo (que perdura até hoje) não ocorria de maneira gratuita, mas 

era usada como forma de demostrar o poder de um soberano, de um líder ou de uma 

instituição. E para a obtenção deste skyline desejado era indispensável a participação do 

arquiteto, não apenas como mero construtor, mas como artista que materializaria as 

ambições e conceberia as feições do poder. 

                                                

36 Da etimologia latina, o termo architectus, adaptado do grego, adaptado do grego, significa “chefe, 
construtor, edificador”, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Figura 2: Fotografia da igreja de Santa Maria del Fiore, com a cúpula desenhada por Brunelleschi e o skyline da 
cidade de Florença.. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Entretanto, se Brunelleschi foi o primeiro architectus a obter amplo reconhecimento, quem 

definiu a figura do arquiteto que se prolongou por muitos séculos até a Revolução Industrial 

foi Leon Battista Alberti (1404–1472), com sua obra arquitetônica construída e seus tratados 

sobre várias áreas do saber, entre elas a Arquitetura. O seu famoso tratado De re 

aedificatoria marcou uma inflexão na arquitetura e criou a figura do arquiteto substituindo o 

architectus. Este tratado operou tamanhas modificações sobre o arranjo espacial das 

cidades europeias que, segundo Choay (1985), podemos compreende-lo como um “discurso 

fundador de espaço de origem recente e ocidental”. (Ibid., p. 3) A forma discursiva do 

tratado De re aedificatoria inaugura uma nova forma de pensar arquitetura não mais 

reduzida ou subordinada a “nenhum saber exterior, a nenhuma prática política, econômica, 

jurídica ou técnica”, (Ibid., p. 4) e como forma de afirmar a autoridade da arquitetura e do 

arquiteto, “não recorre às apresentações e aos ritos religiosos, aos valores transcendentes 

da cidade”, instaurando um método racional para concepção e realização de edifícios e 

cidades inteiras, antes do urbanismo enquanto ciência. 
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Diferentemente do architectus, que através da prática dominavam a técnica de seu ofício, e 

que antes de serem reconhecidos como architectus passavam por um longo aprendizado 

como artesãos, Alberti era essencialmente um intelectual, um cavalheiro florentino 

humanista, diletante, estudioso dos clássicos. O que seduziu Alberti a estudar arquitetura 

foram os avanços renascentistas nas técnicas de desenho como a perspectiva e a 

racionalidade das formas geométricas, da representação, e da teoria e crítica arquitetônica, 

que relegavam a experiência prática a uma posição secundária. Para Alberti, o arquiteto 

partiria sempre de uma posição teórica e não prática, seria um intelectual e não um artífice. 

Tal posição teórica representou uma inflexão na forma de pensar arquitetura no ocidente. 

Enquanto surgia no Ocidente a figura do arquiteto (intelectual) como concebido por Alberti, a 

China entrava em um período de grande prosperidade e estabilidade sob a governança da 

Dinastia Ming (1368–1644). Entretanto apesar do poder do soberano ser claramente visível 

na paisagem chinesa deste período, com a construção de grandes palácios como o 

complexo palaciano da Cidade Proibida Púrpura (iniciado em 1420) e templos como o Salão 

de Orações pelas Boas Colheitas do Templo do Céu (construído em 1545) – ambos em 

Pequim –, os autores destas grandes obras permanecem anônimos até hoje, pois, como 

afirma a historiadora de arquitetura chinesa Wilma Fairbank “os chineses nunca 

consideraram arquitetura uma arte”, 37  e a maior parte das obras arquitetônicas eram 

executadas por artesãos e artífices seguindo manuais técnicos e práticas passados de 

geração para geração. 

                                                

37 Ver capítulo 2 Chinatowns, subcapítulos 2.2 Modelos tradicionais de cidade chinesa. 
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Figura 3: Fotografia do Portão Sul da Cidade Proibida Púrpura. Pequim. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

 

Figura 4: Fotografia do Portão Sul do Templo do céu com o telhado do Salão de Orações pelas Boas Colheitas 
ao fundo. Pequim. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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O ponto alto da associação entre o arquiteto e o soberano ocorreu no período Barroco, 

quando as ideias de Alberti alcançam um novo patamar, já que um dos muitos artifícios do 

Barroco é o inteligente uso da perspectiva para enganar a visão e seduzir as pessoas, com 

cada elemento exercendo sua função em um cenário maior, pensado de maneira racional 

utilizando as técnicas do desenho e as leis da perspectiva como forma de orientar a 

organização do espaço. Com a ruptura da igreja católica através da Reforma Protestante de 

Martin Lutero na Alemanha a igreja católica viu o número de fiéis reduzido e seu poder 

ameaçado. Como resposta, convocou o Concílio de Trento (1545–1563) ou contrarreforma 

realizado na cidade de Trento para discutir quais medidas seriam usadas para reestruturar o 

sistema da igreja como um todo, desde o seu sistema administrativo, aos seus rituais e 

sobretudo, a sua estética.  

Os arquitetos então foram convocados a elaborarem discursos eloquentes e sedutores 

através de seus projetos arquitetônicos. Mais do que nunca, as cidades e suas grandes 

estruturas deveriam expressar o poder do Papa e também do soberano. Pouco após o final 

do Concílio de Trento, O papa Sixto V ascendeu ao papado e intensificou o processo de 

reestruturação da Igreja Católica Apostólica Romana. Como forma de expressar o poder da 

Igreja sobre a cidade de Roma, o Sixto V encomendou ao arquiteto Domenico Fontana, em 

1584, um plano de reforma urbana sem precedentes em qualquer dos centros urbanos 

europeus até então. Seus desenhos, repletos de truques de perspectiva, produziram um 

impressionante cenário urbano, geralmente resultado de geometrias imperfeitas. A reforma 

abriu novas vias e retificou muitas outras já existentes. Entre as novas vias criadas sobre a 

malha medieval da cidade de Roma está uma gigantesca rua nomeada Strada Felice, em 

homenagem ao próprio Papa, cujo nome de batismo era Felice Peretti di Montalto.  

Se o Renascimento deu luz a belas obras concebidas de maneira isolada, o Barroco 

adicionou a perspectiva visual e a unidade de conjunto urbano necessárias para a 

percepção da arquitetura como obra monumental. De maneira especial, o plano barroco 

para a cidade de Roma concebeu a conexão visual de uma igreja para a outra, de maneira 

que, ao andar pela cidade, o pedestre parecia estar sempre se dirigindo a uma igreja. Esse 

desenho urbano barroco tinha como objetivo a formação de constelações de monumentos 

distribuídos de maneira a manter o cidadão (espectador) sempre entretido ao percorrer as 

ruas da cidade e constantemente ciente do poder do soberano.  
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Figura 5: Piazza del Popolo com as três vias retilíneas convergentes, como elaboradas no plano de Domenico 
Fontana para Roma, a pedido do Papa Sixto V, em 1584. Detalhe do Mapa elaborado por Gianbattista Nolli, no 
ano de 1748. Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Popolo> Acesso em: 25 set. 2016 

Fora de Roma, planos Barrocos se espalharam por muitas outras cidades da Europa, como 

em Paris onde o rei Luis XIV ordenou a abertura de um eixo de perspectiva que partisse do 

Palácio das Tulherias em meio aos jardins simétricos do palácio onde mandou plantar 

árvores em ambos os lados do Grand Cours. O plano foi elaborado por André Le Noitre, que 

também desenhou os jardins do palácio de Versalhes, famosos por suas longas 

perspectivas monumentais. O arquiteto seguiu elaborando planos monumentais como 

expressão do desejo e poder dos soberanos em toda a Europa até o século XVIII, quando 

grandes mudanças sociopolíticas passam a impedir a continuação da construção das 

cidades de acordo com esses princípios. 
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Como resultado dessas grandes mudanças, o campo da arquitetura passou por profundas 

transformações desde o final do século XVIII, principalmente com o advento da cidade 

burguesa e da especulação imobiliária aliada à estratificação burguesa citadina refletida na 

hierarquização e reorganização social e espacial do território urbano. As investidas da 

burguesia na apropriação científica e racional do espaço, marcada pelo fim do modelo 

soberano e início da sociedade disciplinar – que deveria produzir corpos dóceis (Foucault, 

1987) dentro de um modelo ótimo de cidade –, resultaram no embelezamento estratégico do 

espaço urbano, cada vez mais justificado por formas discursivas que o legitimavam 

cientificamente.  

A grande reforma da Paris oitocentista – abertura de grandes bulevares compostos por 

fachadas reluzentes, empreendida pelo prefeito Barão de Haussmann – é o primeiro grande 

exemplo da reorganização da vida e do corpo social, prática que, anos mais tarde, ainda no 

mesmo século, seria teorizada, institucionalizada e denominada urbanização. Basicamente, 

esta nova tecnologia de poder deveria somar-se àquelas que mantinham o corpo 

disciplinado, e encarregar-se de regulamentar os corpos (populações), fortalecendo e 

provendo a manutenção da burguesia no poder ao passo que mantinham os miseráveis, os 

pobres, e os trabalhadores afastados do centro de Paris. 

A arquitetura, que antes era pensada para ser vista (grandes estruturas compostas por 

formas que representavam e mantinham a força soberana, ou a força imanente de Deus), 

agora passa a operar em função da burguesia e da disciplina do corpo, na pequena escala, 

mais adequadas as operações disciplinares no intuito final de criar corpos dóceis, e preparar 

o terreno para a regulação da aglomeração destes corpos (já dóceis) represados nos 

fenômenos das populações citadinas. Assim, das grandes estruturas como fortalezas, 

residências reais, castelos, etc., a arquitetura (e o arquiteto) passam a se ocupar das 

escolas, prisões, hospitais, clínicas, espaços cerrados pensados dentro do contexto de 

novos saberes–poderes organizados pela sociedade do controle. A preocupação já não é 

mais quanto a imponência do poder do soberano, através da ostentação e do luxo presente 

nos espaços, mas sim nas relações de formas e de forças capazes de permitir a vigília, 

tirando o foco central da burguesia como “detentora do poder” para pulverizá-lo entre os 

técnicos, os profissionais de saúde, os urbanistas, os médicos, a polícia, e, assim, garantir a 

manutenção da burguesia no poder através da disciplina engendrada por estes novos 

espaços cerrados. 

Algumas das mais famosas utopias urbanas surgiram neste contexto político e econômico 

de constante reafirmação de poder por parte da burguesia – que buscava sua distinção 

social espelhada na nova organização espacial estratificada da cidade –, daí vimos surgir o 
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modelo do ótimo, ou os modelos urbanos ideais do urbanismo, que foram sistematizados e 

estudados pela crítica Françoise Choay em pelo menos duas das suas célebres 

publicações, O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia (originalmente publicado em 

1965, portanto em paralelo à fase arqueológica foucaultiana) e, posteriormente, A regra e o 

modelo: sobre a teoria da arquitetura e do urbanismo (resultado da tese de doutorado da 

autora, defendida em março de 1978), coincidindo com o fim da fase genealógica da obra de 

Foucault. Estas semelhanças seriam irrelevantes aqui, caso não existisse uma relação entre 

as análises de Choay com os procedimentos foucaultianos de análise de discursos, 

enunciados, ditos e escritos. No texto que se segue no livro A regra e o modelo, a autora 

analisa exaustivamente palavra por palavra, extraindo trechos escritos pelos diversos 

teóricos do urbanismo para interroga-los a luz de seus próprios enunciados, comparando-os 

aos modelos, projetos e planos (a maioria deles ideais e utópicos) elaborados por nomes 

conhecidos da teoria e crítica da arquitetura e do urbanismo como a Cidade Industrial de 

Tony Garnier, o modelo urbano Garden–City de Ebenezer Howard, a cidade americana 

espraiada de Frank Lloyd Wright, a Broadacre–City, ou a Cidade–Radiosa de Le Corbusier. 

A correlação com as condições de possibilidades e emergências da filosofia da história 

foucaultiana fica ainda mais evidente quando Choay (1985), na sessão de encerramento 

intitulada “abertura: das palavras às coisas”, põe lado a lado os textos dos tratados de 

arquitetura, das utopias e das teorias de urbanismo analisados no decorrer do livro, 

buscando as palavras que desvendam uma visão nova das coisas, (Ibid., p. 311) chegando 

a conclusão de que os tratados de arquitetura resultaram na emergência das teorias de 

urbanismo como anunciadores prévios, pondo em cheque a “certidão de nascimento”, 

enquanto arquétipo, das teorias do urbanismo cunhadas na Teoria de Cerdà, pelo urbanista 

catalão Ildefons Cerdà. 

A partir desta inflexão o arquiteto, agora arquiteto–urbanista, passa não só a disciplinar, mas 

a disciplinar e regular os corpos: na arquitetura ficou encarregado da escala minuciosa da 

disciplina do corpo, com a missão de torna-lo dócil, e, no urbanismo, deveria trabalhar na 

regulação dos fenômenos da população, composta pelo “acumulo de corpos” já 

disciplinados pela arquitetura, na escala citadina dos espaços abertos da cidade. 

O surgimento da cidade burguesa 

Londres foi uma das cidades industriais do século XIX que mais condensou em si um 

grande sucesso econômico e comercial, estimulando o desenvolvimento de uma próspera 

burguesia industrial. A Revolução Gloriosa, no final do século XVII, levou à assinatura da Bill 

of Rights, que permitiu a supremacia do Parlamento sobre a monarquia. Com o fim do 

absolutismo, que representava um empecilho à acumulação de capital, a burguesia (aliada à 
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aristocracia rural) passa a exercer o poder através do Parlamento, formando um Estado 

Liberal adequado ao desenvolvimento do capitalismo. Tais condições políticas permitiram à 

Inglaterra um pioneirismo na Revolução Industrial, ainda em meados do século XVIII. Na 

condição de capital da Inglaterra, Londres não só antecipou a Revolução Industrial, mas 

também a primeira grande inflexão da arquitetura desde a Cidade Barroca com o surgimento 

da Cidade Burguesa. 

Com a Revolução Industrial, o fenômeno de inchaço das primeiras metrópoles urbanas foi 

proporcional ao nível de industrialização dos países com economia capitalista mais 

desenvolvida, em consequência direta do sistema fabril que ordenava e manipulava os 

indivíduos na vida cotidiana das cidades, ocorrendo fundamentalmente na Europa, e tendo 

Londres como paradigma da caótica migração campo-cidade, seguida, a partir de 1830, por 

cidades francesas e alemãs. 38 As cidades industriais foram alvo de críticas no decorrer do 

século XIX, a partir da proposição de novos modelos urbanos ideais que buscavam “corrigir” 

ou organizar a desordem dos centros urbanos cada vez mais caóticos. A crítica de Marx e 

Engels39 é uma das poucas da época a se recusaram a formular um modelo espacial, já que 

a supressão da diferença entre cidade-campo “não pode ser levada a uma projeção 

espacial”. (CHOAY, p. 16) 

Apesar da crítica ferrenha de Friedrich Engels às condições de vida da classe proletária na 

cidade, sua crítica não conseguiu escapar da estupefação com o tamanho da cidade e com 

a imponência da paisagem urbana composta por gigantescas docas e da reunião dos muitos 

navios, contribuindo para a afirmação de Londres como uma grande cidade, com grande 

poderio naval e circulação de mercadorias. 

Uma cidade como Londres, onde podemos andar sem sequer chegar ao 
princípio do fim, sem descobrir o menor indício que assinale a proximidade 
do campo, é realmente um caso singular. Esta enorme centralização, este 
amontoado de 3,5 milhões de seres humanos num único lugar centuplicou o 
poder destes 3,5 milhões de homens. Ela elevou Londres à condição de 
capital comercial do mundo, criou docas gigantes e reuniu milhares de 
navios, que cobrem continuamente o Tâmisa. Não conheço nada mais 
imponente que o espetáculo oferecido pelo Tâmisa, quando subimos o 

                                                

38 Londres, em menos de um século, passou de 864 845 habitantes em 1801 para 4 232 118 em 
1891. A população praticamente quintuplicou, enquanto o número de outras cidades inglesas com 
mais de cem mil habitantes passou de apenas duas para trinta entre 1800 e 1895. Na Alemanha, no 
mesmo período, o número de cidades com mais de cem mil habitantes passou de duas para vinte e 
oito. E de três a doze mil na França. (CHOAY, p. 3)  
39  Friedrich Engels (1820-1895) abordou o problema das grandes cidades pela investigação 
sociológica unida às suas observações pessoais e fontes escritas disponíveis para denunciar a 
miséria do proletariado urbano em seu texto “A situação da classe trabalhadora” em 1845, 
posteriormente, Karl Marx (1818-1883) também dedicou algumas páginas do Capital (1867) com esta 
finalidade crítica. Juntos escreveram o “Manifesto do Partido Comunista”, “a história de qualquer 
sociedade até nossos dias é a história da luta de classes”. (CHOAY, p.147) 
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rio desde o mar até a ponte de Londres. [...] os numerosos navios dispostos 
ao longo das duas margens, apertando-se cada vez mais uns contra os 
outros, a ponto de, por fim, deixarem somente um estreito canal no meio do 
rio, sobre o qual se cruzam, a toda velocidade uma centena de barcos a 
vapor – tudo isso é tão grandioso, tão enorme, que nos sentimos 
atordoados e ficamos estupefatos com a grandeza da Inglaterra antes 
mesmo de pôr os pés em terra. (ENGELS, 1975, p. 35, destaque do autor, 
grifo nosso) 

Quando Londres se firmava como um importante centro urbano e porto marítimo, o 

transporte a vela ainda predominava, permanecendo quantitativamente à frente das 

embarcações a vapor até a década de 1870, quando o poderio econômico inglês permitiu 

que a marinha britânica afirmasse o navio a vapor como principal meio de transporte 

marinho em 1880. Ainda nas décadas de 1840 e 1850, os britânicos transportavam um 

quarto da tonelagem a vapor no mundo; em 1870, perto de um terço; e em 1880, os navios 

a vapor já representavam mais da metade da frota britânica. Portanto, entre 1850 e 1880, se 

alguma carga fosse despachada de Callao, Xangai ou Alexandria, era grande a 

probabilidade de passar pelos portos ingleses. (HOBSBAWN, 1977, p. 101) Porém a 

situação em terra era bem menos impressionante ou grandiosa. Friedrich Engels descreveu 

a partir de suas pesquisas feitas nos slums de Londres, Edimburgo, Glasgow, a situação da 

classe proletária e, através da análise de relatos, artigos e grandes obras, denunciou a 

higiene deplorável, a insalubridade e a segregação social das grandes cidades industriais, 

de maneira que a crítica destes autores não pode ser dissociada da crítica à própria 

sociedade industrial. 

Até a própria multidão das ruas tem, por si só, qualquer coisa de 
repugnante, que revolta a natureza humana [...] estas pessoas cruzam-se 
apressadas como se nada tivessem em comum [...] esta indiferença brutal, 
este isolamento insensível de cada indivíduo no seio dos seus interesses 
particulares, são tanto mais repugnantes e chocantes quanto é maior o 
número destes indivíduos confinados neste reduzido espaço [...] o que é 
verdade para Londres é também para Manchester, Birmingham e Leeds, é 
verdade para todas as grandes cidades [...] Todas as grandes cidades 
possuem um ou vários “bairros de má reputação” – onde se concentra a 
classe operária. [...] são organizados em toda a Inglaterra mais ou menos 
da mesma maneira, as piores casas na parte mais feia da cidade, a maior 
parte das vezes são construções de dois andares ou de um só, de tijolos, 
alinhadas em longas filas, se possível com porões habitados e quase 
sempre irregularmente construídas. Estas pequenas casas de três ou quatro 
cômodos e uma cozinha chamam-se cottages e constituem vulgarmente [...] 
as habitações da classe operária (ENGELS, 1975, p. 35-38, destaque do 
autor) 

Porém, os problemas urbanos e as críticas a estes não passaram desapercebidos pelo 

governo local. Neste período, a malha urbana inglesa ganhou novas praças (as squares 

londrinenses) na busca por uma maior salubridade nos espaços públicos. Essas formas 

urbanas são consideradas a grande contribuição inglesa para construção de novas towns 
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anglo-saxônicas. (KOSTOF, 1991) Ao também observar as condições da vida urbana 

londrina, o inglês Ebenezer Howard (1850-1928), elaborou uma crítica em forma de modelo 

urbano ideal de cidade jardim que, longe da crítica sem modelo elaborada por Engels, 

buscou resolver os problemas citadinos publicando o livro intitulado To-Morrow, A Peaceful 

Path to Social Reform (1898), reeditado sob o título Garden Cities of To-Morrow, em 1902.40  

 

 

Figura 6: Diagrama “The Three Magnets” ou “Os três ímãs” elaborado por Ebenezer Howard e publicado no livro 
Garden Cities of To-morrow, em 1902. 

A cidade jardim foi uma ideia importante para o desenvolvimento posterior do planejamento 

urbano como uma alternativa à cidade caótica: as cidades deveriam ter a população 

controlada em até 32mil habitantes, serem rodeadas de cinturões agrícolas e verdes, 

reunindo as duas possibilidades, rural e urbana, em um modelo “harmônico” que 

representaria uma terceira opção “na qual todas as vantagens da vida mais ativa na cidade 

                                                

40 Com a fundação da Associação das Garden-Cities (1899) e a compra do primeiro terreno em 
Letchworth, foi possível construir a primeira cidade jardim inglesa em 1903 a partir do projeto dos 
arquitetos Parker e Unwin. Este modelo urbano se difundiu posteriormente na Europa e na América, 
principalmente nos Estados Unidos, servindo ainda de protótipos para construção de cidades novas 
na Grã-Bretanha no pós Segunda Guerra Mundial. (CHOAY, 2013, p. 220) 
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e toda beleza e as delícias do campo podem estar combinadas de um modo perfeito”. 

(HOWARD apud CHOAY, p. 220) 

Em meio ao turbilhão de mercadorias e pessoas, enquanto Engels narrava, ao mesmo 

tempo, a grandiosidade da Grã-Bretanha industrializada e o consequente caos com as 

péssimas condições de vida do proletariado urbano, e Ebenezer Howard sugeria modelos 

com condições de vida (e espaços) ideias, aumentava também a circulação de informação, 

ideias e do pensamento a cerca das cidades, possibilitando a identificação de casos 

urbanos excepcionais, de cidades “paradigmáticas” por seu “sucesso”. A formação deste 

paradigma de sucesso não está necessariamente relacionada ao desenvolvimento 

econômico ou à qualidade de vida da população de uma cidade, mas, acima de tudo, à 

imagem de “modernidade” que ela projeta. 

 

 

 

Figura 7: Diagrama da “Garden city” ou “cidade jardim” de 1000 acres, com terra agrícola de 5000 acres e 
população de 32000 habitantes elaborado por Ebenezer Howard e publicado no livro Garden Cities of To-
morrow, em 1902. 
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Figura 8: Diagrama da “Grand Avenue” ou “Grande avenida” perimetral cruzada por boulevares radiais elaborado 
por Ebenezer Howard e publicado no livro Garden Cities of To-morrow, em 1902. 

O reconhecimento de uma cidade como paradigmática está ligado à sua posição de 

“vanguarda” na expressão de características, caras ao seu tempo, e ainda pouco 

discerníveis em outras cidades, como foi o caso das reformas de Paris no século XIX. A 

tentativa de reproduzir o sucesso de uma cidade gera o que podemos chamar de “modelo 

urbano”. O modelo urbano é criado com base nas experiências das grandes reformas 

advindas destas “cidades paradigmáticas”, mas não está ligado à criação de réplicas desta 

cidade, e sim ao estabelecimento de diretrizes de mudanças do sistema urbano sempre em 

direção a um ideal de “modernidade”. 

A cidade burguesa modelo 

Se Londres foi o paradigma da cidade industrial do século XIX, Paris foi o principal 

paradigma da imagem de modernização urbana deste mesmo século. A reforma urbana da 

cidade de Paris (1853-1870), ordenada por Napoleão III e executada pelo então prefeito 

Georges Eugène Haussmann, e o boulevard41 parisiense foram considerados a inovação 

                                                

41  A palavra boulevard tem sua origem na palavra alemã baluarte (bollwerk), eram passeios 
construídos sobre as muralhas de uma cidade fortificada, os primeiros bulevares franceses surgem 
em 1670 e foram construídas justamente no lugar das antigas muralhas da cidade, no entanto se 
diferem das construídas no período das grandes reformas de Napoleão III, já que os primeiros eram 
pensados como jardins de passeio e não para tráfego e circulação pesada. (KOSTOF, 1991) 
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urbana mais espetacular do século XIX, e se tornou paradigmática para o processo de 

modernização das cidades – fins do século XIX e início do século XX – marcando um novo 

momento na forma de pensar e planejar cidades que, ainda hoje, perpassam a maneira pela 

qual alguns projetos urbanos são realizados.  

O novo bulevar parisiense foi a mais espetacular inovação urbana do século 
XIX, decisivo ponto de partida para a modernização da cidade tradicional. 
[...] Napoleão e Haussmann conceberam as novas vias e artérias como um 
sistema circulatório urbano. Tais imagens, lugar- comum hoje, eram 
altamente revolucionárias para a vida urbana do século XIX. Os novos 
bulevares permitiram ao tráfico fluir pelo centro da cidade e mover-se em 
linha reta, de um extremo a outro – um empreendimento quixotesco e 
virtualmente inimaginável até então. Além disso, eles eliminariam as 
habitações miseráveis e abririam “espaços livres” em meio a camadas de 
escuridão e apertado congestionamento. Estimulariam uma tremenda 
expansão de negócios locais, em todos os níveis, e ajudariam a custear 
imensas demolições municipais, indenizações e novas construções. 
Pacificariam as massas, empregando dezenas de milhares de trabalhadores 
– o que às vezes chegou a um quarto da mão-de-obra disponível na cidade 
– em obras públicas de longo prazo, as quais por sua vez gerariam milhares 
de novos empregos no setor privado. Por fim, criariam longos e largos 
corredores através dos quais as tropas de artilharia poderiam mover-se 
eficazmente contra futuras barricadas e insurreições. (BERMAN, 1985, p. 
148) 

A Paris da revolução industrial sofria com aumento de população devido a imigração, 

problemas de transporte e implantação das primeiras estações ferroviárias – tipologia 

concebida no século XIX –, e as autoridades se preocupavam com revoltas populares e a 

dificuldade de contê-las nas ruas existentes, que permitiam que os rebeldes se 

escondessem e impediam a entrada e circulação de grandes tropas e veículos militares. Um 

importante aspecto cunhado então é a associação do poder público com capital financeiro e 

o florescimento da especulação imobiliária (BENJAMIN, 1985, p. 41) em que, através do 

pretenso embelezamento e modernização da cidade, os antigos moradores da classe 

trabalhadora eram expulsos para a periferia a partir da demolição das antigas construções – 

um dos princípios da atual gentrificação42 urbana. 

As grandes reformas da cidade luz, permitiram selecionar quem iria morar no centro, com 

seus bulevares, avenidas e fachadas reluzentes (novinhas em folha!), repletas de cafés, 

teatros, galerias e, principalmente, vitrines, muitas vitrines para alimentar os sonhos 

                                                                                                                                                   

Portanto, além de “embelezar” a cidade, os bulevares promoveram circulação de pessoas e, 
principalmente, mercadorias. 
42 O termo “gentrificação” é o fenômeno de alteração da dinâmica de um bairro ou regiões urbanas, e 
costuma resultar da ação de governos e empresas na intenção de valorizar ou “enobrecer” o solo 
urbano que, seguido pelo aumento de custos e serviços, dificultam a permanência da população no 
local. Isso se comprova pelos jargões empresarias utilizados nos planos estratégicos característicos 
deste planejamento urbano cada vez mais “estratégico e empresarial” no contexto competitivo das 
“cidades do pensamento único”. (ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E., 2000) 
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burgueses, tornaram-se paradigmáticas para entender o espaço público moderno, que 

deveria se prestar ao propósito de vender, e de produzir valor de troca, para muito além da 

mera especulação imobiliária nesta nova fase liberal do capitalismo industrial. Junto a 

ascensão da burguesia, Foucault observou a constituição e disseminação de um novo tipo 

de poder por todo corpo social que visava não só garantir a revolução política, através das 

“tecnologias de poder” em diversas escalas, mas também “instaurar uma hegemonia social 

que nunca mais perdeu” (FOUCAULT, 1995, p. 218) referindo-se aos burgueses. 

Esses espaços modernos, junto à sociedade moderna, expressavam os ideais da 

“modernidade” que resultaria em novos modos de viver do sujeito moderno. A experiência 

da “modernidade”, segundo ótica de Marshall Berman (1982), é um processo social em 

perpétuo estado de vir-a-ser da “ação modernizante”. Este processo esteve em curso há 

cerca de quinhentos anos, com início no século XVI com a experiência da vida moderna, 

ameaçando a tradição e alimentando mitos de um nostálgico paraíso pré-moderno. A 

“modernização” é paradoxal pois, ainda segundo o Berman, ao mesmo tempo que 

desmancha fronteiras geográficas, raciais, ideológicas e nacionais, une a humanidade em 

torno de um projeto de modernidade.43 

Existe um tipo de experiência vital — experiência de tempo e espaço, de si 
mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida — que é 
compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei 
esse conjunto de experiências como “modernidade”. Ser moderno é 
encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 
crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor — 
mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que 
sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade 
anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, 
de religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une 
a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de 
desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente 
desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e 
angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse 
Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, 1986, p. 15, 
grifo nosso) 

                                                

43 O conceito de “modernidade” para Jürgen Habermas (2000), remonta ao filósofo Hegel e a relação 
interna entre modernidade e racionalidade encontrada no termo “tempos modernos” por volta de 
1800, segundo ele a descoberta do “novo mundo” assim como o Renascimento e a Reforma 
constituem o limiar histórico entre a época moderna e medieval. O conceito de modernização refere-
se a um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo: à formação de capital e mobilização 
de recursos, ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, 
ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação de identidades nacionais; à expansão 
dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação escolar formal, à 
secularização de valores e normas etc. A teoria da modernização efetua sobre o conceito weberiano 
de “modernidade” uma abstração plena de consequências. (Ibid., p. 5)  



 
79 

 

A modernidade foi duramente sentida quando, a partir do final do século XVIII com o 

advento da Revolução Industrial, houve o fenômeno do crescimento das cidades industriais 

que, com a explosão demográfica, passaram a apresentar diversos problemas de 

salubridade e condições de vida, afetando profundamente seus habitantes. Deste o início do 

século XIX, a proporção destes problemas tornou necessário o ordenamento e 

disseminação de hábitos de higiene por especialistas e a criação de uma nova disciplina de 

planejamento das cidades – o urbanismo. 

A crítica do urbanismo Françoise Choay, em sua conhecida antologia L’Urbanismo: utopies 

et réalités, livro originalmente publicado em 1965, abordou o problema do surgimento do 

urbanismo, nos fins do século XIX, inicialmente como uma resposta ao caos nas cidades 

decorrente das revoluções – burguesa e industrial – em países como França e Inglaterra, 

que viram suas cidades despontarem como grandes aglomerados urbanos desde o final do 

século XVIII, devido à grande migração campo-cidade e a necessidade de facilitar tanto o 

controle militar quanto o escoamento de bens e mercadorias nestes grandes centros 

urbanos. 

Portanto era fundamental a disciplinarização destas novas conurbações urbanas para 

garantir o funcionamento e organização geral do espaço citadino. Como já vimos no primeiro 

capítulo, segundo Foucault, os saberes foram disciplinarizados durante o século XVIII, 

resultando em um pretenso discurso científico44 frente ao discurso de verdade, como um 

instrumento potente para tensionar as múltiplas relações existentes entre os 

saberes/poderes da época, através de uma nova regra: “a partir desses saberes 

disciplinados, apareceu uma regra nova que já não é a regra da verdade, mas a regra da 

ciência”. (FOUCAULT, 2005a, p.222) Assim, “no momento em que a cidade do século XIX 

começa a tomar forma própria, ela provoca um movimento novo, de observação e reflexão”, 

(CHOAY, 2005, p. 4) que, principalmente a partir das primeiras reformas urbanas extremas 

como aquela engendrada pelo Barão de Haussmann na Paris oitocentista, possibilitou o 

surgimento do urbanismo enquanto saber científico, submetendo tanto o espaço construído 

                                                

44 O século XVIII foi o século do disciplinamento dos saberes, ou seja, da organização interna de 
cada saber como uma disciplina tendo, em seu campo próprio, a um só tempo critérios de seleção 
que permitem descartar o falso saber, o não-saber, formas de normalização e de homogeneização 
dos conteúdos, formas de hierarquização e, enfim, uma organização interna de centralização desses 
saberes [...] Logo, organização de cada saber como disciplina [...] sua distribuição, sua 
hierarquização recíproca numa espécie de campo global [...] a que chamam precisamente a “ciência”. 
(FOUCAULT, 2005a, p. 218) 
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das cidades, quanto toda multiplicidade de saberes/poderes que as constituíam à 

hegemonia da disciplina denominada urbanismo.45 

A reforma urbana espetacular de Paris surge na tentativa de superar Londres e a 

importância de seus portos na circulação de bens e mercadorias nas cidades inglesas, foi 

preciso criar um modelo social e ideológico que se encarregasse de modernizar Paris para 

que figurasse no crescente cenário urbano europeu como a “capital dos sonhos”, do fetiche 

pela mercadoria, um cidade luminosa, com fachadas e vias retilíneas, com galerias e 

passagens espetaculares que permitissem ao pedestre circular e, principalmente, consumir 

livremente atravessando a cidade com mínimo de contato possível com o mundo real e o 

mais próximo possível do mundo dos sonhos da modernidade. 

Um dos principais críticos da haussmannização46 de Paris e da sociedade produtora de 

mercadorias foi o poeta francês Charles Baudelaire – retomado por Walter Benjamin no 

projeto das Passagens ao escrever o texto “Paris, capital do século XIX” em 1935. Neste 

texto Benjamin analisa as galerias parisienses sob a ótica marxista do mundo dos sonhos da 

mercadoria em que os pedestres, a salvo dos novos perigos representados pela velocidade 

do tráfego, se mantinham longe das ruas parisienses, mas bem próximo aos fenômenos da 

mercadoria que transformavam a sociedade ao disciplinar as cidades expulsando o 

proletariado para longe do centro de Paris, processo que ficou conhecido por 

“embelezamento estratégico.” 

Haussmann trata de encontrar apoio a sua ditadura e colocar Paris sob um 
regime de exceção. Em 1864, num discurso na Câmara, expressa o seu 
ódio contra a desarraigada população da grande metrópole. Esta aumenta 
constantemente através dos seus empreendimentos. A elevação dos 
aluguéis empurra o proletariado para os arrabaldes. Através disso, os 
bairros perdem a sua fisionomia própria. Surge o cinturão vermelho. 
Haussmann deu a si mesmo o nome de “artiste démolisseur” [artista 
demolidor]. Sentia-se como que chamado para a sua obra, o que enfatiza 
em suas memórias. Assim, ele faz com que Paris se torne uma cidade 
estranha para os próprios parisienses. Não se sentem mais em casa nela. 
Começa-se a tomar consciência do caráter desumano da grande metrópole. 
Paris, a monumental obra de Maxime Du Champs, deve o seu nascimento a 
essa consciência. As Jérémiades d’un Haussmannisé dão-lhe a forma de 
uma lamentação bíblica. 

                                                

45 Segundo a autora, o termo “urbanismo” é cunhado por Ildefons Cerdà em Las cinco bases de la 
teoria geral de la urbanización de 1867. 
46  No período do Segundo Império (1852 – 1870), Georges-Eugène Haussmann, o Barão de 
Haussmann, sob ordem de Napoleão III, comanda a reforma urbana feita em Paris entre 1853 e 
1870. Caracterizam a “haussmannização” não apenas o conjunto de transformações na malha urbana 
parisiense, mas também o estudo das consequências e, principalmente, da sua difusão ideológica 
enquanto modelo urbano. As fachadas luminosas da “cidade luz” francesa e a ordenação do tráfego 
foram pontos chave para engendrar o fetiche pela mercadoria. 
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A verdadeira finalidade das obras de Haussmann era tornar a cidade segura 
em caso de guerra civil. Ele queria tornar impossível que no futuro se 
levantassem barricadas em Paris. Com essa intenção Luís Filipe já 
introduzira o calçamento com madeira. Mesmo assim, as barricadas 
desempenharam um papel na Revolução de Fevereiro. Engels se ocupa 
com a tática das lutas de barricada. Haussmann quer impedi-las de duas 
maneiras: a largura das avenidas deveria tornar impossível erguer 
barricadas e novas avenidas deveriam estabelecer um caminho mais curto 
entre as casernas e os bairros operários. Os contemporâneos batizam esse 
empreendimento de “embelissement stratégique” [embelezamento 
estratégico]. (BENJAMIN, 1985, p. 41-42) 

Este processo de “embelezamento estratégico” foi empregado como referência não só para 

a modernização de algumas cidades europeias, mas principalmente para cidades 

americanas como Buenos Aires, Rio de Janeiro e Nova Iorque. Além das reformas 

francesas, outras grandes reformas influentes ocorreram no contexto europeu em cidades 

como Berlim, Barcelona, Viena e Londres que seguiram se transformando segundo 

discussões urbanísticas que estavam acontecendo ao longo do século XIX inteiro.47 

As exposições universais reuniram e expuseram para o público em geral os progressos da 

engenharia a partir do ano 1851 em diante, além das obras construídas eram expostos 

produtos industriais e podiam se estabelecer relações diretas entre produtores, 

comerciantes e consumidores. A primeira exposição ocorreu em Londres (1851), foi 

instalada no Hyde Park e organizada por Henry Cole e o príncipe Albert que apresentaram o 

Palácio de Cristal para a população – o único exequível dos projetos concorrentes. O 

palácio deveria representar um novo tempo e um novo poder associado aos novos materiais 

industriais ligados à burguesia industrial, suscitando grande admiração dos críticos, com 

ressalvas do John Ruskin, que criticou a proposta, pois perdia muito material ao ser 

desmontado e remontado novamente. 

                                                

47 São exemplos destas reformas o ensanche contido no plano de Barcelona de Ildefons Cerdà, e do 
ring na reforma proposta pelo arquiteto Otto Wagner para cidade de Viena e as discussões em torno 
da construção da ringstrasse polemizada pelo arquiteto Camillo Sitte que aspirava um planejamento 
urbano independente aos princípios haussmannianos, contra a grande escala e mania pelas grandes 
praças com obeliscos, para Sitte o urbanismo é precisamente uma “ciência de relacionamentos” com 
as boas formas da cidade, no entanto ele não advogou o uso de formas curvilíneas e subúrbios 
pitorescos nos vetores de expansão urbanas, como fizeram seus discípulos. (KOSTOF, 1991, p. 84)  
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Figura 9: Ilustração do interior do Palácio de cristal publicada no Illustrated Exhibitor em 1851. Disponível em: 
<http://www.ndl.go.jp/exposition/e/data/L/075l.html> Acesso em 22 set. 2016. 

Segundo Benevolo (2016, p. 134), os arquitetos não se envolveram nas primeiras 

exposições, de maneira que a primeira grande edificação que marca a ascensão da 

burguesia nos grandes eventos – que identificamos como o início da primeira morte do 

arquiteto – foi feita pelo engenheiro Sir Cole, que não tinha quaisquer das preocupações 

monumentais que perturbavam os arquitetos (amigos do rei) que projetavam as grandes 

edificações da época. Preocupações como ostentações na estrutura, decorações de estilo e 

falta de aceitação franca dos produtos fabricados em série acelerou a morte do arquiteto 

amigo do rei e proporcionou a ascensão do engenheiro civil. Posteriormente, percebendo, 

finalmente, a queda na sua influência e destaque, o arquiteto entra na metamorfose que o 

incluirá no processo em andamento na época – urbanismo como disciplina científica, 

reguladora, higienista, progressista –, e a arquitetura se utiliza dos novos materiais para 

vigiar o comportamento cotidiano das pessoas, através de vãos mais amplos, pés-direitos 

mais altos e maior entrada de luz com a transparência do vidro. Todos os espaços deveriam 

ser esquadrinhados pela nova técnica de poder, inclusive os espaços internos, cerrados, 

escuros, opacos, agora amplamente devassados com vidro. 

Seguiram as exposições de Sidney (1879), Melbourne (1880), Amsterdã (1883), Barcelona 

(1888) e em 1889, a de Paris, que comemorava o centenário da tomada da bastilha, a 
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primeira exposição realizada em Paris após a espetacular reforma realizada por Haussmann 

(entre 1853 e 1870), onde foi construída a célebre Torre Eiffel (com 300 metros de altura) 

que também deveria ser desmontada ao fim da exposição. As polêmicas estilísticas 

começaram com o decreto de Napoleão III de 1863, para reforma do conteúdo ensinado na 

formação dos arquitetos da École des Beaux-Arts, que determinava que os estudos fossem 

voltados para um sentido mais liberal, o que não foi bem aceito pelos acadêmicos. Charles 

Garnier defendeu as posições da academia, dizendo que a escola não teria e não poderia 

ter preferência por qualquer estilo pois deveria ensinar “a disposição, a composição, o 

raciocínio, a harmonia das formas, os relacionamentos de oposição, isto é, os elementos 

primordiais da arte”. (ibid., p. 150) 

Neste mesmo período, as cidades americanas impressionavam os europeus pelo 

desenvolvimento de sua indústria siderúrgica e de transportes, com a construção de 

extensas ferrovias (sem precedentes) na expansão para o Oeste. Eram notáveis as grandes 

estruturas de aço como armazéns, estações ferroviárias e pontes. Dentre elas, a cidade de 

Chicago despontava pela larga utilização destas estruturas pois teve que ser reconstruída 

rapidamente após o grande incêndio de 1871, mas as fachadas predominantes ainda eram 

em estilo neoclássico. Neste cenário se destacaram as ideias do arquiteto Louis Sullivan,48 

que ao escrever o livro O ornamento na arquitetura (1892), sugeriu que as fachadas fossem 

despidas daqueles ornamentos que dificultassem uma produção em escala industrial. O 

avanço tecnológico da época, principalmente o uso do aço, permitiu que os edifícios 

ficassem cada vez mais altos, algo entre oito e dez andares sem elevador, e até vinte e dois 

andares (COHEN, 2013, p. 57) com o advento do elevador elétrico (1880), tornando o 

horizonte da cidade de Chicago, povoado por edifícios verticalizados, um ícone urbano do 

período. 

O advento do urbanismo e da figura do arquiteto-urbanista, na tentativa de ordenar as 

cidades da sociedade industrial e “cura-las” surge junto com a elaboração de modelos 

urbanos ideais, que quase sempre tem falhado e exposto o problema em torno de diversos 

modelos urbanos propostos por figuras como Tony Garnier, Le Corbusier, Ebenezer 

Howard, Frank Lloyd Wright, ou provenientes de reformas urbanas com as dos prefeitos 

Barão de Haussmann em Paris, Robert Moses em Nova Iorque. 

 

                                                

48 Louis Sullivan cunhou a famosa frase “a forma segue a função” em ensaio intitulado The Tall Office 
Building Artistically Considered, publicado para revista Lippincott’s Magazine, em março de 1986, 
baseado na análise da obra do escultor Horatio Greenough. 
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Figura 10: Fotografia da ‘Exposition Universelle’ mostrando a Torre Eiffel e o ‘Globe Celeste’ em 1889. Fotografia 
da London Stereoscopic Company. Disponível em: 
<https://ahmadalijetplane.files.wordpress.com/2014/04/746e6f70-b8db-11e3-ad80-ebc46c8e8c51_2642459.jpg> 
Acesso em 22 set. 2016. 

Como vimos, o processo de industrialização, em meados do século XIX, operou grandes 

mudanças nos centros urbanos europeus resultando em uma urgência de propostas de 

modernização das cidades. Neste contexto, temos a ascensão de um dos mais importantes 

arquitetos-urbanistas no cenário europeu – figura incontornável desta nova fase racional, 

disciplinadora e reguladora pela qual o arquiteto se metamorfoseou – o franco-suíço Le 

Corbusier, responsável pela difusão de ideias racionalistas sobre arquitetura, urbanismo e 

traçado das cidades, influenciando não só a modernização das cidades europeias como 

todo o período conhecido como modernismo tardio pelo mundo. 

Le Corbusier, em seus famosos escritos defendia que a arquitetura poderia evitar a 

revolução com o enunciado certamente sedutor “podemos evitar a revolução”, que soava 

bem aos ouvidos da burguesia e aos chefes de estado mais totalitaristas – ambos buscando 

se manter no poder. Assim, o arquiteto-urbanista, substituindo a figura do arquiteto (primeira 

morte), trabalharia a disciplina do corpo na arquitetura, moldando um corpo ideal (modulor 

corbusiano), e, no urbanismo, modulando corpos, regulando as populações citadinas. A 
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arquitetura seria a máquina de morar e o trabalhador seria a máquina de produzir que 

moraria também em uma cidade ideal. 

É curioso notar características imperialistas, liberais e orientalistas49 em sintonia com a 

expansão imperialista da burguesia europeia, resumidas em sua primeira publicação 

intitulada A viagem do oriente. Este relato começou a ser redigido em 1911 enquanto o 

jovem arquiteto percorria regiões consideradas (até então) como “fora” das fronteiras 

europeias, a exemplo de Istambul (resultado de uma hibridização entre a arquitetura 

bizantina e a cultura árabe-mulçumana), descobrindo um mundo novo repleto de cúpulas 

brancas e mesquitas compostas por geometrias simples que encantaram o jovem arquiteto 

por suas formas “puras”, “exóticas” e “orientais”. No entanto o autor apenas atribuiria a 

influência destas formas puras sobre seus escritos dogmáticos e teorias modernas após o 

encontro, ao fim da viagem, com a arquitetura clássica grega: agora sim, poderia legitimar 

com tranquilidade a influência que sofreu daquelas formas gregas (lê-se: com raízes na 

cultura arquitetônica europeia) ao chegar em Atenas, ponto final da viagem, e não das 

formas orientais que viu durante todo o longo percurso. Estas experiências irão inspirar o 

jovem arquiteto ao longo de sua vida a elaborar as bases teóricas do purismo formal e da 

sua visão racional e essencialista do mundo em sintonia com o homem moderno. O 

purismo, que balizou a tão aclamada modernidade europeia, racional, científica, idealizada, 

luminosa e pura, que viria a salvar o homem médio europeu da obscuridade e trazê-lo aos 

novos tempos modernos seria, então, oriental? Teria tido o purismo europeu raízes na 

cultura arquitetônica geométrica oriental? 

Certamente não nos cabe aqui procurar uma origem, não se trata disso, ao contrário, 

apenas lançar uma luz sob um outro ponto de vista possível sobre alguns dos escritos e 

enunciados que marcaram tão fortemente o processo de modernização (e motivo de 

orgulho) de muitos ocidentais, constantemente lançando um olhar que identifica o “nós” 

europeus contra todos “aqueles” não europeus que constituíram por muito tempo a 

alteridade radical conhecida como “Próximo-oriente”, primordialmente o mundo árabe-

                                                

49 Edward W. Said, em seu livro Orientalismo, lançado em 1978, defende que o Oriente é uma 
invenção do Ocidente, baseado na “ideia de Europa”, uma noção coletiva que identifica o “nós” 
europeu contra todos “aqueles” não europeus. Assim, segundo o autor, o orientalismo é uma 
disciplina sistêmica por meio da qual a cultura europeia se fez hegemônica e conseguiu não apenas 
administrar o Oriente, mas até mesmo produzi-lo política, ideológica, imaginativa, científica e, porque 
não, arquitetônica e urbanisticamente. Este sistema discursivo é o responsável por tornar a cultura 
ocidental hegemônica, tanto na Europa quanto fora dela. Este discurso revela não só uma estrutura 
de dominação política e cultural, mas também os perigos e tentações de se vir a emprega-lo sobre si 
mesmo ou sobre os outros, portanto optamos por não nos aprofundarmos muito nas questões 
orientalistas por entendermos que estas ainda estão dentro de uma lógica binária e excludente, 
simplificando a complexidade das conexões e relações estabelecidas entre as culturas ao longo dos 
tempos. 
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mulçumano, e a alteridade extrema, composta pelos povos, ainda mais distantes, do 

“Extremo-oriente”. Mesmo porque, como nos mostra Flusser: 

No século XIX pensava-se assim: Ocidente é Ocidente e Oriente é Oriente; 
e os dois jamais podem encontrar-se (West is West and East is East, and 
never the twine can meet). Tratava-se de uma opinião baseada num 
conhecimento profundo, pois o que há de mais terrível para o Ocidente é a 
morte, e para o Oriente é a vida. No Ocidente é preciso morrer (esse é o 
preço dos pecados), e no Oriente é preciso sempre reencarnar (essa é a 
punição pelos delitos cometidos). Para o Ocidente, “salvação” significa a 
superação da morte; para o Oriente, a superação das reencarnações. Cristo 
promete a vida eterna; Buda, a libertação da vida [...] Um abismo 
intransponível parece abrir-se entre esses dois mundos. 

Sempre existiram coisas desse tipo. Por exemplo, a porcelana chinesa era 
fabricada segundo um design inglês. No Império Romano provavelmente 
eram conhecidos elementos culturais do Extremo Oriente e, do mesmo 
modo, elementos culturais helênicos já deviam ser conhecidos na China. E 
isso sem mencionar os dragões mongóis nas catedrais góticas e os elmos 
dos deuses da época de Alexandre, em Angkor Watt. O design não segue a 
função, mas os mercadores a bordo de seus barcos ou ao longo das rotas 
da seda. (FLUSSER, 2007, p. 206 e 207) 

Em outra célebre publicação intitulada justamente de Urbanismo, Le Corbusier ainda evoca 

a planta da cidade proibida chinesa (em Pequim) para mostrar que só o ângulo reto poderia 

salvar Paris do “caminho tortuoso das mulas”. Novamente vemos a tradição construtiva 

oriental entrar em cena para justificar e legitimar as ideias do nosso polêmico arquiteto-

urbanista, no afã de tirar suas ideias do papel e pô-las em prática na ordenação racional e 

científica das cidades européias, mas sempre com clara distinção entre o que são meros 

“exemplos” das suas ideias “originais”, racionais e científicas. 

O ângulo reto é lícito, mais faz parte de nosso determinismo, é obrigatório. 
[...] olhe a seu redor e até além mares, e no tempo através dos milênios; 
diga-me se o homem agiu de outra maneira que não a partir do ângulo reto 
e se há ao redor do senhor outra coisa senão ângulos retos? [...] Na 
natureza caótica, o homem, para sua segurança, cria para si uma si uma 
ambiência, uma zona de proteção que esteja de acordo com o que ele é e 
com o que pensa; ele precisa de pontos de referência, de praças fortificadas 
em cujo interior ele se sinta em segurança; precisa de coisas de seu 
determinismo. [...] a cidade da China de alta cultura, Pequim, mostram 
de um lado o ângulo reto e a reta ligados irremediavelmente a todos os 
atos humanos [...] do outro, atestam o espírito atingindo os confins de sua 
potência, de sua grandeza, exprimindo-se pelo ângulo reto, perfeição 
evidente e prova ao mesmo tempo, sistema admirável e perfeito, único, 
constante, puro, suscetível de vincular-se à idéia de glória, vitória dos 
tiranos, à idéia de toda a pureza, célula das religiões. [...] Paris sede de 
uma potência, lar de um espírito que quer iluminar o mundo, Paris 
destrói e retalha o seu labirinto e de suas feridas tende para uma 
colocação em ordem, retas e ângulos retos, organização necessária à sua 
vitalidade, à sua saúde, ordenação indispensável à expressão de seu 
espírito que ela quer claro e de beleza. (LE CORBUSIER, 2009, p. 21 e 
24, grifo nosso) 
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Ora, se levarmos em consideração que a matriz do pensamento oriental não perpassa o 

cientificismo nem o racionalismo, mas sim, por definições cósmicas que resultaram na 

organização da cidade de Pequim em retângulos concêntricos – um diagrama de poder 

definido pelo ideograma cidade que representa a Terra e a força do Criador –, veremos que 

o ângulo reto advém fundamentalmente da figura geométrica do retângulo que dá forma ao 

próprio ideograma que significa cidade. E mais, se levarmos em consideração que a ciência 

ocidental, tão alardeada pela burguesia industrial e pela figura do nosso arquiteto-urbanista 

operador de máquinas, existe graças ao precoce desmonte das formações feudais, 

desvinculação do conhecimento do caráter religioso e, principalmente, por meio da teoria 

crítica e cética com relação ao mundo dos fenômenos, veremos que no Oriente, pelo 

contrário, a forma das coisas “tem fundamento em uma vivência concreta muito específica, 

graças à qual o homem e o mundo se fundem um com o outro”. Portanto entre as teorias 

científicas e a experiência concreta, o Oriente se pautou na construção de coisas baseando-

se no que partiu dela, e não de uma teoria a priori, ou anterior ao objeto. 

Abre-se o abismo de que falávamos [...] do nosso ponto de vista, o design é 
frequentemente visto como a imposição de uma forma sobre uma massa 
informe. A forma (eideia) se torna visível sob o olhar teórico: por meio da 
teoria se pode ver, por exemplo, que o triangulo é a forma cujos ângulos 
somam 180 graus. E então o que foi concebido teoricamente é tomado e 
imposto a algo informe, desenhando-se (dando forma a gestaltet), por 
exemplo, uma pirâmide. Naturalmente há que se aceitar que a soma dos 
ângulos de um triângulo produzido desse modo não seja exatamente 180 
graus. Nenhum desenho pode ser “perfeito”, coincidir completamente com o 
modelo teórico segundo o qual foi criado. Esse é um problema nosso com o 
design, que, com toda a certeza, não corresponde ao problema de design 
no Extremo Oriente. 

Podemos observar como surgem formas entre as mãos dos orientais, por 
exemplo ideogramas escritos com pincel, flores de papel, ou simplesmente 
o modo como realizam o gesto da cerimônia do chá. Em todos esses casos 
não se trata de uma ideia imposta sobre algo amorfo; trata-se de fazer 
surgir de si mesmo e do mundo circundante uma forma que abarque ambos. 
O design seria pois – no sentido do Extremo Oriente – uma espécie de 
imersão no não eu (por exemplo, no papel, no pincel e na tinta), graças à 
qual o eu sobretudo se configura (por exemplo, na forma de um caractere 
escrito). 

Enquanto no Ocidente o design revela um homem que interfere no mundo, 
no Oriente ele é muito mais o modo como os homens emergem do mundo 
para experimentá-lo. Se considerarmos a palavra estético em seu 
significado originário (isto é, no sentido de “experimentável”, de 
“vivenciável”), podemos afirmar que o design no Oriente é puramente 
estético. (FLUSSER, 2007, p. 208 e 209) 

Portanto, o desenho urbano em ângulo reto de Pequim, organizando a cidade em retângulos 

concêntricos, que provocou a admiração de Le Corbusier provém não de uma tentativa 

científica de ordenar o mundo, mas precisamente de uma tentativa de representação 



 
88 

 

cósmica, que até mesmo alinhava as constelações ao palácio do imperador. Se Le 

Corbusier tivesse entendido isso talvez não tivesse comparado tão diretamente seus 

desejos ao modo de fazer cidades chinesas que, certamente, não dialogavam com o 

pretenso cientificismo e perfeição purista (ideal) que pretendia alcançar através da 

elaboração de seus futuros projetos e planos modernos. O ângulo reto de Pequim em nada 

corrobora com as teorias dogmáticas, racionais e científicas corbusianas, e sim, ao 

fenômeno da natureza das cidades: uma representação da ação do Criador (Governo) sobre 

a Terra. O que, por si só, não deixa de ser tão totalitário e axiomático que os motivos por 

trás das ideias de Le Corbusier para disciplinar e regular os corpos citadinos, sejam quem 

for, europeus, indianos, africanos ou até mesmo chineses, já que as teorias corbusianas não 

conheciam limites geográficos e se prestavam fundamentalmente à expansão imperialista 

da cultura europeia. 

Arquiteto como operador de máquinas 

Se Paris foi o paradigma de modernidade do século XIX, Nova Iorque foi o maior paradigma 

de modernidade do século XX. Ao contrário de Paris e Londres, Nova Iorque nasce na 

modernidade, já que a descoberta do continente em que se situa foi um dos eventos que 

inauguraram os tempos modernos. Mas a modernidade está em constante devir, e no fim do 

século XIX, o termo amerikanismus passou a ser usado na Europa Central para “designar 

não somente a forma mais radical de materialismo, mas também a atração, mistura de 

desdém e fascinação, que os europeus começaram a sentir pelos Estados Unidos como 

uma terra livre de amarras para o desdobramento da modernidade.” (GORELIK apud 

KOOLHAAS, 2008, p. 17) Afinal, Nova Iorque não teve que superar um modelo de cidade 

nem reorganizar o tecido urbano preexistentes. 

Até 1807 nem mesmo a retícula que caracteriza as ruas de Manhattan estava lançada, mas 

o século XIX viu o rápido desenvolvimento daquela que seria a capital do século XX. O 

maior ícone da modernidade de Nova Iorque é o arranha-céu que representa o encontro 

fortuito de diferentes novidades do sistema urbano contribuindo para criação de uma “cultura 

da congestão” (KOOLHAAS, 2008, p. 151) que, segundo Koolhaas, caracteriza o século XX. 

A sua exaustiva reprodução dentro da cidade de Nova Iorque, corroborou com o status do 

arranha-céu como o ícone de modernidade da arquitetura americana, já que somente entre 

1890 e 1908, foram erguidos 306 arranha-céus na cidade. (ARANTES, 2011, P. 40) 
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Figura 11: Desenho de Hugh Ferriss, precursor dos arranha-céus vertiginosos de Manhattan, publicado no livro 
The Metropolis of Tomorrow. FERRIES, H. The Metropolis of Tomorrow. Nova Iorque: Ives Washburn Publisher, 
1929, p. 113. 

Esses arranha-céus, ícones da modernidade nova iorquina, compõem o conjunto urbano 

mais célebre do século XX que incorpora em si não apenas a imagem de modernidade que 

Paris tinha, mas a imagem do poderio econômico americano associado a cidade de Nova 

Iorque, já que a cidade tinha um dos dois únicos centros financeiros dos Estados Unidos na 

época. (SHEPARD, 2015, p. 134) Esse centro financeiro corroborou, durante décadas, para 

a consolidação da cidade de Nova Iorque como um importante centro da economia global. 

A crítica à exploração social do trabalho, às condições de vida do proletariado industrial 

urbano e à modificação dos modos de vida pelas novas tecnologias marcaram o século XIX 

e se estenderam até meados do século XX. Desde então, o urbanismo universalista, 

racionalista 50  e “científico”, tendo o arquiteto franco-suíço Le Corbusier 51  como um dos 

                                                

50 O conceito de arquitetura racionalista foi utilizado pela primeira vez por historiadores da arquitetura, 
em especial Bruno Zevi, para explicar o movimento que aboliu qualquer ornamentação engendrando 
a união entre indústria e técnica, daí o pretenso “cientificismo” que se pretendeu universalista 
resultando posteriormente na criação do estilo conhecido como International Style. (CHOAY, 2013, p. 
19) 
51 O modelo progressista expresso pela obra do arquiteto Tony Garnier em La Cité Industrielle 
influenciou a primeira geração dos arquitetos “racionalistas”, como Le Corbusier, Gropius, Mies Van 
der Rohe, entre outros que, no contexto do pós primeira guerra, passam a se encontrar em 
congressos internacionais de arquitetura moderna, os C.I.A.M, inicialmente concentrados no 
problemas de habitação e posteriormente, a partir de 1930, passam a colocar o urbanismo em 
primeiro plano, elaborando em 1933 a Carta de Atenas (Town Planning Chart) que continha em si a 
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principais representantes, reivindicou um “ponto de vista verdadeiro” e procurou resolver os 

problemas urbanos através de um modelo urbano ideal de cidade maquinista, funcionalista e 

“moderna”. 

Durante o século XX, a escassez de habitações no primeiro pós-guerra e a crise econômica 

de 1929 iriam definitivamente impor a construção em massa, usando novos materiais com 

menor variedade tipológica e componentes padronizados construídos, quase sempre, em 

um contexto de tábula rasa,52 um conceito adotado por Le Corbusier53 ao publicar Vers une 

architecture (1923), uma série de ensaios na defesa de “traçados reguladores” respaldados 

em projetos teóricos como a Cidade Contemporânea de Três Milhões de Habitantes, de 

1922, e o Plan Voisin para Paris, de 1925. A “racionalização capitalista da produção” levou à 

defesa da serialização, da moradia mínima (existenzminimum) e do zoneamento urbano, na 

eterna busca do novo, e a prática da tábula rasa em relação à cidade preexistente. É neste 

contexto que surgem os CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna) com o 

primeiro encontro na Suíça, em 1928, com intuito de prolongar o sucesso da exposição 

Weissenhof Siedlung (1927) organizada pela vanguarda alemã (Werkbund) defendendo que 

o urbanismo não poderia mais estar exclusivamente subordinado às regras de um 

esteticismo gratuito.54 

O plano traçado por Mies Van der Rohe, vice-presidente do Werkbund, colocava em prática 

alguns princípios urbanísticos que até então eram apenas teóricos, como a independência 

da construção em relação às margens das ruas, separação entre circulação de veículos e 

de pedestres, e adaptação das edificações à topografia, com uma certa sensibilidade. 

Foram convidados os arquitetos europeus que melhor representavam as ideias desta 

vanguarda na época, como Peter Behrens, Walter Gropius, o próprio Mies, Le Corbusier, 

além de outros arquitetos holandeses e belgas. 

                                                                                                                                                   

ideia de modernidade fundamental para a aplicação de modelos urbanos como ruptura histórica 
radical. (CHOAY, 2013, p. 20) A cidade do século XX, portanto, foi pensada a partir de um homem-
tipo com medidas universais (modulor corbusiano) resultando na modelação disciplinar, atualizando a 
“verdade da boa forma” da cidade do século XIX. Assim, modelos urbanos foram aplicados em 
diversas partes do mundo com uma certa independência frente às singularidades sociais, econômicas 
e espaciais. 
52 Conceito adaptado ao campo da arquitetura e do urbanismo na modernidade; Tábula, na Roma 
antiga, era uma tábua de cera que podia ser repetidamente apagada e escrita novamente sobre 
tábula rasa. 
53 Le Corbusier chegou a propor um mesmo esquema para o Rio de Janeiro e para Argel, além de um 
plano para reconstrução de Saint-Dié que reproduzia um pequeno trecho do Plan Voisin. (CHOAY, 
2013, p. 184) 
54 A arquitetura logo incorporou o controle de qualidade Taylorista na produção dos equipamentos 
necessários para construção em massa com maior rapidez e padronização a fim de tornar a 
reconstrução do pós-guerra mais eficiente. Os arquitetos franceses estudaram o racionalismo da 
indústria americana para incorporar aos seus projetos arquitetônicos e urbanísticos. 
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Figura 12: Plano do Weissenhof, traçado por Mies Van der Rohe, com a indicação dos arquitetos responsáveis 
pelo desenho de cada edificação juntamente com o status atual das edificações. As edificações que 
permanecem no local estão em preto ou vermelho e as demolidas listradas em preto e branco. Fotografia do 
autor. Acervo do Museu do Weissenhof. 

O bairro tem um caráter excepcional, já que não é um complexo unitário, 
formado por tipos de edificações repetidos, mais um mostruário de edifícios 
diversos, que devem ser considerados como protótipos. A construção 
principal é um bloco de casas enfileiradas de quatro andares, com estrutura 
de aço, atribuído a Mies Van der Rohe. (BENEVOLO, 2016, p. 458) 

O Weissenhof reuniu em si todas as características desejadas para o que viria a ser a 

cidade moderna, mostrou que a concordância entre diferentes contribuições possibilitaria 

atingir uma unidade mais vasta na forma urbana através de protótipos arquitetônicos, 

mesmo aqueles pensados isoladamente. As casas enfileiradas representavam a 

possibilidade de dar condições higiênicas para todas as unidades unifamiliares, além de 

facilitar sua construção em série. Essa nova habilidade da arquitetura, e do arquiteto-

urbanista – que ao se livrar do compromisso com os estilos arquitetônicos tradicionais, 

tomou o lugar do arquiteto (amigo do rei) que apenas produzia as grandes obras –, de 

construção chamou a atenção da burguesia e dos especuladores imobiliários europeus por 

ser um bom investimento, já que, através da construção em série, da planta livre, linear, era 

possível concluir mais rápido e baratear a produção de forma padronizada, salubre, 

disciplinada e racional, maximizando os lucros. 

A planta livre, que gerava a fachada livre, um dos principais pontos da arquitetura moderna 

dogmática de Le Corbusier, foi o principal ponto perseguido pela nova figura do arquiteto-

urbanista (operador de máquinas) nas décadas seguintes. Seus projetos mostravam, 
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sobretudo, as proporções mínimas necessárias para o corpo-ideal viver em um ambiente, as 

circulações internas pensadas por Corbusier tinham dimensões comparáveis aos corredores 

dos vagões de trem, evidenciando suas ideias em torno da máquina de morar. Le Corbusier, 

ao observar a cidade de Paris, repleta de edificações geminadas, densas e alinhadas, 

buscou reinterpretar sua melhor característica: edificações em barra e grandes vias (os 

bulevares parisienses), e descarta o resto fazendo tábula rasa em sua proposta para uma 

cidade intitulada Plan Voisin (1925) e, ao visitar Nova Iorque, um novo plano (e livro) 

intitulados Ville Radieuse (1930-1935), que seria composto por arranha-céus horizontais em 

oposição ao arranha-céu vertical de Manhattan. 

No segundo pós-guerra, com a volta dos encontros CIAM, e as funções urbanas em mente, 

os arquitetos-urbanistas passaram a adotar planos semelhantes para cidades francesas, 

americanas, africanas e até japonesas (CHOAY, 2013, p. 21) em razão da urgência da 

reconstrução provocada pela guerra. Portanto, o sexto e o sétimo CIAMs foram dominados 

pela figura de Le Corbusier até que o oitavo marcou o início de uma nova fase com tema 

“centro das cidades” (JACQUES, 2003, p. 26), consolidado apenas no CIAM X (1956), 55 em 

que as discussões passaram a introduzir particularidades de cada usuários no tema 

“habitar”, que diferia da urgência técnica do existenzminimum, na busca por satisfazer as 

novas necessidades de uma sociedade de consumo (BARONE, 2002, p. 87) não 

contempladas pela segregação funcional oferecida pela Carta de Atenas corbusiana de 

1943. Neste contexto aparece o Team X,56 um jovem grupo que criticava os princípios 

universais do urbanismo colocando o homem real no lugar do homem ideal (JACQUES, 

2003, p. 26) e buscava garantir a pluralidade do pensamento,57 porem sem negligenciar as 

conquistas sociais do movimento moderno. (BARONE, 2002, p. 62) 

                                                

55 O décimo congresso ocorreu na cidade de Otterlo e contou com a participação de arquitetos que 
eram a favor do receituário dogmático da Carta de Atenas corbusiana como o arquiteto japonês 
Kenzo Tange e outros contra, como o arquiteto italiano Ernesto Rogers que integrava o Team 10, 
mas pregava a adoção da linguagem tradicional, apresentando o projeto da Torre Velasca em Milão, 
uma torre tecnológica que evocava formas medievais, vocabulário tido como “retrocesso” pelos 
funcionalistas. (BORONE, 2002, p. 88) 
56  O Team X surge como grupo durante o nono CIAM (1953), quando os Smithson propõem 
mudanças nas montagens dos CIAMs – que não deveriam mais ser por funções da cidade, mas sim 
por escalas – baseadas no esquema do Valley Section do Patrick Geddes. 
57 A polêmica em torno do projeto historicista apresentado por Rogers (Torre Velasca de Milão) 
culminou com sua retirada do grupo Team 10, o que denunciou os limites para a tolerância às 
divergências dentro do Team 10 representado pelo casal Smithson, (BORONE, 2002, p. 90) que 
buscavam apenas uma “reforma” de “dentro” do movimento moderno, já que seus edifícios em 
formato de ”barra” e a materialidade de seus projetos em si não diferiam completamente das 
propostas corbusianas. Posteriormente o arquiteto Aldo Rossi explicitou a influência formal de Rogers 
em suas ideias, inclusive o fato urbano e o entendimento da cidade como arquitetura, que adquire 
uma memória de si mesma ao longo do tempo, fruto da construção em um determinado contexto. 
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Figura 13: Modelo posa com um Mercedes-Benz modelo 8/32 hp Stuttgart 200 em frente às casas geminadas 
projetadas por Le Corbusier no Weissenhof, em propaganda da Mercedes-Benz de 1927. Disponível em: 
<http://www.archello.com/sites/default/files/12829175101541103651705722896809411435686125o.jpg> Acesso 
em: 25 set. 2016. 

No contexto francês, os Situacionistas – um grupo de artistas formado por ideias da 

Internacional Letrista com influências do movimento Dadá e do surrealismo – fizeram a 

crítica ao urbanismo racionalista e ao dogmatismo representado pela Carta de Atenas. Ao 

contrário do Team X, que criticava o funcionalismo de “dentro” do movimento moderno nos 

CIAMs, os Situacionistas, que inicialmente se reuniam em torno de Guy Debord, buscavam 

em práticas e procedimentos a criação de situações resultando no Urbanismo Unitário (UU) 
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que não tinha como objetivo propor novos modelos urbanos justamente por ser contra a 

separação de funções encontradas na Carta de Atenas. (JACQUES, 2003) Até os CIAMs, a 

forma predominante de pensar as cidades era ainda herdeira das ideias do Movimento 

Moderno aplicadas como solução para escassez da habitação nos pós-guerras, a exemplo 

de locais como o bairro de Weissenhof na cidade de Stuttgart citado anteriormente, e o 

bairro do Tiergarten em Berlim, ambos na Alemanha. 

Nova Iorque, tal qual Paris, também passou por grandes reformas de caráter rodoviarista 

como aquelas empreendidas por seu prefeito, mestre-construtor e remodelador urbano, 

Robert Moses. Nesta época, a jornalista Jane Jacobs em seu livro The Death and Life of 

Great American Cities (1961), mobilizou a opinião pública ao perceber que Moses planejava 

derrubar seu quarteirão. O livro, uma crítica sem pretensão de criar um “modelo urbano”, 

defendia os “olhos da rua” e a escala dos bairros e quadras nova-iorquinas, que deveriam 

possuir mais ruas, com uma maior possibilidade de apropriação dos moradores, além de 

uma maior diversidade e vitalidade nas esquinas e a calçadas. Jacobs (2000), denunciou os 

problemas sociais causados pelas reformas feitas por Moses que tinha uma “grande 

capacidade de convencer um público massivo de que ele era o veículo de forças históricas 

mundiais e impessoais”, sendo o “espírito propulsor da modernidade” (BERMAN, 1986, p. 

292) De forma que, por quarenta anos, opor-se às suas pontes, túneis, vias expressas, 

projetos habitacionais, barragens e hidrelétricas era o mesmo que opor-se ao progresso, à 

história e à própria modernidade. 

Mas apesar da reforma proposta por Moses no século XX ter um caráter rodoviarista e 

urbano herdado da experiência haussmanniana, os fundamentos da urbanização americana 

remontam aos subúrbios pitorescos ingleses, especialmente a noção do jardim inglês e sua 

ligação com a paisagem rural no século XVIII. (KOSTOF, 1991, p. 73) Um bom exemplo 

destes “pedaços idealizados do campo” é o Central Park.58 Apesar da idealização do campo 

presente no centro da vida nova-iorquina, a ideia de cidade jardim criada por Howard 

(também inspirada no campo inglês), não vingaram no contexto de especulação imobiliária 

nova-iorquina. Mesmo que Ebenezer Howard tenha vivido alguns anos em Chicago após a 

publicação das ideias de Garden City, as soluções e as ideias socialistas contidas no texto 

não eram compatíveis com a especulação imobiliária americana de então. As cidades jardim 

defendidas por Howard não seriam como os subúrbios pitorescos dependentes do centro 

antigo de uma cidade, como os desenhados por Frederick Law Olmsted, mas cidades 

                                                

58 O Central Park foi idealizado pelo seu criador (Frederick Law Olmsted) como uma área rural no 
centro da cidade que “servia como remédio para os homens que poderiam aliviar as tensões da 
cidade e recobrarem as forças que perdiam nela”. (OLMSTED apud KOSTOF, 1991, p. 73) 
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independentes com seu próprio aparato administrativo, cultural e de serviços juntando 

“todas as vantagens da vida mais agitada e energética das grandes cidades com toda a 

beleza e encanto do campo”. (HOWARD apud KOSTOF, 1991, p. 76) 

 

Figura 14: Ilustração da Broadacre City por Frank Lloyd Wright publicadas no livro WRIGHT, F. L. The 
Disappearing City, Nova Iorque: Stratford Press. 1932. 

O sistema político social e econômico americano tornava impossível adotar as ideias da 

Cidade Jardim que eram prejudiciais ao tráfego, especialmente automobilístico, tornando o 

modelo americano de subúrbio mais atrativo, unindo o gosto pelo pitoresco e o revivalismo 

pluralista da Beaux-Arts oitocentista. As ideias antiurbanas americanas cristalizam-se no 

século XX, sob um novo modelo utópico elaborado pelo arquiteto americano Frank Lloyd 

Wright, a Broadacre-City, uma ode ao individualismo, do organicismo da arquitetura 

subordinada à natureza, da eliminação da megalópole e da ideia de cidade em geral. O 

modelo Broadacre era uma porção qualquer de tecido uniforme que poderia se estender 

ilimitadamente, um modelo urbano de caráter universal e rural. (CHOAY, 2013, p. 31) 
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Figura 15: Ilustração da Broadacre City por Frank Lloyd Wright publicadas no livro WRIGHT, F. L. The 
Disappearing City, Nova Iorque: Stratford Press. 1932. 

Gestão econômica de cidades e o arquiteto como agenciador de desejos 

As teorias, modelos e conceitos apresentados até aqui, inclusive aquelas formuladas a partir 

da observação da paisagem urbana, foram pensadas de forma dual (binariamente). Mais 

recentemente, principalmente a partir do movimento de Maio de 68, alguns elementos 

ajudaram a desconstruir conceitos dominantes como os de unidade, continuidade, 

identidade, memória coletiva, cultura, dentre outros. 

Na década de 1960, a discussão e crítica urbanística anglo-americana ainda seguiu 

segundo parâmetros estéticos como em Gordon Cullen e Kevin Lynch,59 que se aproximam 

da abordagem oitocentista e esteticista do Camilo Sitte, mas fundamentalmente por um 

entendimento da paisagem como algo estático sem entende-la como resultado de uma 

                                                

59 As publicações do arquiteto americano Kevin Lynch, The Image of the City (1960) e do inglês 
Gordon Cullen, Townscape (1961); revelam o entendimento dos conceitos de paisagem urbana como 
ferramenta de análise e observação. A paisagem em Lynch passa pela organização em categorias, a 
partir dos “marcos visuais”, os elementos mais fortes de uma paisagem urbana, e limitava a 
percepção elementar da cidade como um “quadro”. Já o conceito de paisagem em Cullen é um 
“método” de diagnóstico no qual o sujeito é passivo – o autor trata o sujeito como um observador – 
que levanta e organiza dados na interação com a cidade, no entanto não interfere nela, não é um 
agente participante e ativo diante das ocorrências urbanas. A partir da conceituação de paisagem e 
seus três fatores determinantes – ótica, local e conteúdo – Cullen apresenta vários temas possíveis 
para as paisagens urbanas de forma que a soma da imagem com o teor conceitual seria equivalente 
à paisagem urbana. 
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construção coletiva de saberes-poderes, em que o sujeito não identifica e organiza as 

imagens em paisagens, mas às produzem e, principalmente, as consomem, em um 

processo cíclico de produção de desejo de consumo. Isso fica claro na virada representada 

pela convergência das críticas do Maio de 68, a exemplo de Guy Debord e do grupo da 

Internacional Situacionista,60 que criticavam tanto o modelo de cidade quanto o modelo de 

sociedade, ambos dentro de um contexto cada vez mais espetacular, “o espetáculo é o 

capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem”. (DEBORD, 1997, p. 27) 

A sociedade que modela tudo o que a cerca constitui uma técnica especial 
para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio território. O 
urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano pelo 
capitalismo que, ao desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e 
deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário. (Ibid., 
p. 112, grifo nosso) 

Assim as críticas posteriores ao Maio de 68 se caracterizaram por temas “esquecidos” pelos 

modernos como sexualidade, loucura e o próprio desejo, que marcam uma inflexão da 

crítica representada pelo pós-estruturalismo em um contexto de virada para o movimento 

pós-moderno61 na arquitetura com a demolição do conjunto Pruitt-Igoe,62 a ascensão dos 

estudos da arquitetura vernacular,63 e a publicação em 1972 do livro Learning From Las 

                                                

60 Segundo Jacques (2011), a crítica situacionista também não esteve livre da tentação de criar um 
novo modelo urbano. Um “arquiteto situacionista”, o holandês Constant, propôs um modelo de cidade, 
que contava com plantas baixas e até uma maquete, a cidade se chamaria Nova Babilônia e foi 
motivo da briga com Guy Debord e consequente desligamento de Constant da I.S. (Ibid., 161) O que 
revela que, apesar de proporem uma crítica aberta à mudanças, eram um grupo bastante fechado 
para opiniões divergentes: somente a revolução social e cultural seria capaz de promover a revolução 
urbana. 
61  O termo pós-moderno ou pós-modernismo foi adotado pela arquitetura, literatura, etc., para 
caracterizar um movimento artístico que, no campo estético, se caracteriza pelo fim da ruptura com a 
tradição. O termo é, no entanto, controverso no campo da sociologia e filosofia: a defesa da “condição 
pós-moderna”, principalmente pelo filósofo francês Jean-François Lyotard, revela a necessidade da 
superação e emancipação da ciência e da grande narrativa, outros defendem o termo “projeto de 
modernidade inacabado”, como Habermas, ou ainda termos como “ultramoderno” ou ainda 
“hipermodernidade” na exacerbação dos valores modernos, do “hiperconsumo” defendido pelo 
francês Gilles Lipovetsky, já Hanna Arendt, em seu livro Entre o passado e o futuro (1961), defende a 
prevalência de uma forte ligação com a quebra da tradição: um dos princípios básicos do moderno, 
que levaria ao aprofundamento do moderno. O sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard partiu da 
ideia de “hiperespaço” e dos “simulacros” para explicar as transformações sociais e espaciais 
contemporâneos. 
62 Conjunto habitacional demolido às 15:32hs do dia 15 de Julho de 1972 em Saint Louis, Missouri. 
Considerado o marco da falência de todos os ideais do modernismo e virada para o pós-moderno em 
arquitetura e urbanismo. (JENCKS, 1984). 
63 Com a realização da exposição “Architecture without Architects” no MOMA (1964), e publicação de 
imagens com análise de formas vernaculares africanas, chinesas, etc., idealizado por Bernard 
Rudofsky, expondo o espectador moderno ao gosto e às diversas possibilidades de variedade e 
concepção arquitetônica e urbanística confirmado pelo esgotamento do Movimento Moderno cujo 
marco é a demolição do conjunto habitacional Pruitt-Igoe em 1972. 



 
98 

 

Vegas.64 Neste contexto também houve a proposição de novos modelos urbanos como a 

apropriação do discurso da Jane Jacobs pelos urbanistas neotradicionalistas do New 

Urbanism.65 

No contexto europeu, o arquiteto Aldo Rossi, líder do grupo La Tendenza – responsável pelo 

movimento neorracionalista italiano –, L’architettura della città, publicado na Itália em 1966, 

depois traduzido para o inglês pela Oppositions Book em 1982, adquiriu notável projeção 

internacional. Rossi herdou o pensamento fenomenológico do seu mestre E. N. Rogers, e 

insistia no valor artístico no projeto arquitetônico, criticando o que chamou de “funcionalismo 

ingênuo” demonstrando que não existe jamais uma relação unívoca casual e linear entre as 

funções e as formas. Rossi chegou a defender, anos depois do lançamento do seu livro de 

1966, que o espaço físico (construído) é mais importante que as pessoas, numa clara 

ênfase nos objetos, marcada por uma adesão cada vez maior à imagem que tem 

exacerbado à pedra em detrimento a carne, como diria Richard Sennett. 66  Entre as 

referências utilizadas por Rossi, a mais importante é o livro de Kevin Lynch A imagem da 

cidade (1960), onde Lynch tratou da percepção e da interiorização da cidade, onde os 

conceitos de bairro, limite, caminho, marco e nó, são introduzidos baseados na psicologia da 

Gestalt. (MONTANER, 2014, p. 103) Rossi também dialoga com as ideias de Camilo Sitte 

sobre concepção de cidade como arte, a cidade de Rossi é o lugar da política onde se 

manifestam as expressões coletivas, o estruturalismo em Rossi vem da observação destas 

estruturas citadinas e como ele implanta os seus edifícios na malha urbana da cidade. 

A crítica ao “modernismo” (ou modernismo tardio) e suas reverberações nas cidades no 

período pós-guerra se intensificaram na década de 1970, inclusive com o manifesto 

retroativo do arquiteto holandês Rem Koolhaas que publica Delirious New York (1978), sua 

                                                

64 VENTURI; SCOT BROWN; IZENOUR, 1972. Learning From Las Vegas é o livro seminal que 
inaugura a ampla discussão pós-moderna em torno de discussões como do galpão decorado, do 
pato, do vernacular industrial americano e da iconografia, do anônimo e do popular na arquitetura. 
Um manifesto que surge da interpretação da realidade urbana encontrada na cidade de Las Vegas. 
65 New Urbanism, ou Neo Urbanismo, ou ainda Novo Urbanismo é um movimento que tentou criar um 
modelo urbano pondo em prática as “críticas sem modelo” de Jane Jacobs, resultando nos 
condomínios que de tão privatizados podem ser considerados “fechados” já que prescindem da 
iniciativa pública, a Carta do novo urbanismo contém as ideias e críticas feitas pela Jacobs quanto à 
noção de boa vizinhança, do pedestre andar pelas ruas da cidade e usam para legitimar os 
condomínios em que todos se conhecem, são felizes, os shopping centers como simulacro da 
ambiência urbana, porém controlada e segura. Ver mais em: Carta do Novo Urbanismo. Disponível 
em: www.cnu.org/charter, Acessado em: 22 dez, 2015. 
66 Em referência às ideias contidas no livro do sociólogo Richard Sennett, Carne e Pedra: o corpo e a 
cidade na civilização ocidental lançado sob título Flesh and Stone: the body and the city in western 
civilization, em 1994. Neste livro o autor conta a história da vida urbana através da experiência 
corporal, e relata como homens e mulheres se moviam, o que comiam, quais eram seus hábitos de 
vestir, de se banhar, como faziam sexo passado pelos hábitos dos gregos aos nova-iorquinos. 
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versão da “capital do século XX”, em que o autor, no capítulo dedicado à reinvindicação de 

Nova Iorque pelos europeus, recorre ao “método crítico-paranoico” (MCP) juntando a crítica 

diametralmente oposta de Salvador Dalí e Le Corbusier que visitaram a cidade em meados 

dos anos 1930, (KOOLHAAS, 2008, p. 268) diferindo da crítica realista do vernacular 

através da arte pop, pretendida na análise contextualista de Robert Venturi, Denise Scott 

Brown e Steven Izenour da cidade da Las Vegas feita anos antes. 

A crítica de Koolhaas, a partir da aproximação com surrealismo, promove um duplo que 

evidencia tanto a realidade vertiginosa nova-iorquina no empilhamento delirante da capital 

luminosa – a Paris oitocentista que os surrealistas preconizavam “despertar” do sonho da 

mercadoria em meados do século XX –, quanto inverte o racionalismo moderno, ao sugerir 

que o purismo e a Ville Radieuse (Cidade Radiosa) de Le Corbusier, com a ideia de 

“metrópole no campo” advinda de cidade jardim, seria em verdade um escapismo à real 

crise representada pela “cultura da congestão” nova-iorquina, não resolvida completamente 

pelos modernos. Segundo Koolhaas, os arranha-céus nova-iorquinos tinham uma 

organização espacial aleatória levando em conta não só como maximizar o “programa” em 

um espaço vertical, mas também o tráfego caótico que imperava nas ruas nova-iorquinas. 

Ainda segundo Koolhaas, a Cidade Radiosa corbusiana seria o “antídoto” à cidade de Nova 

Iorque, a capital da “crise perpétua”. Portanto se as autoridades parisienses aceitassem o 

projeto cartesiano e harmonioso proposto por Le Corbusier, a sua proposta “radiosa” seria 

então a primeira anti-Manhattan, que dobraria a superfície de Paris em arranha-céus 

espaçados a cada 400 metros, removendo os traços da história dispostos numa planície de 

“mata” verde no centro da capital oitocentista parisiense. (KOOLHAAS, 2008, p. 289) 

A corrida pela “modernidade” na China, o caso Xangai e a cidade do volume livre 

Se Paris foi o ápice da arquitetura burguesa industrial e linear, se modificando 

posteriormente em uma arquitetura de planta e fachada livres, sob a influência de Le 

Corbusier, e Nova Iorque foi a capital da verticalização radical resultante da limitação 

espacial gerada pela quadrícula holandesa no desenho da implantação da cidade, 

resultando no corte livre defendido por Rem Koolhaas em seu livro Delirius New York 

(1978), o que vemos em Xangai é a anarquia do volume livre, que produz duplamente 

(econômica e subjetivamente) o desejo de um consumo em quantidade (em volume), 

transposto pelas tecnologias de poder (mass media, Estado...) na representação do 

consumo por imagens da sociedade do espetáculo, alcançada através da criação 

espetacular e luminosa do ícone arquitetônico verificado no skyline-modelo de Shanghai. 
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Figura 16: Vista do Pudong durante o dia com os arranha-céus de Lujiazui formando o skyline-modelo de 
Shanghai. Eis aqui a anarquia do volume livre. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Na China, foram raros os casos de artífices e artesãos a ganharem reconhecimento pelas 

obras arquitetônicas concebidas por eles até o final do Império, em 1911, quando surge a 

figura do arquiteto relacionada com a elaboração de propostas de reforma e modernização 

das cidades chinesas. Muito antes da modernidade, materializada nas balas dos canhões 

dos navios ingleses, derrubar as muralhas do porto de Xangai, pressionando a China a 

entrar na lógica de circulação de mercadorias vigente no ocidente, Xangai já era uma 

importante cidade portuária, mas a modernidade não chegou a Xangai de forma contínua. 

Se na década de 1930, a cidade se firmava como paradigma de modernidade para o 

Oriente, depois da criação da República Popular da China ela só volta ao protagonismo na 

década de 1990, após a abertura econômica. Esse longo período de estagnação no 

processo de modernização da cidade de Xangai é incompatível com a velocidade do seu 

devir-moderno anterior. Uma rápida aceleração que foi subitamente pausada e provocou um 

desejo de modernidade exponencial. É este desejo que melhor explica o voraz devir 

moderno da Xangai atual. 
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Figura 17: Vista do Pudong durante a noite e o espetáculo luminoso proporcionado pelo Estado até as 23h. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Se o culto à máquina e ao automóvel inaugurado nas cidades europeias só se consolida de 

fato no contexto americano na “cultura da congestão” nova-iorquina, a industrialização unida 

à urbanização em grande escala tem alcançado seu ápice no contexto chinês. Se a 

industrialização, o caos, a poluição e a condição precária da classe trabalhadora começou a 

promover transformações na capital inglesa oitocentista, elas encontraram o lar no que 

chamamos aqui de “cultura da industrialização” chinesa, que é mais poluída, mais 

desfigurada, com uma das piores jornadas de trabalho e maiores níveis de desigualdade 

social deste então. O arranha-céu nova-iorquino, ridicularizado por Le Corbusier no seu 

manifesto radioso anti-Manhattan, parece brincadeira de criança na China. Vertiginoso é 

pouco. A altura das edificações já não é o paradigma, o céu não é mais o limite, pois na 

China o solo urbano passou a ser o alvo, e a cidade uma grande esteira de uma indústria 

urbana de “características chinesas”. 
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Figura 18: Arranha-céus do Pudong, em Xangai: o céu não é mais o limite. Fotografia do autor. Ano 2015. 
Acervo do autor. 

Absolutamente tudo é passível de ser industrializado, inclusive cidades inteiras, seriadas, 

saindo da esteira-socialista-de-mercado. Eis a emergência de um “urbanismo com 

características chinesas” engendrado por um capitalismo de Estado que rivaliza com 

neoliberal americano. A vertigem ganhou novos vetores (muito além do cartesiano xyz), o 

arranha-céu horizontal corbusiano (proposto no projeto da Cidade Radiosa) perdeu espaço 

para os “delirantes” americanos, que perderam em espaço e tempo para as torres chinesas 

feitas em vinte e oito dias, e que se espalham no solo construtivamente fértil chinês. 

Se a consolidação da união entre máquina, arquitetura e urbanismo – que tanto sonharam 

os primeiros modernos – só se deu na “cultura da congestão” americana, neste tipo de 

“urbanismo da congestão” totalmente feito para o carro, e nos edifícios de Nova Iorque que 

representaram o apogeu deste casamento da arquitetura com a máquina, o automóvel, mas 

principalmente com o elevador, que modificou de vez a arquitetura das cidades.67 Talvez 

                                                

67 Segundo Koolhaas (2008), até a década de 1870, qualquer pavimento acima do segundo andar era 
impróprio para o comércio e acima do quinto andar, inabitáveis. “O elevador foi o grande emancipador 
de todas as superfícies horizontais acima do térreo”. Resultando em verdadeiros híbridos 
arquitetônicos que são os protótipos dos primeiros arranha-céus nova-iorquinos que nascem por 
etapas entre 1900 e 1910. (Ibid., p. 106) Em termos de arquitetura, a invenção do elevador e da 
estrutura de aço capaz de agregar diferentes programas e estilos de vida desconexos em uma 
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estejamos presenciando na China aquilo que o primeiros modernos tanto sonharam, ou 

talvez até mais do que jamais imaginaram: ao invés do casamento da arquitetura com a 

indústria, resultando nas cidades industriais, seu inverso exponencial, o surgimento da 

indústria de produzir cidades! Na China a indústria passou a fazer cidades, a produzi-las em 

escala e velocidade industriais. Ou seja, ao invés da moderna “cidade como máquina” – 

temos a máquina de fazer cidades. Este acontecimento seguiu ainda uma razão lógica: 

primeiro, a representação da arquitetura e da cidade como uma máquina; segundo, a 

transformação da arquitetura e da cidade pelas das máquinas; e terceiro, a inversão: a 

máquina de fazer cidades através do urbanismo e da arquitetura, ou melhor, sem a última. 

Portanto na China a industrialização é indissociável da urbanização, pois é o país onde as 

duas se fundiram definitivamente. Um casamento perfeito com a vocação 68  fabril que 

remonta à tradição de produção, cópia e réplica chinesa. A China dobrou a aposta nova-

iorquina: onde os arranha-céus foram construídos lentos demais.69 No contexto chinês, ao 

invés de “cidades industriais” como as primogênitas inglesas, ao invés de “cidade-do-sonho” 

das mercadorias como a capital parisiense, ou da vertiginosa “cultura da congestão” anti-

radiosa norte-americana, temos a emergência da “indústria de cidades” agenciada por uma 

verdadeira “cultura da industrialização” chinesa. Um negócio possivelmente mais lucrativo 

que a aposta fordista americana. Não mais as “cidades indústrias”, mas sim “industrias de 

cidades”. Se o modernismo foi caracterizado por “cidades de máquinas”, hoje vemos no 

contexto chinês as “máquinas de cidades”, de maneira que fazer cidades hoje é um 

verdadeiro “negócio da China”. 

                                                                                                                                                   

aparente unidade, em um edifício único, faz com que deixe de ser uma antevisão ou uma projeção 
singular, mas sim genérica. E em termos de urbanismo representa uma inflexão, principalmente no 
funcionalista, já que limita o planejamento específico, que costumava prever, separar e organizar as 
funções para cada zona da cidade. O arranha-céu e o empilhamento dos terrenos urbanos catalisam 
o enfraquecimento do controle do arquiteto já que devem encontrar seu próprio destino programático, 
o apogeu do conceito de “planta livre” moderna se dá no descontrole dos arranha-céus nova-
iorquinos. 
68  A produção artística e construtiva na China se deu pela repetição exaustiva ao replicar 
perfeitamente o objeto a ser copiado, basta ver a obsessão pela qual repetiam os detalhes, 
dimensões, e até o tom da laca das telhas que cobriram quilômetros de muralhas que arrodearam as 
cidades, feitas de forma bastante modulada e industrial para a época, que, para os países europeus, 
só pode ser alcançada, em escala e perfeição, com a invenção das máquinas. Na China as muralhas, 
detalhes arquitetônicos, edifícios e cidades eram produzidas por pessoas como se fossem feitas por 
máquinas. 
69 Segundo Le Corbusier, o ato de condensar a população em altíssima densidade nos arranha-céus 
precisaria necessariamente ser acompanhado do descongestionamento da rua, para o arquiteto os 
arranha-céus de Nova Iorque condensam a população sem ter reservado a rede necessária de ruas 
ou de áreas livres, e por isso o resultado seria “a cidade em desordem”. Os arranha-céus de de Nova 
Iorque apesar de serem famosos pela vertigem provocada pelo estilo art déco, foram considerados 
“pequenos demais” por Le Corbusier “finds American skycrapers much to small... Skycrapers not big 
enough”, no texto Cuando las catedrales eran blancas, 1963, 3ed, p. 80. 
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Uma produção urbana rígida, em escala industrial, que deveria seguir um modelo urbano 

que representasse a superação da colonização ocidental (Macau, Hong Kong e DRP) em 

um “modelo de sucesso”, uma imagem a ser seguida. Xangai, a cidade que mais cresce na 

China, conhecida anteriormente como a “Paris do Oeste”, era a cidade que reunia as 

condições necessárias para tal tarefa, com o seu conjunto de edificações no estilo art déco, 

somados à grande área não explorada da margem leste do Rio Huangpu, também 

conhecida como Pudong, se tornou um laboratório de testes para o desenvolvimento de um 

modelo urbano capaz de catapultar o projeto de modernização pretendido pelo Partido 

Comunista Chinês. 

 

Figura 19: Edificações e cidades em série brotando do solo construtivamente fértil chinê, produtos da indústria de 
fazer cidades. Município de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. 
Acervo do autor 

Em menos de trinta anos a batalha entre skylines americanos e chineses foi travada 

repercutindo na área do Pudong que serviu de incubadora das estratégias que moldarão os 

centros comerciais e econômicos das demais cidades chinesas no decorrer da transposição 

e transmissão do modelo Xangai para o resto do país. O centro financeiro (Central Business 

District) do Pudong é o protótipo da hiperurbanização chinesa. O Pudong é a miniatura 

fantasmagórica e embrionária das cidades-fantasma chinesas, afinal, foi também 

considerada “fantasma” (SHEPARD, 2015, p. 202) durante anos até “ganhar vida”, surgindo 

como um paradigma de sucesso a ser copiado infinitamente neste que já é o maior processo 

de urbanização da história. Toda cidade chinesa passou a construir um centro financeiro 
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próprio baseado nos moldes de Xangai, até Pequim seguiu seus passos. A vertigem 

xangainesa escapou da malha urbana reticulada imposta em Nova-Iorque pelos holandeses, 

já que o planejamento territorial holandês deixou Manhattan sem escolha a não ser a 

“extrusão da retícula rumo ao alto de um faroeste criado pelo homem, uma fronteira no céu”, 

(KOOLHAAS, 2008, p. 111) enquanto o Pudong, desde o princípio, esteve livre para 

expandir em todas as direções, inclusive com incentivo estatal e flexibilização de leis e 

recuos urbanos. 

 

 

Figura 20: Edificações e cidades em série brotando do solo construtivamente fértil chinê, produtos da indústria de 
fazer cidades. Município de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. 
Acervo do autor. 

Se em Nova Iorque a anarquia foi tridimensional, “a disciplina bidimensional da retícula 

também cria uma liberdade jamais sonhada para a anarquia tridimensional, em que a cidade 

pode ser ao mesmo tempo ordenada e fluida, uma metrópole de rígido caos”; (Ibid., p. 37) 

em Xangai ela é quadrimensional, varia no espaço-tempo resultando uma geometria pós-

euclidiana, capaz de criar vários quadrivetores que satisfaçam a aceleração do tempo 

relativizando assim o espaço desta megalópole asiática. Portanto se “Manhattan é uma 

contra-Paris, uma anti-Londres” (Ibidem.), Xangai é o produto (+Nova Iorque, +Paris, 

+Londres, –Amsterdã). Menos reticulada que a capital holandesa, mais industrial que a 

capital inglesa, um cone duplo de luz que supera a capital-luminosa parisiense, e mais 
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vertiginosa que Manhattan pois se estende por entre núcleos urbanos e fazendas que juntos 

formam as novas cidades satélites simulacro do projeto One City Nine Towns além de 

outras cidades de pequeno e médio porte agregadas em torno do maior sistema de metrô e 

trens bala do mundo. O terreno estriado de Xangai não deixa escapar nem a cidade nem o 

campo, misturando os dois em um verdadeiro caos urbano. Toda uma aparente 

geometrização desordenada que, em última análise caracteriza a urbanização chinesa como 

a “urbanização dos números”, misturando campo com cidade, arrozais com arranha-céus, 

vilas com condomínios fechados, borrando as fronteiras urbanas com rurais e desafiando 

todas as teorias, desde as mais clássicas até as neomodernas a entender que desafios e, 

principalmente, que discussões a experiência de Xangai trás para o presente. E ainda, o que 

nos fala da nossa tradição de modernidade e quais questionamentos desloca para o futuro 

da urbanização (enquanto negócio e modelo urbano), e da arquitetura, que volta a ser 

pensada para ser vista (e não somente pensada para ver/vigiar quando da invenção do 

urbanismo), mas desta vez não como algo singular (a exemplo de um palácio, ou igreja, 

etc.), e sim como uma commodity produzida larga escala, puramente imagética, espetacular 

e especulativa. 

 

Figura 21: Mistura de campo e cidade em um caos urbano ao longo da linha 16 do metrô no município de 
Xangai, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 22: Mistura de campo e cidade em um caos urbano ao longo da linha 16 do metrô no município de 
Xangai, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Portanto, o modelo Xangai deveria ser potente o suficiente para catalisar a modernização e 

hiperurbanização pretendida pelo governo chinês e seu socialismo de mercado pós abertura 

econômica, não só internamente como também externamente e, certamente, este modelo 

não se faria apenas pela modelação (modelagem) da cidade e da sociedade propriamente 

dita, mas fundamentalmente pela modulação de desejos através de mecanismos de 

produção de subjetividades.70 Afinal, ao se propor uma forma través do design urbano e 

paisagístico, trabalha-se com conceitos, percepções, funções e sentidos, portanto a 

arquitetura, como a primeira das artes,71 opera não apenas em sentido visual mas através 

de agenciamentos coletivos de enunciação que compõem espaços de desejo e consumo. 

                                                

70 As reformas urbanas ocorridas em Xangai certamente não explicam seu sucesso enquanto modelo 
interno para a China. A produção de desejo de “modernidade” engendrado pelo discurso e pela 
gestão do Partido Comunista Chinês foi decisiva para divulgar amplamente os ideais civilizatórios que 
iriam guiar as transformações das vilas e pequenas cidades, além da construção de cidades novas. 
Estas ideias foram absorvidas também pela grande quantidade de turistas chineses que visitaram os 
centros financeiros de Xangai, tiraram fotos e selfies (a nova mania chinesa), e frequentaram o 
“museu” da urbanização da cidade que conta com uma maquete gigantesca e murais explicativos, 
praticamente um manual de como deve ser o futuro chinês, que, definitivamente se espelha em 
Xangai como um modelo. 
71 “A arte começa, não com a carne, mas com a casa; é por isso que a arquitetura é a primeira 
das artes. Quando Du-buffet procura delimitar um certo estado bruto de arte, é a princípio na direção 
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Figura 23: Catador de lixo parado em frente a uma propaganda fixada sobre os tapumes de um empreendimento 
residencial na região do Puxi, em Xangai, com vista para o Pudong. Na propaganda lê-se “Presenting you with 
the power of global influence” ou, em tradução nossa: “Apresentando-lhe o poder da influência global”. Fotografia 
do autor. Ano 2015. Acervo do autor.  

O modelo urbano, enquanto fazer urbano antigo, está em constante construção, cada tempo 

produz seu modelo urbano próprio que representa a união das formas e práticas urbanas 

paradigmáticas daquele tempo. A difusão do modelo urbano depende, em cada um dos 

casos analisados aqui, do tamanho da zona de influência da nação e da cultura onde surgiu. 

Essa zona de influência pode ser determinada pelo conjunto das relações econômicas e 

políticas estabelecidas entre estas nações e o mundo. O modelo urbano da Paris 

haussmaniana só obteve alcance mundial devido à influência da França Imperial que atingia 

da América a Ásia. O modelo urbano nova-iorquino só se tornou relevante devido à 

ampliação da influência dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial e a exportação 

da cultura americana e o american way of life, inclusive através das exigências que 

                                                                                                                                                   

da casa que ele se volta, e toda sua obra se ergue entre a arquitetura, a escultura e a pintura. E, 
limitando-nos à forma, a arquitetura mais sábia não deixa de fazer planos, extensões, e de juntá-
los. É por isso que se pode defini-la pela “moldura”, um encaixe de molduras diversamente 
orientadas, que se imporiam às outras artes, da pintura ao cinema [...] Fazendo da arquitetura a arte 
primeira [...] o muro que isola, a janela que capta ou seleciona, o solo-chão que conjura ou rarifica, o 
teto, que envolve a singularidade do lugar [...] juntar todos estes planos, extensão de muro, extensão 
de janelas, extensão de solo, extensão de declive, é todo um sistema composto rico em pontos e 
contrapontos.” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 240-241, grifo nosso) 
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acompanharam os empréstimos concedidos a outros países pelo Tio Sam. O modelo urbano 

chinês em formação na cidade de Xangai que estudamos aqui, tem atingido relevância com 

a confirmação da influência global chinesa,72 e na emergência de um novo tio, o Tio Chang, 

como grande credor da urbanização com características chinesas dentro e fora do país. 

O modelo tem a ver com a ação governamental, mas não tanto com a atuação (existência e 

modos de vida) das pessoas, portanto os desvios ao modelo acontecem e são previstos 

pelo governo que o segue fielmente através de uma gestão, hoje cada vez mais biopolítica. 

Uma cidade não é o mesmo que pretende o seu modelo. O modelo é da ordem das ideias, 

um ideal urbano de cidade que, como ideal, pouco se relaciona com questões de viabilidade 

econômicas e macropolíticas, mas sim com desejos, que são produzidos e reproduzidos na 

disseminação do modelo por meio da tentativa de formação de consensos. No entanto, o 

modelo é algo intangível e quando é imposto muda, se transforma, já que o que resulta ali 

não é puramente o modelo, e sim uma variação, uma terceira coisa. Por sua natureza 

fragmentária, caótica, criativa, tumultuada, o modelo não é o mesmo que a cidade, no 

entanto ambos estão em eterno processo de vir-a-ser, em devir, já que ambos (modelo 

urbano e a cidade) são sempre projetos inacabados que se atualizam em um permanente 

processo de aperfeiçoamento tanto pela gestão governamental e empresarial, quanto pelas 

relações sociais e políticas de uma sociedade. 

A formação do modelo Paris no século XIX e afirmada por Benjamin no século XX, não tinha 

relação direta com PIB per capita por exemplo, era um investimento direto do parlamento 

por força da coroa associada à iniciativa privada na ambição de superar a capital inglesa, ao 

transformar a cidade para criar uma imagem de uma França moderna. O crescimento de 

Nova York no século XX, pouco tinha a ver com a relevância econômica quando comparado 

por exemplo com Londres, a valorização de seu solo através do arranha-céu permitiu, 

através do empilhamento, que Manhattan se tornasse atrativa e emblemática para o resto 

do mundo como capital das oportunidades e do “rígido caos”, principalmente pela forte 

especulação imobiliária, com a consolidação da modernidade americana. A criação de 

modelos urbanos não depende apenas do desempenho econômico de uma cidade, mas 

                                                

72 Segundo Kissinger (2015) com a emergência da China como um país com potencial de liderança 
global (se tornando a maior economia do mundo), o país marca presença em todos os foros 
internacionais. Muitos são os países que buscam saber suas posições e obter seu apoio, com isso a 
China desfruta de um crescente prestígio pelas potências ocidentais, reconquistando a estatura pela 
qual foi conhecida durante os séculos em que esteve encerrada em si. Reconhecimento este que 
levou, principalmente em meados do século XIX e XX, a visitas recíprocas de chefes de estado, 
discursos de seus presidentes nas Nações Unidas, e a possibilidade de recepção da Exposição 
Universal e das Olimpíadas; a caminho de recuperar a influência que tinha no passado, portanto, 
segundo o autor, “a questão agora consiste em saber como ela vai lidar com a busca contemporânea 
por uma ordem mundial, especialmente em suas relações com os Estado Unidos”. (Ibid., p. 227) 
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também (e especialmente) do desejo de imprimir uma determinada imagem de cidade. No 

caso de Xangai, a economia por si só não justifica o rápido crescimento apresentado pela 

cidade, como apontou Arantes (2011), no seu recente livro Chai-na. No entanto, o que 

escapa a autora é a experiência urbana que se tem da cidade ao visita-la. Fica claro que 

Xangai é acima de tudo a maior vitrine da China continental, e como tal figura no crescente 

mercado competitivo de cidades-logotipo. A cidade é algo das propagandas públicas e 

privadas, recebe um grande número de turistas em busca do “milagre urbano e econômico” 

que a cidade vende com sua arquitetura espetacular quase surrealista, que beira a miragem 

e o delírio, de maneira que podemos falar em uma Delirious Shanghai, parafraseando o 

título do livro-manifesto de Koolhaas. 

Em um primeiro olhar o observador incauto pode não enxergar as peculiaridades do fazer 

urbano por trás dos arranha-céus no central business district do Pudong. Porém, mais do 

que uma mera produção imagética, o processo em torno do empreendimento espetacular 

Lujiazui e do bairro museificado de Xintiandi em andamento em Xangai representa uma 

importante inflexão no fazer urbano do Estado chinês. É o primeiro experimento urbano na 

China continental a incorporar os princípios legais geradores das ZEEs e daquilo que ficou 

conhecido como “socialismo com características chinesas” ou capitalismo de Estado. A 

construção do Pudong levou a formulação dos três pontos centrais para o modelo-Xangai, 

são estes: (a) modificações no corpo da legislação anteriormente aplicada às ZEEs 

superando as flexibilizações anteriores testadas no DRP, (b) perseguição de um ideal de 

cidade global materializada na figura do central business district (CBD) e sua escala 

grandiosa, (c) estímulo a indústria da construção civil e ao redesenvolvimento do território da 

cidade através da construção de novas centralidades e cidades–satélites, (d) atribuição de 

hukou urbano a todos os residentes dos novos imóveis construídos nas novas cidades-

satélites, novas-cidades-médias ou nas ZEEs.  

É importante notar que os pontos centrais expostos acima não incluem formas 

arquitetônicas específicas como em modelos urbanos anteriores, o que identificamos por 

anarquia do volume livre independente de um valor arquitetônico associado ao 

tempo/sociedade. A produção arquitetônica chinesa atual quando não tende para um 

futurismo duvidoso, tende para um anacronismo irremediável, e talvez próprio da sua cultura 

cíclica, milenar e o gosto pela miniatura e pela mimese. Portanto, fora alguns poucos 

exemplos, o que vemos na China hoje é um verdadeiro vale-tudo anacrônico no sentido 

arquitetônico. 
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Figura 24: A produção de um modelo urbano como produção de subjetividades. Município de Xangai, República 
Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 25: O modelo urbano em formação em Xangai, materializado no Pudong, avistado das ruas da cidade 
velha. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Modelo urbano sem arquitetura e a dupla morte do arquiteto 

A dupla morte do arquiteto nos trouxe, então, até aqui, ao nosso problema da atualidade: a 

total incapacidade, por parte de muitos arquitetos, de entender o momento histórico atual, 

em que a arquitetura da cidade é menos importante do que sua gestão e seu contínuo 

processo de construção, agora em escala e velocidade industrial. Não importa o 

planejamento cuidadoso de edificação (hoje cada vez mais descartável) devido ao contínuo 

redesenvolvimento urbano com a demolição do que foi construído para abrir espaço para 

novas construções, que rapidamente também serão demolidas. Neste contexto, a 

arquitetura é uma commodity, lucro, status e ícone, apenas marginalmente relacionada ao 

trabalho do artífice, do artista, ou, até mesmo, do arquiteto. Assim, nenhuma das suas 

feições sobreviveram: nem o arquiteto amigo do rei e nem o arquiteto-urbanista-operador-

de-máquinas. 

Dentro de um desenvolvimento urbano fortemente influenciado pela mão do Estado, seria 

sedutor sugerir que o arquiteto neste contexto ainda fosse aquele amigo do rei, mas não é o 

que ocorre. As edificações que compõem o tecido urbano destas cidades são, acima de 

tudo, efeitos colaterais de transações econômicas que transcendem a arte, a técnica ou até 

mesmo a função primitiva de abrigo, já que tantas permanecem esvaziadas. Em meio a este 

cenário, o stararchitect é chamado apenas para pousar seus ícones na cidade, hoje cada 

vez mais indispensáveis ao andamento do espetáculo. 

Atualmente na China existe um décimo do número de arquitetos dos Estados Unidos, que 

desenham cinco vezes mais projetos, enquanto recebem um décimo do pagamento em 

comparação aos seus pares americanos.73 Para além de uma questão de precarização do 

trabalho destes arquitetos, estes dados são um reflexo da sua prática profissional, onde a 

criação e concepção arquitetônica ocupa um segundo plano. 

Para um edifício residencial de trinta andares, um arquiteto de Shenzhen 
leva sete dias para finalizar o projeto e completar um conjunto de desenhos. 
Já um projeto de escala similar demanda de dois a três meses para ser 
projetado em um escritório de arquitetura americano. (CHUNG, et al., 2001, 
p. 161) 

Seria um revival do início da engenharia civil? Onde os arquitetos afastaram-se da tomada 

de decisões sobre o crescimento das cidades, que na época necessitavam de obras de 

infraestrutura com caráter higienista e soluções para os novos transportes e industriais, 

                                                

73 Segundo LIN, Nancy In In CHUNG, Chuiua Judy; INABA, Jeffrey; KOOLHAAS, Rem; LEONG, Sze 
Tsung. Great Leap Forward. Cambridge: Taschen, Harvard Design School Project On The City v. 1, 
2001, p. 158. 
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preferindo refugiarem-se na Academia e nas discussões sobre as insossas tendências do 

mundo da alta cultura acadêmica. Discutindo sobre a polêmica entre os estilos neogótico e 

neoclássico, muitos se prenderam fundamentalmente às aparências, perdendo terreno para 

os engenheiros que ofereciam aos higienistas e aos políticos os instrumentos necessários 

para restruturação e organização das “caóticas” cidades industriais. 

Entre 1830 e 1850, como já foi dito, a urbanística moderna dá seus 
primeiros passos, e não nos estudos dos arquitetos – onde estes discutem 
se se deve escolher o estilo clássico ou o gótico, desprezando de comum 
acordo a indústria e os produtos desta – mas exatamente da experiência 
dos defeitos da cidade industrial, por mérito dos técnicos e dos higienistas 
que se esforçam por remediá-los. As primeiras leis sanitárias são o modesto 
começo sobre o qual será construído, pouco a pouco, o complicado edifício 
da legislação urbanística contemporânea. (BENEVOLO, 2016, p. 91) 

 

Figura 26: Arquitetura em massa resultado de projetos em massa. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

Como resultado da morte do arquiteto-urbanista, observamos na atualidade a emergência 

de duas grandes correntes bastante distintas da prática profissional. Ambas são 

encabeçadas por filhos bastardos do velho e obsoleto arquiteto-urbanista-operador-de-

máquinas: o stararchitect e o starurbanist.  Ambos, através da sua prática, esbarram na 

mesma incapacidade de sair da crise da modernidade irresolvida. O stararchitect, por não 

chegar nem perto das questões e problemas urbanos da atualidade, vendo a cidade de 

cima, da janela do helicóptero, e recusando-se a trabalhar com a sua complexidade ou a 
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articular suas propostas com as peculiaridades das práticas urbanas ou as necessidades da 

população local, enxergando as cidades do mundo como uniformes (ou genéricas) e 

fazendo apologia a princípios modernos como a tabula rasa. E o starurbanist, pela recusa a 

sequer tentar encarar a real escala da cidade, prendendo-se ao micro e se recusando a 

planejar a cidade em uma escala compatível com os maiores problemas a serem 

enfrentados, ou ainda de articular os problemas das diferentes temporalidades que 

convivem nas grandes metrópoles, frequentemente perdendo-se na escala micro e na 

urgência dos problemas do presente, utilizando-o como tempo primordial de sua atuação e 

esquecendo a potência do futuro. 

 

Figura 27: Museu da cidade de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Um museu-ícone, sem 
acervo, construído para atrair turistas em uma região planejada a priori como “área turística”, em uma cidade 
inteiramente nova e ainda pouco habitada. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor.  

Assim, na arquitetura e no urbanismo contemporâneos, a indefinição do futuro e a 

impossibilidade do passado fazem com que somente o presente impere. O arquiteto e 

urbanista, moderno, que as pessoas ainda criticam tanto, em verdade, morreu. Suas 

verdades científicas não têm mais espaço. Com o desmonte do Estado ou com 

aparelhamento excessivo do Estado e a contínua demanda por espetáculos, o prefeito–

maestro, ou os governos locais, substituem a figura do rei e do arquiteto, trabalhando por 

uma cidade cada vez mais competitiva através do planejamento estratégico dentro de uma 

gestão econômica de cidades. O arquiteto não é mais aquele amigo do rei, suas 
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intervenções, pretensamente técnicas e científicas não são mais desejadas e o que sobrou 

foi o ícone. O futuro não existe mais, em seu lugar surgiram discursos eco–, sustentáveis, 

green, carbon free, ecofriendly, e todos seus derivados que, mascarados de futuro, tentam 

solucionar problemas logísticos atuais com claro objetivo de tirar atenção do esvaziamento 

do discurso e de suas práticas por vezes ingênuas e antiéticas. 

1.3 CIDADES SUBJETIVAS E O CAPITALISMO MUNDIAL INTEGRADO 

Dentro de um contexto de Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1990), e da 

emergência de Tóquio como a primeira cidade industrial relevante fora do circuito europeu e 

norte-americano, houve a formulação de um “novo tipo” de cidade, a “cidade global” 

(SASSEN, 1991) resultado das transformações econômicas e políticas – relativamente 

semelhantes e concentradas em um curto espaço de tempo –, sofridas por estas cidades, a 

saber, Londres, Nova Iorque e Tóquio. Segundo a autora, estas três cidades responderam a 

uma dinâmica particular como lugares de produção de serviços financeiros especializados 

dentro do cenário econômico, político e cultural globalizado. Mas a crítica de Sassen a 

cidade global foi interpretada como um elogio, gerando mais áreas de consumo dentro de 

uma lógica cada vez mais espetacular de construção de imagens consensuais indissociada 

das estratégias de city marketing com claro intuito de que figurassem no âmbito 

internacional de cidades espetaculares, de maneira a atrair mais financiamentos 

multinacionais dos grandes projetos de revitalização e de novos centros financeiros. 

Processo este que leva à gentrificação da população local, através do planejamento 

estratégico na formação da “cidade do pensamento único” (ARANTES; VAINER; 

MARICATO, 2009) com paisagens urbanas idênticas ou, como defende Koolhaas (2014), 

cidades “genéricas”. 

No entanto a crítica feita as cidades globais por Sassen e a crítica feita por Koolhaas as 

cidades genéricas não tensiona as questões subjetivas envolvidas na produção do espaço 

urbano nem a gestão biopolítica que tem dado forma a metrópole contemporânea. Como 

defende Deleuze e Guatarri (2011) “não existe capitalismo universal e, em si, o capitalismo 

existe no cruzamento de toda sorte de formações, ele é sempre por natureza 

neocapitalismo, ele inventa para o pior sua face de oriente e sua face de ocidente, além do 

remanejamento dos dois.” (p. 42) Portanto a organização, produção e venda da paisagem 

urbana envolve uma complexidade maior do que aquela proposta por Lynch e Cullen, ou do 

mero city marketing. Exige a busca por novos conceitos (ético-estéticos) que levem em 

conta não apenas aspectos físicos-sensoriais, mas que politizem a sujeição engendrada por 

projetos civilizatórios de Estado, como é o caso do modelo Xangai. 
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As cidades chinesas têm passado por processos de transfiguração com a demolição de 

prédios, bairros, cidades e áreas inteiras que muitas vezes deram lugar a áreas inteiras 

construídas e desabitadas “fantasmas” resultantes do choque de ordem que atropela as 

culturas menores e interfere nos modos de vida reconfigurando não só a paisagem urbana 

como a sociedade. Com algumas das cidades mais antigas do mundo, algumas com mais 

de 2500 anos, a China passou de um país isolado, feudal, comunista e agrário, para um 

socialismo de mercado em um contexto de um capitalismo pós-industrial cada dia mais 

globalizado integrando o Capitalismo Mundial Integrado denunciado por Guattari. 

 

Figura 28: Demolições de edificações antigas em curso no centro da cidade de Xangai com a construção 
simultânea dos novos arranha-céus que tomarão o seu lugar. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Para Guattari, o capitalismo contemporâneo desenvolveu a capacidade de combinar 

espaços nacionais, culturas, sistemas políticos e até religiões incorporando não só 

atividades humanas não produtivas (segundo definição clássica de trabalho), mas também 

investiu na produção destas subjetividades diversas, tornando ambos setores produtivos e 

integrando países antes desajustados ou marginalizados do sistema de fluxos em rede, 

resultando em espaços cada vez mais transnacionais moldados e modulados segundo as 

necessidades do mercado mundial integrado, como é o caso de países do antigo bloco 

soviético e a China, além de outros que, apesar de resistirem, fatalmente passam pelo 

mercado integrado como a Coréia do Norte. 
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O capitalismo se engajou no caminho de um controle planetário, visando 
cada indivíduo. Sem dúvida ele chega hoje – com a integração atual da 
China – ao ápice de sua potência, mas talvez, também, ao ponto extremo 
de sua fragilidade! Ele desenvolveu um tal sistema de dependência 
generalizada que o menor grilo em seu funcionamento acabará tendo, 
talvez, consequências incontroláveis. [...] O capitalismo contemporâneo é 
mundial e integrado porque potencialmente colonizou o conjunto do planeta, 
porque atualmente vive em simbiose com países que historicamente 
pareciam ter escapado dele (os países do bloco soviético, a China) e 
porque tende a fazer com que nenhuma atividade humana, nenhum setor 
de produção fique fora do seu controle. [...] O capitalismo mundial integrado 
não respeita mais os modos de vida tradicional do que os modos de 
organização social dos conjuntos nacionais que parecem estar melhor 
estabelecidos. Recompõe a produção e a vida social a partir da sua própria 
axiomática [...] Em outras palavras, não possui um programa definido de 
uma vez por todas; face a uma crise ou a uma dificuldade imprevista, 
sempre é capaz de inventar novos axiomas funcionais ou de suprimi-los. 
(GUATTARI; ROLNIK, 1977, p. 207-212) 

Assim, ainda segundo Félix Guattari (1992, p. 171), em seu texto Restauração da Cidade 

Subjetiva, não existiria uma só capital que domina a economia mundial, mas sim 

verdadeiros bolsões de áreas ricas frente as mais pobres, como uma espécie de 

“arquipélago de cidades” conectadas entre si pelos equipamentos de mass media, 

resultando em uma fragmentação apenas aparente do poder econômico do capitalismo 

informacional, ou como prefere dizer, o Capitalismo Mundial Integrado, que, em verdade, ao 

se desterritorializar e se reterritorializar, se consolida em mercados e zonas cada vez mais 

heterogêneas interconectadas pela mundialização da divisão das forças produtivas e dos 

poderes capitalísticos. 

As cidades, sejam elas orientais ou ocidentais, desde o surgimento, são resultado de fluxos 

e conexões nômades entre diversos modos de existir, os nômades das estepes de Ordos 

por exemplo foram capazes de desmontar as grandes muralhas chinesas e invadir 

Cambaluque (atual Pequim); como veremos no capítulo 2, as cidades não surgiam da 

necessidade de sedimentação, no caso chinês, tinham mais relação com estabelecimento 

do poder do que propriamente urbanização, mas sim de múltiplas interseções, sempre em 

devir, sempre em composição/ recomposição, entre temporalidades, no intermezzo sendo 

menos estruturas sólidas (pedra) do que criação/existência (corpo). Da mesma forma que “o 

governo não existe sem pedra” (SENNETT, 2003, p. 81), sabemos da potência do corpo 

para a história das cidades que é “contada através da experiência corporal do povo” (Ibid., p. 

15), portanto é imperativo que saibamos, cada vez mais, como homens e mulheres se 

moviam, onde dormiam, como faziam amor, o que viam, como ouviam, os odores que 

sentiam, como se vestiam, para poder politizar e desestabilizar as narrativas mais 

hegemônicas já que, “a civilização ocidental não tem respeitado a dignidade dos corpos 

humanos e a sua diversidade”. (Ibidem.) 
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Figura 29: Práticas urbanas e as experiências dos corpos nas ruas da velha Xangai. Fotografia do autor. Ano 
2015. Acervo do autor. 

 

Figura 30: Práticas urbanas e as experiências dos corpos nas ruas da velha Xangai. Fotografia do autor. Ano 
2015. Acervo do autor. 
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Mas como o corpo humano era tratado no oriente? Como as questões do corpo foram 

expressas na arquitetura, no urbanismo e na vida cotidiana? Na falta de uma genealogia 

foucaultiana 74  para estes problemas, e frente à globalização e capitalismo mundial 

integrado, a própria aceleração do cotidiano através de conexões cada vez mais complexas 

e intrincadas entre oriente/ocidente, nos perguntamos, será que ainda faz sentido pensar em 

corpos e civilização “ocidental” e “oriental”? Não é chegado o momento em que, através de 

múltiplas e rizomáticas conexões, e as migrações transcontinentais, nova-iorquinos morando 

em Xangai, chineses morando em chinatowns em Londres, isso sem contar as little italy, 

bairros de porto-riquenhos, coreanos, imigrantes turcos, e tantas diferenças multirraciais e 

multiculturais, vivendo, experenciando estes espaços urbanos transnacionais, ainda 

podemos nos deter às identidades fixas? Como entender esta multiplicidade de experiências 

corporais que compõem as megacidades atuais? 

 

Figura 31: Prática cotidiana nas ruas da velha Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

                                                

74 Deleuze, no livro Foucault (2013), pergunta: como nomear esta nova dimensão, essa relação 
consigo que não é mais saber nem poder? O afeto de si para consigo é o prazer, ou melhor, o 
desejo? (Ibid., p. 113) Para o autor, só é possível encontrar o termo exato se percebermos a que 
ponto essa terceira dimensão (a dobra do lado de fora) se estende por longos períodos, e pode 
parecer distintivo das formações ocidentais. “Pode ser que o Oriente não apresente semelhante 
fenômeno e que, nele, a linha do lado de fora permaneça flutuante, em meio a um vazio irrespirável: a 
ascese seria então uma cultura de aniquilamento ou uma tentativa de respirar no vazio, sem 
produção específica de subjetividade.” Ou seja sem um existência estética que livre os sujeitos da 
modulação e controle moral chinês. 
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Figura 32: Práticas cotidianas nas ruas da velha Pequim. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 33: Práticas cotidianas nas ruas da velha Pequim. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 34: Práticas cotidianas no Parque do Templo do Céu. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 35: Práticas cotidianas nas ruas de Pequim. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Segundo Deleuze (2013), mesmo o problema da dobra, do duplo, e da reduplicação obcecar 

toda a obra de Foucault, ela só encontrou seu lugar tardiamente por exigir “uma nova 

dimensão, que devia se distinguir ao mesmo tempo das relações de forças ou de poder, e 

das formas estratificadas do saber (absoluta memória)”. (Ibid., p. 106) Deleuze continua, 

“Talvez fosse mesmo preciso voltar aos gregos... [...] a formação grega apresenta novas 

relações de poder, bem diferentes das velhas formações imperiais e que se atualizam à luz 

grega como regime de visibilidade, como regime de enunciados”. (Ibidem.) A novidade dos 

gregos aparece aproveitando-se de um “deslocamento” duplo, quando o governar a si 

mesmo se desloca simultaneamente do poder como relação de forças e do saber como 

forma estratificada; a “relação consigo” que começa a derivar-se da “relação com os outros” 

e a “constituição de si” que começa a derivar do código moral indicam a relação consigo 

como um domínio – um poder que se exerce sobre si mesmo dentro do poder que se exerce 

sobre os outros. 

Assim, para Foucault, a novidade dos gregos foi vergar o lado de fora: “dobraram a força, 

sem que ela deixasse de ser força” (DELEUZE, 2013, p. 108), relacionando-a consigo 

mesma, e inventando o sujeito como uma derivação, como um produto, de uma ação 

(subjetivação), sem ignorarem a interioridade da subjetividade livre, nem a existência 

estética em detrimento da submissão, controle e modulação do saber “moral”. A dialética 

dos prazeres conduziu Foucault a entender o governo de si próprio que criou as condições 

para se governar ativamente não só o próprio corpo sob a forma de Economia da casa 

(oikonomia), como também ensinar aos rapazes como governarem a si próprios e resistir ao 

poder dos outros, organizando a sexualidade em torno do poder (a scientia sexualis). 

No entanto, em História da Sexualidade I, Foucault buscou traçar um paralelo entre duas 

formas distintas de produzir verdades, notadamente a Ars erotica, ou o prazer sexual, que, 

segundo o autor, seria um procedimento heterogêneo de produção de verdade, uma “arte 

magistral” de iniciação esotérica que tende a estabelecer uma relação de saber distinto 

àquele procedimento mais científico (a scientia sexualis) que a sociedade ocidental 

costumeiramente faz uso. Os países do extremo oriente como China, Índia, Japão, e outros 

do oriente médio como as nações árabes e mulçumanas necessitavam de discrição (e 

eficácia) para preservar suas tradições (para que segredos não se espalhassem) de 

maneira que este sistema de produção de verdade do sexo deveria ser severo, exato, e sem 

brechas. 

Existem, historicamente, dois grandes procedimentos para produzir a 
verdade do sexo. Por um lado as sociedades – e ela foram numerosas: a 
China, o Japão, a Índia, Roma, as nações árabes-mulçumanas – que se 
dotaram de uma ars erotica. Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio 
prazer, encarado como prática e recolhido como experiência; não é por 
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referência a uma lei absoluta do permitido e do proibido, nem a um critério 
de utilidade, que o prazer é levado em consideração, mas, ao contrário, em 
relação a si mesmo: ele deve ser conhecido como prazer, e portanto, 
segundo sua intensidade, sua qualidade específica, sua duração, suas 
reverberações no corpo e na alma. Melhor ainda: este saber deve recair, 
proporcionalmente, na própria prática sexual, para trabalhá-la como se fora 
de dentro e ampliar seus efeitos. Dessa forma constitui-se um saber que 
deve permanecer secreto, não em função de uma suspeita de infâmia que 
marque seu objeto, porém pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, 
pois segundo a tradição, perderia sua eficácia e sua virtude ao ser 
divulgado. A relação com o mestre detentor dos segredos é, portanto, 
fundamental; somente este pode transmiti-lo de modo esotérico e ao cabo 
de uma iniciação em que orienta, com saber e severidade sem falhas, o 
caminhar do discípulo. (FOUCAULT, 2005b, p. 57) 

Já no sistema ocidental, a produção de verdade do sexo se utilizava de técnicas e 

estratégias de poder inseridos em um sistema baseado no duplo discurso, uma ordem 

quase sempre aliada à ciência, a confissão e associada à religião, de maneira que nossa 

civilização ocidental, pelo menos à primeira vista, não possui os procedimentos da ars 

erotica mas, “em compensação é a única, sem dúvida, a praticar uma scientia sexualis.” 

(Ibidem.) Ainda segundo Foucault, os “procedimentos que se ordenam, quanto ao essencial, 

em função de uma forma de poder-saber” é “rigorosamente oposta à arte das iniciações e 

ao segredo magistral, que é a confissão” (Ibid., p. 59), usada, ao longo dos séculos pela 

civilização ocidental para dizer a verdade do sexo. Assim: 

O indivíduo, durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros 
e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, 
proteção); posteriormente passou a ser autenticado pelo discurso de 
verdade que era capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão 
da verdade se inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização 
pelo poder [...] além dos rituais probatórios, das cauções dadas pela 
autoridade da tradição, além dos testemunhos, e também dos 
procedimentos científicos de observação e de demonstração, a confissão 
passou a ser, no Ocidente, uma das técnicas mais altamente valorizadas 
para produzir a verdade. Desde então nos tornamos uma sociedade 
singularmente confessada [...] confessam-se os crimes, os pecados, os 
pensamentos e os desejos, confessam-se passado e sonhos, confessa-se a 
infância; confessam-se as próprias doenças e misérias; emprega-se a maior 
exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se em público, em 
particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; 
fazem-se a si próprios, no prazer e na dor [...] Confessa-se – ou se é 
forçado a confessar. Quando a confissão não é espontânea ou imposta por 
algum imperativo interior, é extorquida; desencavam-na na alma ou 
arrancam-na ao corpo [...] O homem, no Ocidente, tornou-se um animal 
confidente. (FOUCAULT, 2005b, p. 59) 

Para nossa sociedade, a confissão era a responsável por ligar a verdade ao sexo pela 

expressão do segredo individual. Na Grécia, “a verdade e o sexo se ligavam, na forma da 

pedagogia, pela transmissão corpo-a-corpo de um saber precioso; o sexo servia como 

suporte às iniciações do conhecimento”. (Ibid., p. 61) Assim, na civilização ocidental, é na 
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confissão que se ligam a verdade e o sexo, como um ritual de discurso onde “o sujeito que 

fala coincide com o sujeito do enunciado” que se desenrola numa relação de poder que, 

durante séculos, encerrou a verdade do sexo nessa forma discursiva confessional. 

No Oriente, e de maneira ampliada na China, mais especificamente, a produção de verdade 

se dá por meio do prazer, a verdade não é dolorosa como no Ocidente que em geral associa 

a verdade ao sofrimento. A produção de verdade no Oriente, pelo contrário, é extraída do 

prazer e ocorre através da reprodução exaustiva (recolhida como experiência) de um 

procedimento detido por um mestre, e somente ele pode transmiti-lo ao discípulo. Isso 

remonta aos ensinamentos básicos confucionistas (em que aprender é igual a imitar o 

mestre), e ao processo de cópia como ato de criação (o maior elogio para um aprendiz é lhe 

dizer que alcançou o grau de perfeição de seu mestre), de maneira que a produção de 

subjetividade no Oriente não ocorreria de maneira específica (científica, unilateral, unívoca), 

ou com a condição grega de vergar as forças relacionada à relação agonística entre homens 

livres que dobravam (ou dissolviam) o lado de fora, constituindo um Si, no lado de dentro 

coextensivo, como nos mostre Deleuze, em seu livro intitulado Foucault. 

No Uso dos Prazeres, Foucault não descobre o sujeito. Com efeito, ele já o havia definido 

como uma derivada, uma função derivada do enunciado. Mas, definindo-o agora como uma 

derivada de fora, sob a condição da dobra, ele lhe dá uma extensão completa e, ao mesmo 

tempo, uma dimensão irredutível. Nós temos então elementos para responder à questão 

mais geral: como nomear esta nova dimensão, essa relação consigo que não é mais saber 

nem poder? O afeto de si para consigo é o prazer, ou melhor, o desejo? Só encontraremos 

o termo exato se percebermos a que ponto essa terceira dimensão se estende por longos 

períodos. A aparição de uma dobra do lado de fora pode parecer distintiva das formações 

ocidentais. Pode ser que o Oriente não apresente semelhante fenômeno e que, nele, a linha 

do lado de fora permaneça flutuante, em meio a um vazio irrespirável: a ascese seria então 

uma cultura de aniquilamento ou uma tentativa de respirar no vazio, sem produção 

específica de subjetividade. A condição de um vergar das forças parece surgir com a 

relação agonística entre homens livres, isto é, com os gregos. (DELEUZE, 2013, p. 114) 

Ainda segundo Deleuze, a “dobra” sempre obcecou a obra de Foucault, mas encontra 

somente nas últimas pesquisas feitas sua justa dimensão. Essas dobras são eminentemente 

variáveis, aliás em ritmos diferentes, e suas variações constituem modos irredutíveis de 

subjetivação. Elas operam “por sob os códigos e regras” do saber e do poder, arriscando-se 

a juntar-se a eles se desdobrando, mas não sem que as outras dobraduras se façam. Como 

vimos, as quatro dobras são: a causa final, a causa formal, a causa eficiente e a causa 

material da subjetividade ou da interioridade como relação consigo. Deleuze lembrou que, 
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nos estudos de Foucault, ele tinha certeza sobre uma produção específica de subjetividade, 

ou como ela se apresentava no Oriente, mas poderia ter se aprofundado nos estudos sobre 

o assunto nos demais volumes da História da Sexualidade que programou. 

Ao que parece, longe de não haver produção de subjetividade nos chineses, segundo os 

autores, a produção de verdade nos chineses ocorreria de forma quase oposta à grega, de 

maneira que a forma de dobrar as forças que atravessam o sujeito, ou o processo de 

subjetivação, ocorreria de formas distintas. Não podemos deixar de contextualizar que 

Foucault faleceu em 1984, antes de dar seguimento aos volumes da História da Sexualidade 

programados. Desta forma, não presenciou os desdobramentos da abertura política e 

econômica da China (que se iniciou em 1976), ou a formação das primeiras zonas 

econômicas especiais (estabelecidas em 1979). E, portanto, não teve tempo para analisar 

as mudanças nos processos de subjetivação dos chineses antes, durante a Era Mao, e após 

a abertura. De tal forma que, após sua morte, Deleuze, em seu livro Foucault (cuja primeira 

edição foi publicada em 1988), comentou “Foucault nunca se achou suficientemente 

competente para tratar das formações orientais. Ele faz rápidas alusões à ars erotica dos 

chineses, ora como distinta de nossa scientia sexualis (VS), ora como distinta da existência 

estética dos gregos (UP).” (DELEUZE, 2013, p. 114) Ainda segundo Deleuze, a questão de 

Foucault seria “há um Si ou um processo de subjetivação nas técnicas orientais?” (Ibidem.) 

Portanto, a questão aqui não é mais da compreensão de uma dualidade entre as técnicas 

de produção de verdade, de processos de subjetivação ou das dobras no Oriente ou no 

Ocidente. A questão atual é, em mundo em intenso processo de globalização, buscar a 

compreensão das matrizes que se interlaçam na formação de técnicas e processos não 

mais duais, mas sim hibridizados, como componentes do atual capitalismo informacional ou, 

como prefere Félix Guattari, Capitalismo Mundial Integrado (CMI). 

O CMI é caracterizado precisamente pelo fato de integrar todo o planeta, inclusive partes 

que tradicionalmente não integravam o sistema de produção capitalista, como os países do 

antigo bloco soviético e, em especial, a China. Nessa nova fase do capitalismo, mesmo 

aqueles países que não se intitulam como capitalistas se adequam ao CMI, como o caso 

chinês que intitula seu sistema produtivo como “socialismo com características chinesas”, 

que na prática é um “capitalismo de Estado”. Além disso, o sistema de produção capitalista 

passou a incorporar atividades humanas antes consideradas improdutivas (que escapavam 

à definição clássica de “trabalho”) e tornou-se um sistema produtor de mercadorias e 

subjetividades. Não que, em suas fases anteriores, o sistema de produção capitalista não 

produzisse subjetividades como formas de afirmação e reprodução do seu sistema 
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produtivo, mas ainda escapavam a essas antigas formas de produção de subjetividade 

capitalista um grande contingente de civilizações e indivíduos em todo o mundo. 

 

Figura 36: Produção de subjetividade capitalista por meio da mass media. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

Desde a abertura econômica, a China tem assimilado o capitalismo para elaborar suas 

próprias versões de modernidades forjando uma imagem aparentemente democrática. No 

entanto, já não estamos mais naquela fase do capitalismo que forjou a modernidade 

Ocidental. Segundo Guattari e Rolnik (1977), estaríamos na terceira fase do capitalismo, 

que é aquela em que mais se investe na produção de subjetividade em todo o mundo. Cada 

vez mais, as nações produzem certos tipos de subjetividade para manter a expansão da sua 

produção econômica.  Essa produção de subjetividade ocorre por meio de instituições 

coletivas, como a escola, a família, os hospitais, mas também por meio da mass media e de 

empresas, sejam elas públicas ou privadas. E, permeando todos estes processos, estão as 

máquinas enunciadoras da arquitetura e do urbanismo, como edifícios e construções de 

todos os tipos, agenciamentos coletivos de enunciação, resultando em paisagens urbanas 

cada vez mais hibridizadas e transnacionais. 
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2. CHINATOWNS 

Este capítulo tem por objetivo uma introdução breve aos modelos urbanos tradicionais 

chineses que permaneceram inalterados até o início do século XX. Para posteriormente 

contextualizar a abertura econômica na era Mao Tse-tung (chamada por Otília Arantes de 

Era das reformas), e posteriormente analisarmos a abertura política, a hiperurbanização e 

levantaremos alguns problemas sociais resultantes desta acelerada transformação chinesa 

“pós-socialista), com uso de algumas das analises das Zonas Econômicas Especiais (ZEE’s) 

que foram as primeiras experimentações do Partido Comunista Chinês no Delta do Rio 

Pérola (estudadas por Rem Koolhaas e a Universidade Harvard), que ficaram conhecidas 

por serem uma grande conurbação urbana fora da grande China continental (este modelo 

de urbanização desenfreado só seria testado na China continental na cidade de Xangai). 

Chamamos atenção aqui para o termo “chinatown” que, presentes nos principais núcleos 

urbanos ocidentais, foram geralmente deixadas de lado nos questionamentos ocidentais 

quanto à produção e reprodução genérica de cidades asiáticas em suas próprias cidades ao 

simularem seus traços arquitetônicos e urbanísticos. Porque as “chinatowns” no ocidente 

não chamam tanta atenção quanto uma cópia-simulacro de uma cidade qualquer ocidental 

nas cidades asiáticas? Aos orientais não é dado o direito de replicar centros urbanos 

ocidentais? Retomaremos este questionamento no capítulo 4. 

2.1 URBANIZAÇÃO E MODO DE PRODUÇÃO DO CAPITAL: O CASO CHINÊS 

Como vimos no capítulo sobre “cidade subjetiva” o modo de produção implica em uma 

produção de subjetividade e uma possível sujeição de indivíduos/coletividades que se 

desdobram na produção dos modos de viver. Ao analisarmos o espaço pelo viés das 

composições de forças como fizemos acima, buscamos demonstrar o caráter 

fundamentalmente político do espaço vinculado diretamente à produção de modos de viver 

de uma civilização ou povo, já que o território pode ser visto como uma espécie de extensão 

dos corpos (populações) ao criarem suas próprias possibilidades de expressão espacial 

coletiva. Assim o território pode ser entendido pela relação que estabelece com a 

multiplicidade contida em uma população – que o define – e não mais ligado a uma 

propriedade identitária fixa ou binária. De maneira que espaços, corpos, sujeitos, objetos 

arquitetônicos ou artísticos, a própria ciência e a verdade são sempre composições de 

forças (microfísica) embebidas por relações de poder, como nos mostrou Foucault (em sua 

obra microfísica do poder). 

 

 



 
129 

 

Oriente Negado 

Traremos um pertinente texto da socióloga Ana Clara Torres Ribeiro chamado Oriente 

Negado: cultura, mercado e lugar para nos ajudar nas aproximações iniciais referentes às 

relações entre paisagem urbana, urbanização, modos de vida (existência) e direito à cidade 

no acesso à terra urbana e habitação (individual ou coletiva) em um contexto crescente de 

controle social marcado por uma rede mundial de cidades orientadas à competição e 

mercadorização da cultura além da cenarização da paisagem ordenada por um mercado 

cada vez mais global que, como nos mostra Ribeiro, não faz mais do que aprofundar as 

diferenças locais: 

O que importa, no momento, não é negar o mercado, propósito inútil e com 
pouca possibilidade de angariar adesões entusiastas, mas, sim, negar o 
mercado que sustenta a denominada, por Milton Santos, globalização 
perversa, difusora massiva de ideologias: “Um mercado avassalador dito 
global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na 
verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de 
uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna 
menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania 
verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é 
estimulado” (SANTOS, 2000, p. 18-19 apud RIBEIRO, 2004, p. 102) 

 

Figura 37: Cenarização da cidade contemporânea. Thames Town, Songjiang, Xangai, República Popular da 
China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 38: Cenarização da cidade. Tianducheng, Hangzhou, República Popular da China. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 39: Aprofundamento das desigualdades locais. Xangai, República Popular da China. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 40: Aprofundamento das desigualdades locais. Xangai, República Popular da China. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 

A reflexão em torno do tema “Oriente Negado”, segundo Ribeiro, nos remete à urbanização 

difusa característica da última modernidade (GOTTDIENER, 1993 apud RIBEIRO, 2004, p. 

100) manifestadas no fenômeno político e econômico de “ocidentalização do mundo” 

estudado por Serge Latouche (1994). Os movimentos homogeneizantes de “alisamento” do 

espaço, solicitam dos herdeiros da exclusão social a forçosa integração entre os pobres, 

sem-propriedade ou marginalizados com os demais habitantes da cidade, transformando os 

espaços mais luminosos das metrópoles em espaços opacos e vice-versa, resultando em 

espaços limiares (e cada vez mais transnacionais). Estes espaços de fluxos marcados por 

uma nova mídia focada na diversificação da audiência de massas, tem limites mais difusos, 

não duais ou binários, de modo que cada vez menos podemos falar em ocidente/oriente, 

público/privado, opaco/luminoso, ou categorias que não pensem a instabilidade e 

mutabilidade destes espaços intersticiais. 

Segundo Ribeiro (2004), as marcas, os limites e os custos sociais do enfrentamento de 

classes nesta nova conjuntura marcada por espaços cada vez mais transnacionais e 

intersticiais “podem ser reconhecidos na paisagem de tantas cidades europeias, onde as 

pequenas ruelas e as paredes irregulares [...] constituem um registro extraordinário da 

desigualdade social e do confinamento oriundo de tantas radicais exclusões”. (Ibid., p. 97) 

Semelhante aos bairros judeus na península ibérica, ao cemitério israelita de Praga e as 
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mourarias nas cidades ibéricas, na Xangai do século XIX existia uma pequena cidade 

portuária que foi designada pelos colonizadores europeus como a única área da cidade 

onde chineses poderiam morar após a partilha do território chinês para a expansão 

colonial.75 

 

Figura 41: Mapa intitulado “Map of distribution of foreign forces and defences in Shanghai” ou Mapa de 
distribuição das forças estrangeiras e defesas em Xangai, do ano de 1935, mostrando a “Chinese city” no centro. 
Disponível em: <http://www.virtualshanghai.net/Asset/Preview/vcMap_ID-79_No-1.jpeg> Acesso em 23 set. 
2016. 

O apelido atribuído a esta cidade pelos colonizadores europeus era chinatown, no entanto, 

seu nome oficial desde 1291 era Xangai, cidade que floresceu na Dinastia Ming quando teve 

suas primeiras muralhas construídas. No entanto a chinatown imposta pelos colonizadores 

em Xangai é diferente das chinatowns espalhadas por muitas cidades do mundo que, 

apesar de inicialmente formadas apenas por imigrantes da China, tornaram-se centros 

difusores da cultura chinesa. No entanto, nem sempre estes espaços-limite do capitalismo 

terminal são espontâneos ou resultantes da imigração voluntária de parcelas menores 

daqueles estratos sociais mais excluídos ou marginalizados do sistema. Assim, pesquisar e 

pensar os efeitos da urbanização em seu estado atual e de fato contribuir para ressignificar 

estes processos têm maior potência na ênfase nos seus antagônicos – no estudo dos 

mecanismos da propriedade privada, dos modos de produção, dos axiomas do capitalismo 

informacional, bem como seus modelos hegemônicos de urbanização – e este é 

                                                

75 Ver capítulo 4 MADE IN CHINA, subcapitulo 4.1 Xangai, uma inflexão no fazer urbano chinês, item 
I. 1842 – 1927 Da formação da Xangai moderna até a Era de Ouro da cidade. 



 
133 

 

precisamente um dos objetos de estudo desta dissertação: mostrar que ninguém esta de 

fora deste processo de urbanização da China contemporânea. 

Os sem-propriedade, como afirma Elizete Menegat (2003), foram 
sistematicamente excluídos da possibilidade de permanecer num 
determinado ponto da obra coletiva que é a cidade (Lefebvre, 1969) [...] os 
segmentos excluídos da cidade só podem ser pensados pelo seu 
antagônico: a riqueza e a propriedade; as formas e os modelos 
hegemônicos do direito e do urbanismo. Estas breves palavras visam, 
apenas, assinalar o contraste entre as leituras politicamente necessárias da 
paisagem urbana, que podem ser apoiadas pela atual valorização do 
patrimônio histórico, e a informação geralmente estimulada pelo turismo e 
pela promoção cultural dos lugares. (RIBEIRO, 2004, p. 98) 

 

Figura 42: Mapa da concessão francesa no ano de 1912 produzido por George Huré e publicado em Paris no 
mesmo ano. Destaque para a Cité Chinoise delimitada ao sul. Disponível em: < 
http://www.virtualshanghai.net/Asset/Preview/vcMap_ID-652_No-1.jpeg > Acesso em 23 set. 2016 
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Assim os ambientes urbanos passam por um duplo processo na atualidade, primeiro como 

atrativos de fluxos de turistas animados pela cultura como principal commodity através de 

ambientes urbanos “históricos” e, segundo pela exacerbação da velocidade, da imagem e 

da modernidade, ou melhor, pela sobremodernidade (como prefere Marc Augé) através da 

saturação das realidades locais. Para Roberto Fernández no texto Transmodernidad e 

hipermodernidad. Apuntes sobre la vía arcaica en Japón, na Revista Astrágalo. Cultura de la 

Arquitectura y la Ciudad de 1996, o antropólogo Marc Augé em non–lieuxn desenvolve sua 

noção de sobremodernidade buscando diferencia-la de pós-modernidade, que supõe a 

contradição na continuidade e sequencialidade ao passo do incomparável fim da História. 

Segundo Fernández, ao desmistificar Fracis Fukuyama e seu ensaio sobre o fim da História, 

Augé defende que o modernismo exaltado atual não seria mais do que um “encontro feliz 

entre a figura política da democracia representativa com as relações sócio-produtivas ideais 

do liberalismo econômico” e que “presenciamos um tipo de novo (e global) victorianismo”. 

(FERNÁNDEZ, 1996, p. 41) Marc Augé em seu texto intitulado “não-lugares” levanta a 

questão a cerda de um problema da antropologia contemporânea que questiona a 

capacidade de observar, interpretar e analisar a cultura e a sociedade atuais: um desafio 

global que desloca o método para um novo objeto que diz respeito às grandes categorias 

que os homens pensam tanto sua identidade quanto suas relações recíprocas. A partir 

dessa constatação o antropólogo passa a desenvolver sua noção de sobremodernidade em 

oposição a pós-modernidade que dependeria de três figuras – o excesso de tempo, de 

espaço e de individualismo –, das quais, para Augé, a cultura japonesa seria a que melhor 

expressão a condição daquilo que denominou sobremodernidade. 

A sobremodernidade de Augé chama atenção para a atual condição da modernidade e não 

para o fim da modernidade (condição pós-moderna) como defenderam Jean Baudrillard e 

Jean François Lyotard, já que, segundo Augé, a sobremodernidade produz “excessos” em 

três vetores principais: tempo, espaço e sociedade; gerando (a) abundância do tempo e de 

acontecimentos, (b) a superabundância de espaço com o advento nas novas tecnologias e 

da velocidade dos transportes e (c) a individualização a partir do excesso de informações 

que os indivíduos/coletividades dispõem. Para Augé a “sobremodernidade aparece quando 

a história se torna atualidade, o espaço imagem e o indivíduo olhar”. (AUGÉ, 1994, p. 163) 

Retornando ao texto de Fernández (1996), esta condição de sobremodernidade foi 

primeiramente expressa na paisagem do Japão já que a exaltação japonesa da 

modernidade se daria na maximização da solidão, isto é, no voo para o virtual, e, por 

consequência, no enfraquecimento da ideia de lugar. No entanto, segundo o autor, um certo 

equilíbrio antropológico teria feito de Tóquio uma cidade mais equilibrada pela revanche da 
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memória urbana, dada a presença ativa das ancestralidades, em meio ao processo de 

exaltação da virtualidade descrito. Um exemplo disso é a presença de muitas seitas 

milenares que permeiam a vida cotidiana (muitas delas vindas da China). Para o autor o 

excesso de tempo se daria pela aceleração da história onde tudo se torna acontecimento e, 

ao mesmo tempo, nada é acontecimento. Isso faz com que a organização em relação ao 

tempo cronológico não faça mais sentido. Já o excesso de espaço, por conta da facilidade 

de circulação de bens, pessoas, imagens e informações. E o individualismo ocorreria em 

razão da crescente necessidade de competição e pela modulação das subjetividades 

individuais e coletivas pelo mass media, e pelos edifícios-máquinas-enunciadoras – como 

nos diz Guattari (1992) –, produtores de subjetividades parciais que se aglomeram com 

outros tipos de subjetividades. Neste contexto, a animação do espaço público e o 

consequente alisamento dos conflitos nos levam à ameaça dos modos de vida e reduzem a 

troca de subjetividades e memórias em detrimento da produção constante do espetáculo, 

como nos mostra Ribeiro: 

Visita-se, com o mesmo ânimo e a mesma ausência de estímulo à reflexão 
moral, masmorras, exposições de instrumentos de tortura, restos mortais 
depositados em vitrines sem respeito à crença que lhes deu origem, 
pinacotecas e fábricas. Até que ponto as cargas de subjetividade, que 
existem em cada objeto, podem resistir à voragem de memórias e à 
produção do espetáculo que caracterizam a contemporaneidade? [...] O 
alisamento do ambiente preservado, assim como a sua museificação e 
mercadorização, frequentemente acompanhadas de sintomas de 
voyeurismo e morbidez, constituem ameaças à ação social na medida em 
que reduzem a possibilidade de diálogo criador e criativo entre gerações e 
culturas. (RIBEIRO, 2004, p. 98) 

Segundo Ribeiro, discurso e imagem são parte fundamental do processo de disputa que 

reorganiza os fluxos de pessoas e mercadorias que unem cultura, mercado e lugar em torno 

do espetáculo produzindo formas de desapropriação cultural e de alienação consumista. 

Os impulsos que unem cultura e mercado, mediados pela nova base técnica 
de sustento das atividades econômicas, acontecem nos lugares, em 
consonância com as estratégias traçadas por aqueles que mapeiam bens 
culturais (objetos, hábitos e comportamentos) e com a busca contínua por 
inovação que faz girar a roda, desejada cada vez mais rápida, do consumo. 
Estes movimentos, que difundem os códigos da nova ordem tecnicocultural, 
desestabilizam e cenarizam lugares, produzindo formas mais sutis de 
desapropriação cultural e de alienação consumista e, ainda, ameaças 
permanentes aos investimentos públicos e privados. (Ibid., p. 99) 

Desta forma os lugares tendem a perder sua uniquiness que, segundo a autora, são “suas 

características mais íntimas e profundas, amoldando-se a funções necessárias à 

preservação eficiente dos fluxos da rede mundial de cidades e do mercado global”, (Ibid., p. 

99-100) e é precisamente neste contexto que se dá a ocidentalização do mundo que 

“conjuga economia e pretensões civilizatórias, pressiona o próprio ocidente, racionalizando 
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os usos do espaço historicamente construído e criando redes especializadas, e usualmente 

excludentes, de cooperação entre operadores da ordem tecnocultural”. (Idem) Portanto a 

urbanização difusa, como característica última da modernidade (ou da sobremodernidade), 

contribui para a redução da sociabilidade enquanto pressiona a rede de cidades em direção 

aos fluxos mundiais, acelerando sua adequação às exigências da agenda prevista tanto 

para os espaços urbanos (cada vez mais transnacionais e híbridos), quanto aos lugares e 

aos seus habitantes através dos veículos de comunicação em massa conduzidos pelo 

capitalismo informacional, pelo novo modo de produção e pelo mercado. 

Dos modos de produção 

Em um artigo escrito para revista Território, o geógrafo Milton Santos analisa o conceito de 

“modo de produção” estabelecido por Marx e Engels, como sendo este o responsável pela 

evolução da sociedade e das formas materiais de produção. O modo de produção também 

revela as relações dos homens entre si e com o meio natural ou artificial, além de seus 

próprios modos de ser. Sendo assim, cada modo de produção remonta a uma etapa na 

produção da história e a aparição de novos instrumentos de trabalho e práticas sociais. Para 

Santos (1999), produzir e “produzir espaço” são ações inseparáveis e por este motivo a 

cada novo modo de produção mudam também a estrutura e o funcionamento do espaço, 

que é definido pelo autor como um conjunto indissociável entre sistemas de objetos, que são 

os instrumentos de trabalho, e o sistemas de ações, que são as práticas sociais. 

Os modos de produção estiveram associados as formações econômicas e sociais até o 

século XVI, quando a expansão do capitalismo criou possibilidade de trocas externas não só 

de mercadorias e bens como de modos de fazer e de ser que resultaram nas primeiras 

economias-mundo. (BRAUDEL apud SANTOS, 1999, p. 6) O desenvolvimento do 

capitalismo tendeu então a um modo de produção único que passava pela mediação dos 

estados nacionais. Mas com o processo de globalização em curso o modo de produção 

também se tornou global, mesmo que este processo seja desigual e incompleto, criando o 

capitalismo tecnológico globalizado e agravando as formas de dependência e escassez a 

nível mundial. Santos ainda defende que o atual processo de globalização reúne a ciência e 

a tecnologia sob o comando da técnica, e esta interdependência se verifica em todas as 

partes do mundo levando a organização de novos espaços que, ao serem requalificados, 

atendem sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da 

política. 

Em seu livro, A Natureza do Espaço, Santos (2006), faz a distinção entre meio natural, meio 

técnico e o meio-técnico-científico-informacional. Este último descreve o período em que, a 

partir dos mandamentos da ciência e da técnica informacional, os objetos mais 
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proeminentes são elaborados para servirem às diversas etapas da produção. O meio-

técnico-científico-informacional, segundo Santos, é algo novo, que inclui não só grandes 

cidades (que representavam o império da técnica) como também hoje o mundo rural, sendo 

possível falar de uma cientificização e de uma tecnicização da paisagem que representa a 

“cara geográfica da globalização” (ibid., p. 160) A globalização, ainda segundo o autor, é o 

processo em que territórios nacionais se transformam em espaço nacional da economia 

internacional. Sistemas arquitetônicos e principalmente da engenharia, são usados por 

firmas transnacionais de maneira bem mais ampla que pela sociedade nacional o que 

modifica a própria noção de territorialidade. 

Henri Lefebvre (1999), em seu livro A Revolução Urbana, defende que a industrialização e a 

urbanização são processos interdependentes, levando a construção das metrópoles e da 

sociedade urbana, aquela que nasce da industrialização, absorvendo a produção agrícola. A 

hipótese do livro é da “urbanização completa da sociedade” através da industrialização, e 

faz uma distinção entre o que é cidade e o que é urbano. Para o autor, a cidade é resultado 

da economia capitalista, e o urbano resultado das ações e do desejo das pessoas. No 

entanto, esta sociedade urbana ainda esta em gestação já que a “revolução urbana” seria o 

conjunto das transformações que a sociedade contemporânea ainda atravessa. 

Lefebvre segue defendendo que “é preciso conceber a mutação (ou transformação, ou 

revolução) pela qual a sociedade dita industrial se transforma em sociedade urbana. (1999, 

p.127) A sociedade atual estaria em transição, sendo que os países ditos “socialistas” foram 

os primeiros a modificar suas instituições para atender a produção industrial no que se 

refere a planificação, programação e racionalidade, de tal maneira que países ditos 

capitalistas só alcançaram em partes. O autor traz o caso do crescimento econômico da 

China e o consequente crescimento de suas cidades e afirma que a revolução urbana é um 

fenômeno planetário. 

Salvo informação contrária, hoje na China, como ontem na URSS, o 
crescimento das cidades continua, acompanha o crescimento econômico 
e talvez ainda ocorra mais rápido. Como noutros lugares. As causas 
demográficas, as razões sociológicas, as vantagens econômicas e políticas 
da cidade são as mesmas, na China e noutros lugares. Portanto, a 
urbanização global prossegue a longo prazo. O espaço urbano se define 
do mesmo modo num país socialista como noutro país. A problemática 
urbana, o urbanismo como ideologia e instituição, a urbanização como 
tendência global, são fatos mundiais. A revolução urbana é um fenômeno 
planetário. (LEFEBVRE, 1999, p. 107, grifo nosso) 

A relação entre modo de produção e urbanização foi também defendida por Lefebvre em A 

produção do espaço (2006), em que o espaço social é entendido como um produto social, 

reforçando a relação dinâmica entre tecnologia e lugar, já que um dos seus argumentos é 
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que “os espaços sociais são produzidos pela ação da tecnologia sobre a natureza” (ibid. p, 

30). O segundo argumento é que cada sociedade – ou cada modo de produção – fabrica 

seu próprio tipo especial de espaço conceituado abaixo: 

O espaço não é jamais produzido como um quilograma de açúcar ou um 
metro de tecido. Ele não é mais a soma de lugares e praças desses 
produtos: o açúcar, o trigo, o tecido, o ferro. Não. Ele se produziria como 
uma superestrutura? Não. Ele seria antes de tudo, a condição e o resultado: 
o Estado, e cada uma das instituições que o compõem, supõem um espaço 
e o organizam segundo suas exigências. O espaço não tem, portanto, nada 
de uma “condição” a priori de instituições e do Estado que as coroa. 
Relação social? Sim, decerto, mas inerente às relações de propriedade (a 
propriedade do solo, da terra, em particular), e de outra parte ligada às 
forças produtivas (que parcelam essa terra, esse solo), o espaço social 
manifesta sua polivalência, sua “realidade” ao mesmo tempo formal e 
material. Produto que se utiliza, que se consome, ele é também meio de 
produção; redes de trocas, fluxo de matérias-primas e de energias que 
recortam o espaço e são por ele determinados. Este meio de produção, 
produzido como tal, não pode se separar nem das forças produtivas, das 
técnicas e do saber, nem da divisão do trabalho social, que o modela, nem 
da natureza, nem do Estado e das superestruturas. (LEFEBVRE, 2006, p. 
75) 

A visão de Milton Santos sobre globalização corrobora com a afirmação de Harvey sobre a 

urbanização da China contemporânea e a nova fase do capitalismo informacional pois, para 

Santos (1999), a instantaneidade da informação globalizada aproxima os lugares e os 

acontecimentos em uma escala mundial, evidenciando um mesmo sistema global de 

relações cada vez mais interdependentes. 

Na China, a passagem de uma sociedade rural para uma sociedade urbana associada a um 

novo modo de produção tem trazido grandes problemas ambientais e sociais. Um dos 

principais são as relocações, seguidas por demolições de antigas vilas e cidades para dar 

lugar a novas infraestruturas como barragens, pontes, e até novas cidades feitas do “zero”, 

como se fosse possível fazer uma tabula rasa da preexistência e das memórias das pessoas 

que habitavam estes antigos vilarejos, tudo em nome do crescimento do país. A poluição é 

outro fator que agrava as condições e modos de vida na China pós-socialista. 

Estas transformações urbanas extremas foram documentadas por Gary Hustwit ao produzir 

e dirigir o documentário Urbanized (2011), que apresenta e evidência a relação entre 

urbanização e modo de produção, analisando uma coletânea de exemplos de urbanização 

em diversas partes do mundo e a relação que estas estabelecem com as diferentes 

sociedades urbanas e como esses modos de produção refletem na produção dos espaços 

de suas cidades. Um dos apontamentos que podemos fazer sobre o documentário é a 

relação que estabelece entre as novas áreas urbanizadas e os edifícios e torres de 
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escritórios que competem entre si na “nova” Pequim, que, na época do documentário, tinha 

uma população de 19,6 milhões de pessoas. 

 

Figura 43: Mudanças no skyline de Pequim vistas do Parque Jingshan ao norte da Cidade Proibida Púrpura. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Ao ser entrevistado e indagado sobre as mudanças em curso no urbanismo chinês, o Yung 

Ho Chang, arquiteto no Atelier FCJZ, comenta que ao andar pelas ruas da cidade ele não 

mais as reconhece, “é uma nova Pequim, mas não tenho certeza se eu gosto”, ele segue 

lembrando de quando era criança e passeava pela cidade com a família e encontrava com 

pessoas, amigos e parentes, podiam parar, conversar com qualidade e com um tempo mais 

dilatado, o que promoveria uma sensação de pertencimento reforçando a urbanidade e 

completa “este tipo de sentimento não está mais por aqui, se foi”. Chang lembra que nos 

últimos anos a cidade foi desenvolvida para atender ao desenvolvimento econômico 

acelerado, o que comprometeu a qualidade de vida já que os chineses estão lutando contra 

trafego pesado, contra os problemas de densidade e poluição de toda espécie.76 

                                                

76 O desenvolvimento que tem mudado a face da China, principalmente devido à velocidade e a 
forma como tem disso feitos, traz grande perplexidade para a atualidade, mas é necessário advertir 
que ao lado do “sucesso” e da tentativa de consolidação da nova ordem mundial (cada vez mais 
presente e aberta guerra comercial entre China e EUA), o desenvolvimento neste país guarda uma 
face também dolorosa que, por sinal, parece ser o motor do processo em si. O que pode ser 
chamado de “modelo chinês de desenvolvimento” não resolveu problemas sem criar outros maiores, 
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O crescimento acelerado das cidades na China, ainda segundo Chang, ainda pode trazer 

muitos problemas sociais, mas ele espera que, coletivamente, o país possa corrigir alguns 

dos equívocos cometidos nos últimos trinta anos. O arquiteto Rem Koolhaas também foi 

entrevistado no documentário, e retoma as questões trabalhadas por ele no seu livro 

seminal S,M,L,XL, sobre se a cidade deve ou não “ter história”, ou a escala máxima que 

uma cidade deve atingir e defende que “muito pouco tem sido pensado sobre o que as 

cidades podem ser” principalmente dentro de um contexto de economia de mercado. 

Veremos a diante que as “teorias do genérico” 77 do Koolhaas fazem parte de um discurso 

de legitimação da atuação do seu escritório OMA no contexto asiático e mundial. 

O documentário ainda apresenta um alerta sobre o modo de produção americano e sua 

urbanização, uma “receita” de urbanização no século XX, que não deveria simplesmente ser 

aplicada ao contexto de construção de cidades na China ou na Índia no século XXI, “seria 

terrível para eles, e sinceramente, seria horrível para todos nós”, disse um dos arquitetos 

entrevistados, já que “as cidades hoje em dia consomem 75% da energia global e 

contribuem também para 75% da emissão de CO2” e adicionado a isso, 40% da população 

mundial viverá em cidades e vão consumir mais e mais energia, logo ”qualquer redução no 

consumo de energia nestes centros urbanos tem um grande impacto no planeta”. 

Sobre a quebra de paradigmas na produção urbanística na China associado ao período de 

transição78 que o país vem trilhando em direção a uma economia de mercado liderado por 

um capitalismo de Estado, o documentário do fotógrafo Edward Burtynsky, Manufactured 

Landscapes (2006), é assertivo em mostrar a relação entre os modos de vida dos operários 

de uma fábrica, a implacável industrialização em curso e a paisagem urbana chinesa cada 

vez mais degradada. Não apenas a industrialização tem mudado estas paisagens, mas 

                                                                                                                                                   

saltando de forma ininterrupta de um desequilíbrio a outro. (LUIGI, PENNAFORTE, 2009, p. 19) São 
três os fatores limitadores do crescimento atual da China: relação entre tamanho de sua população, 
recursos existentes em seu território, e o modelo clássico de industrialização extensiva. Desta relação 
resultam as principais contradições na esteira desenvolvimentista chinesa: a pressão sobre os 
recursos naturais, as desigualdades sociais e regionais, e a os danos causados ao meio ambiente 
(resultando em uma grande poluição ambiental). 
77 Ver capítulo 3 XING-LING, subcapítulo 3.2 Teorias xing-ling: legitimando projetos e intervenções 
urbanas na China. 
78 A China tem crescido de forma sustentada nos últimos 30 anos, numa média que varia de 10% ao 
ano; deixando, assim, de representar 1% do PIB mundial, no início das reformas, para 4,2% em 2004. 
Seu comércio exterior cresceu em quase 100 vezes, pois em 1978 seu volume foi de US$ 20,6 
bilhões e, em 2007, passou dos US$ 2 trilhões. Desde meados da década de 1990, a China é a maior 
receptora de capitais produtivos estrangeiros, sendo que em 2006 sua cifra foi de US$ 69,5 bilhões. 
Suas reservas cambiais em outubro de 2007 eram estimadas em US$ 1,45 trilhão. Notável, também, 
fora a retirada de pessoas da linha da pobreza. Segundo dados do Bando Mundial, o número de 
pessoas abaixo da linha da pobreza na China diminuiu de 490 milhões em 1981 (ou 49% da 
população) para 88 milhões em 2003 (7% da população). Cf. China, o Gigante do Século XXI. (2009, 
p. 17) 
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também o lixo eletrônico que vem de diversas partes do mundo (muitas vezes tóxicos) que 

contaminam os leitos dos rios e traz diversos problemas de saúde para os funcionários nas 

províncias de Zhejiang e Fujian. 

 

Figura 44: Cena de catadores de lixo eletrônico documentados por Edward Burtynsky. Captura de um frame do 
documentário Manufactured Landscapes de Edward Burtynsky, 2006. 

Junto a este processo, a economia criativa79 encontrou desafios para se firmar em solo 

chinês, já que a parceria público/privado, que costuma orientar as ações desta nova 

economia, tornou-se cada vez mais possível com a transição engendrada pela abertura do 

mercado, como lembra um documento do Partido Comunista de 2002 a respeito das suas 

“novas indústrias culturais” que deveriam, a partir de então, buscar garantir um modo de 

“fazer prosperar a cultura socialista e atender às necessidades espirituais e culturais sob 

condições da economia de mercado”. (REIS, 2008, p. 30) A China, um dos maiores 

parceiros econômicos do Brasil, sustenta a rede de espaços transnacionais dentro das 

nações do bloco econômico BRICS, estabelecendo relações pelos fluxos econômicos e 

tecnológicos globais, em um contexto cada vez mais competitivo marcado por um modelo de 

desenvolvimento global pós-industrial que não mais enxerga a diversidade cultural (e as 

                                                

79 Segundo Ana Carla Fonseca Reis, na publicação do Instituto Itaú Cultural intitulada Economia 
criativa como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento (2008), são 
seis as características da economia criativa: valor agregado da intangibilidade, cadeia setorial às 
redes de valor, novos modelos de consumo, papel das micros e pequenas empresas, novas 
tecnologias e amplo espectro setorial; de forma que este novo tipo de economia está diretamente 
ligado às novas mídias e tecnologias, capturando talentos e incentivando vantagens competitivas de 
cada região/ cidade para produzir valor econômica e subjetivamente. 
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culturas) como obstáculos ao desenvolvimento, mas sim como bens imateriais e simbólicos 

– agora resumidos sob o conceito de criatividade 80  –, transformados no principal 

combustível para a indústria criativa.81 

A China é uma grande candidata a liderar a indústria criativa, no entanto os indicativos ainda 

revelam grandes disparidades regionais no uso e aproveitamento das novas tecnologias e 

comunicações, de maneira que o faturamento somado da Europa e Estados Unidos 

representam mais de 60% do mercado mundial em 2007, já a Ásia e o Pacífico juntos 

somam mais de 28%, enquanto os demais, notadamente América Latina, África e Oriente 

Médio não passaram dos 9,7% em bilhões de euros.82 Os ministros do comércio, da cultura, 

da ciência e tecnologia, da informação e da educação chinês tem trabalhado cada vez mais 

próximos desde que o governo identificou as indústrias criativas e culturais como um dos 

pilares do desenvolvimento econômico da China no futuro. 

 

Figura 45: Cena da fábrica documentada por Edward Burtynsky. Captura de um frame do documentário 
Manufactured Landscapes de Edward Burtynsky, 2006. 

                                                

80 Segundo Reis (2008), a criatividade, em termos econômicos, é um combustível renovável e cujo 
estoque aumenta com o uso, além disso, a “concorrência” entre agentes criativos, em vez de saturar 
o mercado, atrai e estimula a atuação de novos produtores. Segundo a autora, são justamente estas 
e outras características que “fazem da economia criativa uma oportunidade de resgatar o cidadão 
(inserindo-o socialmente) e o consumidor (incluindo-o economicamente), através de um ativo que 
emana de sua própria formação, cultura e raízes” e ainda completa, “esse quadro de coexistência 
entre universo simbólico e o mundo concreto é o que transmuta a criatividade em catalisador de valor 
econômico”. (Ibid., p. 15) 
81 O termo indústria criativa originou o conceito de economia criativa que por sua vez, segundo Reis 
(2008), foi inspirado pelo projeto Creative Nation, da Austrália, de 1994. O principal elemento desta 
economia é a defesa do “trabalho criativo” aliado a uma política cultural. 
82 Os dados foram coletados por Reis (2008), via DigiWorld 2007. (Ibid., p. 34) 
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Por enquanto a China segue sofrendo as consequências sociais, ambientais e urbanísticas 

provenientes do seu acelerado desenvolvimento econômico desde o fim dos anos 1990. 

Algumas destas transformações drásticas foram alvo de filmes, documentários e estudos 

que buscaram mostrar como este tipo de inflexão política e econômica influenciou as 

paisagens urbanas e a população chinesa contemporânea. 

As cenas do documentário Manufactured Landscapes seguem então mostrando as 

demolições de quatorze cidades para a construção da barragem das três gargantas que, 

segundo o documentário relocou mais de 830 mil pessoas em 1992, em números oficiais do 

governo. Mas estima-se que foram mais de 1,2 milhão de pessoas que foram obrigadas a 

demolirem elas mesmas suas casas, ruas e bairros inteiros com instrumentos precários 

como marteletes cumprindo jornadas de trabalho desumanas. Todas as cidades que 

ficariam submersas deveriam ser completamente demolidas para que os barcos pudessem 

ter profundidade necessária de navegação após a conclusão da barragem no Rio Yangtzé. 

O documentário trata destas “paisagens fabricadas”, como subproduto do novo modo de 

produção da fábrica chinesa que trazem consigo a noção de resto, de desperdício, e de 

resíduos fantasmagóricos, já que os moradores e seus corpos estão destituídos de suas 

relações e de suas cidades. Esta aproximação através dos documentários e suas narrativas 

são uma forma de tensionar os modos de produção vigentes na China e politiza-las 

eticamente e isso foi possível através da crítica aos modos de produção. Para Vilém 

Flusser83 (2013), a fábrica é característica da criação humana e defende que é possível 

reconhecer os homens por suas fábricas. (p.35) Para o autor, aquele que se indaga pelo 

passado deveria procurar respostas nas ruínas das fábricas e aquele que se interessa por 

nosso tempo deveria “analisar criticamente” as fábricas atuais. Portanto seguimos nas pistas 

da relação entre a fábrica, os modos de produção, a urbanização e a modificação dos 

modos de vida da sociedade chinesa que segue em direção a se tornar uma sociedade 

urbana. 

                                                

83 O crítico Vilém Flusser já havia chamado a atenção para a aproximação entre ocidente e oriente e 
considerado este fato decisivo para o futuro em uma sociedade cada vez mais globalizada. Nos 
ensaios reunidos na publicação “O mundo codificado” (2013), este grande pensador do século XX, 
através da análise do design de um rádio portátil japonês, foi um dos primeiros a alertar sobre o 
encontro entre dois mundos codificados – o oriental e o ocidental –, antes muito distantes, mas hoje 
cada vez mais próximos, com a emergência do Japão no contexto pós-industrial na década de 1970. 
Segundo o autor, com a emergência da China como potência, somada a sua renovada motivação 
para produzir cientificamente para o mundo, o futuro estaria justamente na hibridização entre a 
codificação dos ideógrafos chineses e a linguagem computacional ocidental, materializados nos 
primeiros produtos exportados em grande escala para o mundo, desenhados e produzidos no Japão. 
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Figura 46: Demolições das cidades para dar lugar à barragem das Três Gargantas. Captura de um frame do 
documentário Manufactured Landscapes de Edward Burtynsky, 2006. 

 

Figura 47: Morador removendo os blocos e ferragens que restam das demolições. Captura de um frame do 
documentário Manufactured Landscapes de Edward Burtynsky, 2006. 

Ainda na década de 1960 a captura do tempo livre das pessoas e a modificação de seus 

modos de viver condicionou às atividades culturais e criativas que dependiam do tempo livre 

das pessoas em um novo modo de produção que ressignificou tanto a vida das pessoas 

quanto sua própria cultura, muitas vezes representando o próprio fim de uma cultura 

específica em casos mais extremos. O sistema produtivo desde meados do século XX 

transfigurou o lazer e o tempo livre das pessoas, tornando-as consumidoras de imagens e 

da cultura que antes produziam, uma espécie de expropriação seguida por uma atribuição 

de valor de mercado a algo que antes escapava ao sistema produtivo. Com o chamado 
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cultural turn nos Estados Unidos, e os rebatimentos nas cidades européias, vimos o avanço 

do sistema produtivo que capitalizou os modos de vida e a cultura em torno do “espetáculo”. 

Com os eventos do Maio de 68 esta dupla captura foi denunciada pelos Situacionistas 

levando Guy Debord a conceituação do espetáculo como “a principal produção da 

sociedade atual” e ao enunciado de que a sociedade que surgia em torno deste sistema 

produtivo de espetáculo era “simultaneamente o resultado e projeto do modo de produção 

existente”. (DEBORD, 1997, p. 15) A partir de então o espetáculo foi normatizado como 

modelo para todo o corpo social e para suas cidades cada vez mais anestesiados pela 

publicidade e pelo consumo exponencializado desde que Walter Benjamin criticou as 

grandes reformas em Paris feitas à imagem e semelhança do que deveriam inspirar seus 

habitantes – ao sonho das mercadorias, à livre circulação e ao consumo. Se retomarmos o 

conceito do Capitalismo Mundial Integrado cunhado por Guattari e Rolnik (1977), veremos 

que o CMI confirma o que Debord defendia em seu livro ao conceituar a sociedade do 

espetáculo como aquela que vive na “irrealidade da sociedade real” promovida pelo 

espetáculo que “constitui o modelo presente da vida socialmente dominante” que é a 

“afirmação onipresente da escolha já feita na produção”. (Idem) 

Segundo Rolnik o CMI foi conceituado por Guattari na década de 1960 para fazer frente ao 

termo globalização que apenas levava em consideração aspectos macroeconômicos, o que 

terminava por conferir um caráter neoliberal e pouco politizado frente à complexidade do 

rebatimento desta mundialização tanto nos aspectos físicos e infraestruturais das cidades – 

que hoje são, ainda segundo Guattari (1992), imensas máquinas produtoras de 

subjetividades) –, quanto dos aspectos sociais referentes ao processos de subjetivação que 

têm afetado todo o corpo social urbano que entrecruza ”determinações coletivas de várias 

espécies, não só sociais, mas econômicos, tecnológicos, de mídia e tantas outras” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 43) resultam nas subjetividades individuais. 

Os movimentos responsáveis pela mercadorização da cultura e pela cenarização verificada 

nas paisagens urbanas chinesas, sejam nos espaços mais luminosos de Xangai ou nos 

espaços opacos (SANTOS, 2008) de ruelas e becos, são sentidos na pele nos migrantes 

clandestinos (que não ganharam status hukou urbano) pois estes são os herdeiros da 

exclusão social que passou a assolar a China pós abertura econômica e entrada no 

capitalismo de Estado. Novas formas de vigília e gestão foram implantadas e uma nova 

governamentalidade do PCCh foi criada. Assim, torna-se necessário fazer frente aos 

processos de espetacularização da cultura, da cidade e de seus usos, da arquitetura de grife 

que acompanham a nova ordem tecnocultural que visam garantir a expansão das “formas 

de dominação que caracterizam a ocidentalização do mundo”, (RIBEIRO, 2004, p. 102) que 
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“se apoia nos poderes simbólicos cuja dominação abstrata é mais insidiosa, mas, por isso, 

menos contestável” da dominação, por parte do Ocidente, da “ciência, a técnica, a economia 

e o imaginário sobre o qual elas repousam: os valores do progresso”. (LATOUCHE, 1996 

apud RIBEIRO, 2004, p. 102) 

A periferia desloca-se para o centro, como demonstra a relevância 
assumida pelo tema da exclusão social nos países centrais, por mais que 
sejam fortalecidos os mecanismos de segurança e as barreiras que 
procuram reter a luta pelo acesso a oportunidades. Afinal, a própria 
ampliação dos mercados tensiona, permanentemente, os novos muros, 
físicos ou virtuais, que acompanham a globalização da economia [...] a 
própria interrogação ética da hiper-modernidade, em suas consequências 
cotidianas, depende da recusa ao aprisionamento da reflexão nos códigos 
político-culturais e nos determinantes econômicos do Ocidente. Não se 
trata, apenas, de aceitar ou tolerar a existência de outros comportamentos e 
culturas ou, ainda, de pleitear a defesa de um harmonioso multiculturalismo 
mas, de dialogar com as práticas do Outro. (RIBEIRO, 2004, p. 103-104) 

2.2 MODELOS TRADICIONAIS DE CIDADE CHINESA 

As cidades na China dinástica eram núcleos políticos das grandes áreas rurais em que se 

localizavam, e funcionavam como centros administrativos do governo imperial. Para serem 

consideradas “cidades” elas tinham que ser fortificadas, tendo como característica principal 

as muralhas e canais. Estes núcleos eram denominados pela palavra chinesa chéng (�) 

significando ao mesmo tempo “cidade”, “muralha da cidade” e “fortificar a cidade”. Na China 

as primeiras cidades vem do lado ocidental das planícies do Rio Amarelo e o baixo vale do 

Rio Wei, e a primeira cidade teria sido a “Yin”, que deu nome a dinastia Yin (também 

conhecida por dinastia Shang), na província moderna de Anyang; mas existem vestígios de 

escavações em cidades mais antigas como Zhengzhou,84 que revelaram a cidade de Shang, 

mais antiga e distante das margens do Rio Amarelo.85 

Segundo Sproviero (1998), esta forma cultural surgida na confluência do Rio Amarelo com o 

Rio Wei pretendia não só firmar-se como uma grande cultura na Ásia, mas dominar 

territórios de forma imperial e afirmar-se, de fato, como uma cultura superior. De maneira 

que dominou todo o território do que viria a ser conhecido no ocidente como Cina ou 

China, 86  formando a sua cultura majoritária com traços marcadamente imperiais e 

                                                

84 O nome Zhengzhou é composto pelos ideogramas (hé, �) e (nán, �) significa respectivamente 
“na outra margem” e “Rio Amarelo”; e “nán” significa “viagem a região sul”. 
85 A área que ficava a cidade de Shang é um site arqueológico na atual cidade de Zhenghou; as 
escavações feitas na década de 1950 revelam que a cidade era murada, com forma retangular e 
ficava a 160 quilômetros de distância da cidade de Yin. (KOSTOF, 1991, p.30) 
86 No entanto ainda hoje é possível encontrar minorias coexistindo com a grande cultura chinesa 
dominante. Estas minorias são formadas por grupos de mulçumanos e culturas tribais que, juntas, 
formam as minorias chinesas. 
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etnocêntricos autodenominada Zhōngguó (��) ou Império do Meio. O etnocentrismo é uma 

forte característica chinesa e deve ser levada em conta quando se estuda suas cidades, 

pois durante três mil anos a China se considerou muito superior às culturas tribais com as 

quais tinha contato, contribuindo para que os chineses acreditassem ser o centro do mundo 

(Império do Meio). 

�� 
O processo de conquista do vasto território chinês nos mostra que o foco era na expansão 

do sistema agrícola centrado na produção camponesa e não da constituição de cidades 

como condição fundamental para a colonização. Portanto assim que a terra fosse 

controlada, era constituído um núcleo político central que representava a autoridade 

imperial, e partia-se para a próxima aldeia. O importante era instaurar o controle e não 

permanecer e desenvolver a malha urbana da cidade propriamente dita como faziam os 

gregos e romanos. (KOSTOF, 1991, p. 31) Desta forma os chineses construíam uma rede 

de núcleos de poder, não necessariamente criando cidades muito densas e urbanizadas. 

Não era comum que cidades chinesas tivessem uma maior importância sobre as demais, o 

poder era distribuído entre as cidades e a figura do imperador concedia o status de cada 

uma delas dentro da hierarquia administrativa do império e o status de capital era concedido 

a qualquer cidade na qual ele decidisse permanecer. A cada mudança de dinastia havia 

uma mudança de capital. Portanto, abandonar uma capital ou construir uma nova não era 

uma ação atípica – o mais importante era o controle central do Império do Meio. A hierarquia 

das cidades chinesas era expressa por sufixos adicionados aos nomes das cidades, fu para 

cidades de primeira ordem, chu para expressar subordinação às principais e logo abaixo 

eram as denominadas hieu. 

A palavra cidade, chéngchi (��), é composta pela soma dos ideogramas chéng (�) e chi (

�). Isto adiciona pelo menos mais três significados possíveis aos já vistos, pois chi remete a 

poço, reservatório e fosso. O início das cidades chinesas tradicionais era ligado à escavação 

de um poço. Um bom lugar para criar uma cidade é também um bom lugar para cavar um 

poço. Outra forma recorrente de locar novas cidades era segundo princípios do feng shui: o 

lugar que tivesse uma boa energia para se enterrar os mortos era considerado também um 
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bom lugar para acolher os vivos, estabelecendo uma forte relação entre os túmulos e as 

habitações. Tanto que, mais recentemente, quando o governo instituiu a cremação por falta 

de espaço em cemitérios de algumas cidades tal decisão acarretou grandes problemas 

sociais e protestos com a demolição de 400mil túmulos na província de Henan em 2012.87 

�� 
Na tradição chinesa o imperador era um exemplo de moral e uma figura paterna universal 

que ocupava o centro do universo. Assim como outras cidades imperiais, Pequim não era 

conhecida como cidades dos homens, mas sim como um eixo condutor (axis mundi) através 

do qual o poder do paraíso era canalizado, ou ainda onde os reinos superiores e inferiores 

se encontram. As cidades imperiais chinesas eram consideradas uma expressão da ordem 

do paraíso em forma urbana. (CAMPANELLA 2008, p. 94) A China ocupava o centro de sua 

própria ordem hierárquica e teoricamente universal, um sistema que funcionou por milénios 

centrado na figura do imperador que mantinha sob seu domínio “tudo sob o céu” 

classificando os demais povos como bárbaros, uma cosmografia que resistiu bem até a Era 

Moderna. (KISSINGER, 2015, p. 13) 

A rigidez filosófica atribuída às cidades é algo relevante na China, onde as capitais eram 

concebidas como um conjunto unitário e totalmente planejadas em composições 

perfeitamente ortogonais e representavam um modelo a ser seguido. O padrão construtivo 

das suas cidades eram os retângulos, forma geométrica que representava a Terra e o Poder 

Criador, e o padrão circular representava o Paraíso e o Poder Receptor, por este motivo 

temos a sucessão de retângulos centralizados nas cidades da China Imperial, como é o 

Caso da Cidade Proibida em Pequim,88 o que as diferenciam fundamentalmente das cidades 

                                                

87 A demolição dos túmulos foi justificada pela “falta de espaço”, seguido da proibição de novos 
túmulos e a cremação como única opção possível. Ver notícia do diário O Globo. Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/mundo/idosos-chineses-se-matam-para-nao-serem-cremados-12631819>. 
Acessado em: set. 2015. 
88 Como nos mostra Kostof (1991), a cidade proibida de Pequim é como um diagrama imperial, 
composta de retângulos concêntricos organizados pela dinastia Ming em 1421, contendo muralhas 
arrodeadas por um poço. Podemos notar aqui novamente a coerência na construção de novas 
cidades e capitais na China, afinal pelo I Ching o ideograma cidade é representado por chéng e chi, 
que correspondem a vila, muralha, poço, fosso. 
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ocidentais, que tradicionalmente têm uma concepção radial, ou concêntrica, ou espiral. 

(TUAN, 1980, p. 43) 

 

 Figura 48: Mapa da cidade de Pequim com os ângulos retos definindo retângulos concêntricos. O grid de ruas e 
o contorno da muralha estão em vermelho. No centro, a Cidade Proibida Púrpura. SCHINZ, A. The Magic 
Square: Cities in Ancient China. Londres: Editora Axel Menges. 1996. p. 362. 
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No entanto este “modelo chinês” de fazer cidade não se limitava apenas à China continental. 

No Japão, a cidade imperial Fujiwara, capital do império a partir de 694, e a cidade Heijokyo 

(Nara) foram ambas construídas segundo o sistema ortogonal chinês (malha em grade), 

como uma espécie de cópia do desenho da malha urbana da cidade chinesa de Chang’an. 

(KOSTOF, 1991, p.33) 

O desenho urbano chinês imperial é marcado pela ordem, hierarquia, simetria, centralidade, 

rigidez e linearidade. Todas estas diretrizes resultam das ideias de Confúcio 89  que 

norteavam o traçado das cidades tradicionais chinesas que, ainda segundo suas ideias, 

deveriam ser governadas por uma elite de estudiosos, formando um governo forte e 

centrado na figura do imperador – que teria nesta cidade imperial chinesa o seu principal 

diagrama de poder. Esta organização de governo presumia a cidade com claro intuito de 

civilizar o campo. (KOSTOF, 1991, p. 39) Esta relação é tão forte que as pessoas 

diferenciavam cidade e campo como confucionista90 e taoista, respectivamente, e sempre 

que buscavam balancear a rigidez moral da cidade recorriam a “paisagem tranquila” do 

campo “taoista”, e ambos se complementavam, como no yin-yang taoista. Daí a importância 

do jardim91 dentro das cidades; para os chineses o jardim é uma representação celeste na 

terra que é capaz de balancear a energia da cidade. Portanto a diferença campo-cidade 

                                                

89 Segundo Sinedino (2012), Confúcio (551 – 479 a.C) é considerado o maior pensador chinês. 
Confúcio viveu na China antes de sua unificação num império centralizado. Era um conservador e 
apoiava a aristocracia “superior” com base na tradição, por isso não conseguiu compor junto aos 
nobres com título “inferior” que, apesar de deterem o poder propriamente dito, estavam sob a 
autoridade do Duque de Lu. Acreditava na figura do Homem Nobre, aquele que esta por vir, e 
advogava que estes não deveriam assumir o governo, mas sim estarem à serviço das instituições: a 
ideia confuciana de “governo dos bons”. Afastando-se intelectualmente do poder, Confúcio morre 
pregando um equilíbrio entre perfeição moral e sucesso social e político sem saber que, 
posteriormente, teria seu discurso sistematizado e adotado pelo governo chinês na época do 
Imperador Han (156 – 87 a.C) que podia ser descrito como externamente confucionista e 
internamente legalista. 
90 O confucionismo foi brevemente criticado pelo taoísmo no período entre fim da Dinastia Han (206 
a.C – 220 d.C) e o início da Dinastia Tang (618 – 906 d.C) quando passou a ser exigido como leitura 
obrigatória até em exames para cargos públicos em 622 d.C. (YU-LAN, 1966); mas foi na Dinastia 
Song que o confucionismo amadureceu – os cargos públicos que antes apenas podiam ser ocupados 
por membros da aristocracia de sangue”, passaram a poder ser ocupadas também por pessoas 
“talentosas do povo” –, porém isso só era possível através do Estudo, o que marca uma contradição 
ao pensamento legitimista do próprio Confúcio que pregava a meritocracia. 
91 Para compreendermos a maneira pela qual os chineses veem o universo temos que entender 
como é concebido o jardim chinês já que tradicionalmente – apesar do jardim ser feito pela mão de 
um homem – ele deve representar o paraíso. Já na década de 1920, encontramos textos de 
estudiosos chineses que, ao visitarem jardins gramados e meramente plantados, afirmaram ser os 
jardins ocidentais “mais interessantes para uma vaca do que para seres humanos”. (JI, 1988) Daí já 
notamos que existe uma grande diferença na concepção paisagística chinesa: os chineses constroem 
jardins concebidos como imagens celestes que retratem as mutações, os ciclos naturais e a 
passagem do tempo cíclico, natural e contínuo (segundo a filosofia do I Ching e os preceitos do feng 
shui); o que se por um lado os diferencia fundamentalmente do jardim francês, (topiário, racional e 
geométrico); por outro os aproxima do jardim inglês, que apesar de também ser construído para 
retratar a natureza, representa uma natureza romântica e em ruínas. 
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existe na China, mas não por oposição, e sim por complementariedade, e o jardim é este 

espaço entre os dois influenciando também a concepção de jardins em outras partes do 

mundo.92 

 

Figura 49: Fotografia da Cidade Proibida Púrpura como vista do Parque Jingshan, localizado ao norte. Fotografia 
do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Além disso, historicamente, de acordo com Wilma Fairbank, os chineses não consideraram 

arquitetura uma arte, (FAIRBANK, 1994 apud CHUNG et. al 2001, p. 191) a 

responsabilidade pela construção arquitetônica era atribuída a carpinteiros e artesãos. As 

características da arquitetura tradicional eram transmitidas entre o aprendiz e o mestre, que 

resultaram nos manuais clássicos com princípios e métodos construtivos acumulados por 

séculos de repetição, um verdadeiro processo de imitação do mestre. As regras rígidas de 

desenho urbano e arquitetônico perduraram as dinastias, a república e ainda é possível 

notar sua influência hoje. Os chineses têm por prática preservar a técnica e não o objeto, 

isso explica a naturalidade pela qual eles reconstroem suas cidades, prédios e até templos, 

                                                

92 O fascínio do Ocidente pelo jardim oriental começa em 1699, quando a corte francesa organizou 
um festival chinês para comemorar o ano novo. O termo “chinoiserie” foi então cunhado neste período 
e começou uma verdadeira produção de subjetividade em torno das “coisas da China”, isso inclui 
móveis, porcelanas, obras de arte, cerâmicas e, é claro, os jardins chineses. Segundo Wong (2009), 
nesta altura os jardins ocidentais eram pensados em duas dimensões e com a influência chinesa eles 
passam a ser menos estruturados e pensados de forma a parecerem mais naturais e tridimensionais. 
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processo divergente do que encontramos nas técnicas de restauro no ocidente que 

frequentemente carecem de especialistas para restauração de fachadas e edifícios 

históricos, resultando no engessamento de diversas formas de apropriação por uma parcela 

da população – e a expulsão de seus moradores –, além dos conhecidos processos de 

museificação, legitimados pelo valorização da “cultura” dos ditos “centros históricos”. 

 

Figura 50: Fotografia da reconstrução de um imóvel utilizando técnicas construtivas tradicionais. No primeiro 
plano, um pedaço dos velhos muros e o portal. No segundo plano, um galpão temporário de construção. Pequim. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor 

A cidade tradicional chinesa permaneceu como principal forma de organização espacial no 

território chinês até a primeira Guerra do Ópio. Este momento de conflito simboliza o 

resultado da ruptura da grande cultura europeia ocidental com suas estruturas arcaicas 

feudais e com a relação Estado-Igreja desenvolvendo o mercantilismo e o Estado moderno 

burguês capaz de viabilizar a sua modernização. Desta forma, esta cultura ocidental 

chocou-se com os interesses chineses através da expansão imperialista dos seus domínios 

atacando o porto de Xangai e forçando a sua abertura através do Tratado de Nanquim, 

assinado em 1842. Com a assinatura deste tratado, partes da China foram concedidas pelo 

império chinês às forças imperialistas ocidentais representando uma humilhação aos olhos 

dos chineses. Cinco portos foram oficialmente abertos para comerciantes estrangeiros e 

permitiram que as potências europeias impusessem um novo sistema de concessões. 
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Figura 51: Gravura “En Chine Le gâteau des Rois et... des Empereurs” por Henri Meyer publicada no Le Petit 
jornal, Supplément du dimanche, Numéro 374, em 16 jan. 1898. Disponível em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716261c/f8.image> Acesso em: 24 set. 2016 
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2.3 ERA DAS REFORMAS: ABERTURA POLÍTICA E A HIBRIDIZAÇÃO DA 
CIDADE CHINESA 

A Ásia tem uma história marcada pela constante vigília por parte da Europa ocidental que 

sistematizou uma série de discursos (orientalistas) em razão do controle, desautorização e 

gestão do Oriente. Segundo Sproviero (1998), uma grande cultura não é necessariamente 

sinônimo de uma cultura superior. Entretanto, a forma cultural surgida na confluência do Rio 

Amarelo com o Rio Wei pretendia não só firmar-se como uma grande cultura na Ásia, mas 

dominar territórios de forma imperial e afirmar-se, de fato, como uma cultura superior. De 

maneira que dominou todo o território do que viria a ser conhecido no ocidente como Cina 

ou Chin, 93  formando a sua cultura majoritária com traços marcadamente imperiais e 

etnocêntricos autodenominada Zhōngguó ou Império do Meio. 

O Extremo-Oriente é constituído fundamentalmente pela cultura chinesa que confere à 

região uma unidade cultural em torno do sistema de escrita chinês adotado por diversos 

países incluindo o Japão e as Coreias do Norte e Sul. Esta grande cultura chinesa rivalizou 

até certo ponto com a grande cultura europeia ocidental que, no século XIX – após romper 

com as estruturas arcaicas feudais e a com a relação Estado-Igreja desenvolveu um 

mercantilismo e um Estado moderno burguês capaz de viabilizar a sua modernização –    

chocou-se com os interesses chineses através da expansão imperialista dos seus domínios 

atacando o porto de Xangai e forçando a sua abertura através do Tratado de Nanquim, 

assinado em 1842. 

Até meados do século XIX, a combinação de pequena agricultura e a manufatura doméstica 

constituíam a estrutura básica da sociedade chinesa. Os camponeses chineses tiveram 

papel importante nas diversas revoltas ao longo de todo o período das primeiras dinastias 

da antiguidade até o final do período da China Imperial. O movimento nacionalista, no 

entanto, surgiu com as elites das cidades que desejavam as reformas e a modernização da 

China, afastando a última dinastia Qing, que durou até 1912, dando lugar à República da 

China (1912-1949) e a um governo provisório presidido por Sun Yat-sen (janeiro de 1912), 

com sede em Nanquim. Sun chamou a atenção dos comunistas soviéticos pois formulava os 

“três princípios do povo”: bem-estar, nacionalismo e democracia (GALLISSOT, 1987, p. 242 

apud SOUZA, 2007, p.114), o que gerou uma aproximação ideológica entre chineses e 

russos.  Segundo Souza (2007), após a renúncia de Sun (março de 1912), o governo chinês 

alternou entre o governo reformista de Yuan Shikai (1912-1915) e o poder fragmentário de 

                                                

93  Coexistindo com essa cultura, ainda hoje, grupos mulçumanos e culturas em estado tribal 
formando as minorias chinesas. 
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chefes de militares locais (1916-1927), para posteriormente dar lugar ao governo 

nacionalista em 1927. 

 

Figura 52: Imagem comemorativa mostrando as três bandeiras da República da China. Ao centro, a primeira 
bandeira nacionalista com as cinco cores representando as cinco etnias reconhecidas como formadoras do povo 
da China: Han (vermelho), Manchu (amarelo), Mogol (azul), Hui (branco), tibetanos (preto).À esquerda a 
bandeira do exército e à direita a bandeira de Sun Yat-sen (a atual bandeira de Taiwan). Sob a imagem lê-se 
“vida longa à republica” (	) ). Imagem do final da década de 1920. DARMON, Reed. Made in China, São 
Francisco: Chronicle Books LLC, 2004, p. 01. 

O período da República foi marcado por dois momentos de guerras: a Segunda Guerra 

Sino-Japonesa (1937 – 1945)94 e a Guerra Civil Chinesa (1926 – 1949), entre o governo 

nacionalista e os comunistas. O período entre guerras com o Japão marcou a crescente 

insatisfação com o governo da dinastia Qing, já que os chineses consideravam os japoneses 

militarmente inferiores e não aceitavam a perda de Taiwan, que foi colônia japonesa por 50 

anos (1895 – 1945) 95 . Além disso, a região da Manchúria foi dominada pelas forças 

imperiais japonesas que, com o consentimento do governo Qing, ficou 14 anos sob o 

domínio do Japão Imperial (1931 – 1945), resultando no estado da Manchukuo 

(Manzhouguo). Essa experiência de planejamento foi denominada pelo arquiteto japonês 

                                                

94 Essa foi a segunda Guerra Sino-Japonesa dentro de um período de menos de 100 anos, com a 
Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorrendo pouco antes da fundação da república (1894 – 1895). 
(FAIRBANK; GOLDMAN, 2006) 
95 FAIRBANK; GOLDMAN, 2006, p. 337. 
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Junzo Sakakura como um “laboratório vivo”.96 Com a invasão de Xangai em 1937, a ideia de 

tabula rasa japonesa chegou à China e marcou projetos urbanos por todo o território da 

ocupação japonesa e, posteriormente, por toda a China continental. 

 

Figura 53: Plano para a ocupação japonesa de Xangai elaborado por Kunio Maekawa elaborado em 1939. A 
ocupação, ao norte das concessões européias do Bund, contaria com 15000 unidades habitacionais, quatro 
parques e uma Nova Área Cívica. A “nova Xangai” do plano de Maekawa seria conectado à “velha Xangai” por 
meio de avenidas e pistas de alta velocidade. KOOLHAAS, Rem; OBRIST, Hans. Project Japan: Metabolism 
Talks... Cologne: Taschen, 2011, p.73. 

A ocupação japonesa só terminou com a Fundação da República Popular da China em 

1949, instaurada pelo Partido Comunista da China de Mao Tsé-tung. Até meados do século 

                                                

96 KOOLHAAS, Rem; OBRIST, Hans, 2011. Alguns masterplans para a região de Manchukuo foram 
elaborados por escritórios japoneses com base em Tóquio, um deles foi elaborado por Junzo 
Sakakura – que trabalhou para Le Corbusier na década de 1930 integrando a equipe que desenhou a 
Ville Radieuse –; a região de Manchukuo era considerada um território liberto de constrangimento 
com a preexistência já que era uma região da China que se encontrava dominada pela cultura 
japonesa. De forma que a tabula rasa foi um conceito presente no projeto de Sakakura para a antiga 
cidade chinesa de Changchun, que renomeada de Xinjing (em japonês Shinkyō) seria a nova capital 
da região de Manchukuo. 
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XX, a China foi um país atrasado economicamente e pouco industrializado. O período 

maoísta caracteriza a retomada da industrialização que deveria não só atender à demanda 

do mercado interno, mas, ao mesmo tempo, expandir a exportação para o mercado externo, 

levando o país e o Estado chinês a buscar um caminho próprio alternativo ao comunismo 

soviético. 

O comunismo chinês, ainda segundo Souza (2007), foi também uma ruptura com a velha 

China. Como o objetivo era mudar radicalmente a sociedade, a obediência à autoridade do 

antigo Estado deveria ser substituída pela mobilização de massas em torno da construção 

da Nova China. A era Mao (com início na Revolução de 1949) foi marcada pelo processo de 

construção do socialismo dentro de um cenário de atraso: o Estado chinês, afirmava Mao, 

deveria ser dirigido pela classe operária e baseado na aliança operário-camponesa em que, 

acima do Estado, quase se confundindo com ele, estaria o Partido Comunista da China. 

 

Figura 54: Imagem intitulada "Founding of the People's Republic of China" ou Fundação da República Popular da 
China, 1953. Acervo do Shanghai Propaganda Poster Art Center. Disponível em: 
<http://www.npr.org/sections/pictureshow/2012/11/16/164785930/the-art-of-chinese-propaganda> Acesso em: 24 
set. 2016. 

A reforma agrária (1945-1950) e a estatização de propriedade de empresas (planificação da 

economia) culminaram em melhorias econômicas levando ao Grande Salto à Frente97 e ao 

                                                

97 O Grande Salto à Frente (1958) foi uma grande campanha de massa que representava os anseios 
de Mao Tsé-tung em aumentar a produção industrial – o desafio era transformar a China agrária e 
atrasada em um país industrial e socialista. O Grande Salto conseguiu algumas realizações em 
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slogan “três anos de esforços e privatizações, mil anos de felicidade”; entretanto, resultou 

em um grande número de mortos e fome extrema, afastando Mao do poder em 1959. Para 

neutralizar a oposição, Mao lança a campanha Grande Revolução Cultural Proletária em 

1966: a massa camponesa deveria se rebelar para disputar o controle do poder do Estado, a 

fim de preservar o socialismo e renovar o aparelho de Estado. A intenção real de Mao era 

combater seus opositores dentro do Partido e do Estado e afastar a ameaça de reversão 

capitalista representada por Deng Xiaoping que na época era secretário geral do Partido 

Comunista Chinês. (Souza, 2007, p. 144 e 145) 

Na década de 1970, na era pós-maoísta, a China tornou-se um país industrializado 

(HOBSBAWN, 1995, p. 354). A morte de Mao Tsé-tung (1976) levou Deng Xiaoping ao 

poder, marcando uma fase de transição entre uma economia planificada para uma complexa 

estratégia, com liberação e regulação estatal, de economia mista integrada ao mercado 

mundial. O governo de Deng levantou fortes críticas aos dois grandes fracassos de Mao (o 

Grande Salto à Frente e a Revolução Cultural), que o ajudou a justificar a abertura do 

mercado chinês para investimentos do capital estrangeiro do mundo capitalista, criando as 

ZEE’s98 e instalando o sistema de socialismo de mercado ou, como é oficialmente descrito 

pelo Partido Comunista Chinês, um “socialismo com características chinesas”. 

As reformas econômicas feitas por Xiaoping representaram o fim do igualitarismo99 e a 

adoção de uma nova linha política e econômica controlada pelo mercado. Dentro da lógica 

capitalista, o modelo de industrialização maoísta era ineficiente, o resultado era o 

desperdício de recursos, baixa eficácia dos investimentos, baixo nível tecnológico e 

isolamento econômico internacional. (AMIN, 2001, p. 60-63 apud SOUZA, 2007, p. 178) As 

disputas entre lógicas e os conflitos internos da sociedade chinesa levaram a modernização 

econômica, marcada pelo mecanismo de apropriação capitalista (tanto de bens de uso 

quanto de propriedades), aumentando as desigualdades entre classes e problemas urbanos 

de ordem social, econômicas e ambientais. 

                                                                                                                                                   

infraestrutura e saneamento, porém a falta de planejamento e a ideologia do trabalho forçado 
(produtivismo) levaram o país a uma crise ainda maior. (SOUZA, 2007, p. 138) 
98 ZEE’s são as Zonas Econômicas Especiais (Jing ji te qu); também conhecidas pela sigla ZEZ’s 
(special economics zones). As primeiras ZEE’s foram quatro zonas econômicas especiais 
estabelecidas em 1979: Shenzhen, Shantou, Zhuhai e Xiamen. As empresas que funcionassem 
nessas zonas deveriam desenvolver tecnologias e aumentar as exportações, criando empregos e 
servindo de modelo de atuação no mercado. Somente em 1984 o país permitiu que novas cidades 
flexibilizassem seu status para zonas costeiras (Shi si ge yuan hai kai fang cheng shi), que tinham 
uma configuração um pouco diferente que as ZEE’s, mas gozavam de certa abertura econômica.  
99 O igualitarismo em Mao era uma proposição de vida simples, sem ostentação, desperdício, luxo 
burguês e individualismo – foi criticado posteriormente por seu carácter utópico e populista, já que a 
pobreza (principalmente nas áreas rurais) persistia. 
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No início dos anos 1980, a virada política afastou de vez Hua Guofeng (sucessor do poder 

indicado por Mao) da presidência do Partido e conferiu a Deng Xiaoping a presidência da 

Comissão Militar. Estas mudanças sociais e econômicas levaram à insatisfação de grupos 

de estudantes, intelectuais e trabalhadores que ocuparam a praça de Tiananmen: as 

tensões políticas aumentaram pelo país até que o governo enviou tropas a Pequim, 

resultando no Massacre da Praça da Paz Celestial (1989). As estimativas das mortes civis 

levaram a uma enorme repercussão que implicaria no embargo internacional, derrota da 

candidatura aos Jogos Olímpicos de 2000 – a decisão fora tomada em 1992 –, seguida da 

renúncia de Deng Xiaoping ao poder. 

 

Figura 55: Um homem chinês bloqueia o caminho de tanques de guerra durante a Primavera de Pequim em 5 de 
junho de 1989, na Praça Tiananmen, em Pequim. Fotografia de Jeff Widener. Disponível em: 
<https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/photo/2012/06/tiananmen-square-then-and-
now/t01_90605094/main_1200.jpg?1420516137> Acesso em 23 set. 2016. 

Otília Arantes (2011), em seu livro mais recente intitulado Chai-na, trouxe o questionamento 

da urbanização em marcha na China pós-socialista a partir de um estudo das “formas 

urbanas extremas” da Pequim de 2008 e da Xangai 2010. A autora fez um trocadilho 

consciente com os termos chai (demolir) e na (aí), que lidos juntos na língua inglesa 

(Chaina) tem a mesma sonoridade do país que “parece ameaçar finalmente a liderança 

secular dos Estados Unidos”. (Ibid., p. 9) Adrián Gorelik, no prefácio de Chai-na pergunta 

logo de cara: como entender as transformações em curso no país e suas paisagens 

“transurbanas” de logicas extremas, que parecem replicar as politicas de image-making 
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habituais no Ocidente” e segue afirmando, “o jogo fabuloso das formas olímpicas pode ser 

pensado em parte como um “passe de mágica para consumo ocidental”. Mas segundo 

Gorelik, a autora assinala uma inflexão: ao mesmo tempo em que a China se reapresenta 

no tabuleiro mundial, essas mesmas supostas “imagens de consumo ocidental” citadas por 

Goralik “corroem os fetiches do urbanismo contemporâneo, mostrando sua profunda 

falsidade”. Por fim, a apresentação termina dizendo que não se tratam de “réplicas, mas de 

digestão da modernização ocidental, que parece transfigurada diante de um espelho 

revelador.” 

 

Figura 56: Gari em veículo motorizado limpando o entorno do gigantesco Ninho de Pássaro, estádio construído 
para as Olimpíadas de Pequim, em 2008. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Ora, não concordamos com a visão binária entre Ocidente/ Oriente, ou com o suposto 

processo de “ocidentalização” da China, buscamos entender o atual processo de 

urbanização em curso no imenso país asiático por outros vieses 100  que não o dos 

megaeventos, já que o próprio prefácio do livro anuncia “que megaeventos como 

Olimpíadas, feiras internacionais etc. sirvam de pretexto não chega a ser novidade, não 

                                                

100 Nossa escolha por um recorte de análise pós-estruturalista e a partir de novos conceitos ético-
estéticos foi anunciado no primeiro capítulo desta dissertação e permeará toda tessitura da mesma. O 
entendimento da cidade como campo de forças do saber/poder/subjetivação, e do paradigma ético-
estético buscando fugir da logica binária e arborescente para pensar de maneira mais rizomática, 
através da lógica da Diferença. 
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fosse a escala e a rapidez com que tal criação-destrutiva se processa [...] multiplicando 

infraestruturas de todo o tipo, superdimensionadas, numa exibição inaudita de ousadia e 

extravagância”.  

De fato, os Grandes Projetos e o city-marketing já foram tratados pela autora em outras 

publicações (como no livro A cidade do pensamento único), ao denunciar que a principal 

engrenagem que move a cidade-negócio, hoje compreendida como um empreendimento, é 

a gestão econômica das formas e dos estilos de vida urbanos. No então, sabemos que o 

fenômeno urbano mudou de natureza, como defende Guattari (1996), e a urbanização em 

torno das cidades-mercadoria deixou de ser um problema apenas econômico para, com o 

Capitalismo Mundial Integra, passar a ser também um problema subjetivo, no sentido de 

uma produção de subjetividade que visa potencializar a capacidade produtiva dos sujeitos, 

que agora passam a ser duplamente produtivos, tanto economicamente quando 

subjetivamente. 

Não contraponho as relações de produção econômica às relações de 
produção subjetiva. A meu ver [...] desenvolve-se na produção um tipo de 
trabalho ao mesmo tempo material e semiótico. Mas essa produção de 
competência no domínio semiótico depende de sua confecção pelo campo 
social como um todo: é evidente que para fabricar um operário 
especializado não há apenas a intervenção das escolas profissionais. Há 
tudo que se passou antes, na escola primária, na vida doméstica – enfim, 
há toda uma espécie de aprendizado que consiste em ele se deslocar na 
cidade desde a infância, ver televisão, enfim, estar em todo um ambiente 
maquínico. Na verdade, a produção de um bem manufaturado não se 
restringe a uma esfera, à esfera da fábrica. [...] Aquilo que chamei de 
produção de subjetividade do CMI não consiste unicamente numa produção 
de poder para controlar as relações sociais e as relações de produção. A 
produção de subjetividade constitui matéria prima de toda e qualquer 
produção. (GUATTARI, 1996, p. 27 e 28) 

A “Era das Reformas” na China, iniciada com a morte de Mao, é marcada pelo contexto 

internacional do neoliberalismo econômico e a ruptura ideológica, política e social, 

modificando muito o mercado chinês que, na falta de transparência do mercado de ações, 

passou a contar com o mercado imobiliário nas grandes reformas de centros urbanos 

antigos e na construção desenfreada de novas cidades. Segundo Arantes (2011), o 

processo de “hiperurbanização” – termo usado por ela para caracterizar o fenômeno das 

cidades instantâneas chinesas e as demolições de cidades históricas –, marca o novo 

cenário composto por “hipercomplexos” arquitetônicos assinados pelos grandes nomes do 

star system naquilo que denomina a atual “Era do Excesso”. 

O que observamos atualmente na China, paralelo ao pós-moderno generalizado do star 

system, é que houve também a apropriação iconográfica e do conceito de tábula rasa dos 

modernos, que levou a China a inédita aceleração e consequente hiperurbanização, que 
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chegam a assumir dimensões distópicas (ARANTES, 2011, p. 60). Onde uma profusão de 

projetos passa a compor a paisagem, muitos deles com claro intuito de vender uma imagem 

de modernidade e democracia capaz de fazer uma cidade como Pequim disputar o título de 

capital do século XXI. Projetos como o Teatro Nacional de Paul Andreu, cujo intuito era 

apagar a memória do massacre de Tiananmen; a Torre CCTV de Koolhaas, uma das torres 

mais complexas já projetadas; o aeroporto de Pequim, o maior aeroporto do mundo, 

assinado pelo escritório de Norman Foster; dentre outros, são projetos delirantes inscritos 

no bigness, bons exemplos do XLarge101, propostos por Koolhaas. (ARANTES, 2011, p. 

120) 

 

Figura 57: O Teatro Nacional, projetado por Paul Andreu, visto de uma das ruas laterais repletas de edificações 
de pequeno porte dos antigos hutongs. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

2.4 HIPERURBANIZAÇÃO CHINESA E OS PROBLEMAS SOCIAIS 

O fenômeno de urbanização chinesa é, sem dúvida, um fator importante para o campo 

crítico da arquitetura e do urbanismo na atualidade, pois se trata do maior processo de 

urbanização da história conhecida até hoje. Ao longo dos últimos trinta anos, a República 

Popular da China, através da política de abertura econômica, construiu mais casas, arranha-

                                                

101 XLarge é termo trabalhado por Rem Koolhaas no S, M, L, XL (1995), resgatados na publicação de 
Project on the City (2001). Representa o urbanismo que trabalha na escala do “muito grande”. 
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céus, shoppings-centers, hotéis, pontes, rodovias, parques, praças, parques temáticos e 

campos de golfe, do que qualquer outra nação e, possivelmente mais do que elas todas 

reunidas. (CAMPANELLA, 2008, p. 14) 

Os números espantosos revelam o espraiamento de grandes projetos “modernizantes” e se 

desdobram em cidades seriadas, por vezes aparentemente esvaziadas de sentido e até de 

pessoas. Recentemente a mídia internacional tem divulgado notícias sobre o que chama de 

“cidades fantasma”, construídas por todo o país sem um aparente nexo ou imediato uso, e 

distantes de qualquer infraestrutura consolidada. Em verdade, estas cidades são resultado 

direto das políticas de uma burocracia de Estado que engendrou o crescimento do país 

através da competição entre as autoridades municipais. 

Segundo Harvey (2011), a atual hiperurbanização chinesa é a principal responsável pela 

estabilidade do capitalismo mundial, pois é o centro integrado da urbanização global e dos 

mercados financeiros que emprestam o capital para megaprojetos urbanos de Dubai, 

passando por São Paulo, Mumbai, Hong Kong e Londres. Desde o início do século XXI, a 

China vem transformando aldeias, vilas e pequenas aldeias em metrópoles e até 

megalópoles como é o caso de Xangai (a maior cidade do país com quase 18 milhões de 

habitantes, e o maior sistema de trens-bala e linhas de metrô). 

Em entrevista recente102 o geógrafo analisa a urbanização do mundo e afirmou “o que 

estamos vendo na China hoje é o futuro”. Ao dizer isso, Harvey traça um paralelo entre a 

construção das megalópoles chinesas e a estandardização das cidades capitalistas e 

afirma, observando a macroeconomia, “a única coisa que manteve o capitalismo vivo no 

mundo nos últimos anos é a urbanização chinesa”. A América Latina só não entrou em uma 

crise mais forte em 2007/2008 por conta deste projeto maciço e acelerado que construiu 

centros inteiros com matérias-primas importadas em larga escala, como o ferro que sai da 

Amazônia. Harvey ainda reforçou a sua posição quanto a hiperurbanização chinesa “vi 

estatísticas que indicam que a China consumiu mais cimento nos últimos cinco anos do que 

os Estados Unidos no último século”. De forma que, ainda segundo Harvey, o capitalismo 

depende cada vez mais da urbanização e este é um ponto importante porque “as atividades 

mais lucrativas estão cada vez mais ligadas à urbanização” e não mais ligadas a serviços 

como ele defendia em meados dos anos noventa do século passado. 

A velocidade e a intensidade do processo de hiperurbanização chinesa resultaram no 

entrelaçamento de toda a economia chinesa com a economia global em torno da criação de 

                                                

102 Entrevista “As capitais do capitalismo”, por Daniel Santini. Disponível em: 
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1975 Acesso em jan 2015.  
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uma verdadeira indústria produtora de cidades. Acontece que esta indústria, formada pelo 

amálgama de interesses globais e que sustenta o capitalismo, necessita constantemente de 

novos territórios para se manter, de maneira que já é possível observamos a atuação e a 

expansão desta indústria produtora de cidades para muito além das fronteiras chinesas.103 

Na China, o investimento em infraestrutura como pontes, barragens, e novas cidades gerou 

problemas sociais que vão desde a superpopulação urbana, até os fenômenos das nail 

houses (ou casas-prego), e favelas (proibidas no país), mostraremos estes três casos em 

seguida, mas antes esclareceremos como se dá a “venda” do solo na China, processo 

fundamental para entender a especificidade do city marketing no contexto do capitalismo de 

Estado chinês, onde os governos locais ganham cada vez mais autonomia (como ocorreu 

nas demais cidades do city marketing no ocidente), além de investigarmos como se deu o 

processo de townification nas municipalidades chinesas (processo também singular). 

De quem é o solo? 

Segundo Sang (1993), o 10o artigo da Constituição da China, a Lei de Administração do 

Solo da China e as Leis Gerais de Princípios Civis da China, adotada em 4 de dezembro de 

1982, o solo pertence ao Estado chinês dentro das zonas urbanas e a coletivos de 

agricultura nas zonas rurais. Entretanto, o direito de uso do solo é distinto do direito de 

propriedade. O direito de uso do solo permite que as pessoas habitem ou construam em um 

determinado local, sem que detenham a propriedade do solo, que permanece pertencendo 

ao Estado. Segundo a grafia original do 10o artigo da Constituição, o direito de uso do solo 

era concedido apenas pelo Estado chinês sendo vetadas todas qualquer forma de 

transferência: 

Artigo 10. O solo das cidades é propriedade do estado. O solo das 
áreas rurais e suburbanas é propriedade dos coletivos com exceção 
daquelas porções que pertencem ao Estado conforme a lei; os locais onde 
as casas são construídas, porções privadas de terras agrícolas e zonas 
acidentadas são também propriedade dos coletivos. O Estado pode, no 
interesse público, assumir o controle do solo para a sua utilização conforme 
a lei. Nenhuma organização ou indivíduo pode se apropriar, comprar, 
vender, alugar solo, ou transferir o solo de nenhuma maneira não prevista 
por lei. Todas as organizações e indivíduos que usam o solo devem fazer 
uso racional do solo.104 

                                                

103  Ver subcapítulos 4.2 Cidades simulacro e o desmonte dos modelos urbanos e 4.4 Xangai: modelo 
tipo–exportação. 
104 Tradução nossa para o original: “Article 10. Land in the cities is owned by the state. Land in the 
rural and suburban areas is owned by collectives except for those portions which belong to the state in 
accordance with the law; house sites and private plots of cropland and hilly land are also owned by 
collectives. The state may in the public interest take over land for its use in accordance with the law. 
No organization or individual may appropriate, buy, sell or lease land, or unlawfully transfer land in 
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Essa grafia do artigo impedia a transferência (ou venda) do direito de uso do solo e, como 

consequência, a atribuição de um valor monetário a esse direito, assim como a elaboração 

de qualquer legislação complementar que regulasse termos de concessão ou aluguel do 

direito de uso do solo. Mas, como parte das medidas implementadas pelo governo chinês 

para atrair o capital estrangeiro, a partir da abertura econômica em 12 abril de 1988, foi 

aprovada uma emenda constitucional que modificava a grafia do 10o artigo da Constituição: 

O quarto parágrafo do Artigo 10 da Constituição, o qual prevê que:  
“nenhuma organização ou indivíduo pode se apropriar, comprar, vender, 
alugar solo, ou transferir o solo de nenhuma maneira não prevista por lei.” 
Deve ser emendado como: “nenhuma organização ou indivíduo pode se 
apropriar, comprar, vender, ou se envolver na transferência do solo de 
nenhuma maneira não prevista por lei. O direito de uso do solo pode ser 
transferido de acordo com a lei”.105  

Essa emenda constitucional deixa de impedir que os direitos de uso do solo sejam 

transferidos entre pessoas físicas e organizações, mostrando ao mundo que, apesar da 

China continuar a ser um país socialista (e, portanto, não reconhecer a propriedade privada 

do solo) ela agora está aberta a conceder direitos de uso do solo a possíveis investidores 

internacionais (SANG,1993). 

Ao retirar a proibição da transferência do direito de uso do solo, antes expresso na 

constituição, essa emenda constitucional abre espaço para a elaboração de leis que 

regulem essa transferência do direito do uso do solo. É precisamente essa abertura que 

possibilita a criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) que são formadas por um 

corpo de legislação desenvolvida para estimular a economia e o desenvolvimento dos 

centos urbanos chineses. É essa legislação que regula a transferência do direito do uso do 

solo, a partir da criação das ZEEs, que possibilita a atribuição de um valor monetário ao 

direito de uso do solo, que passa agora a ser um bem negociável, possibilitando o 

surgimento de uma “especulação imobiliária com características chinesas”. 

Essa abertura nas restrições anteriores e a elaboração da legislação das ZEEs regulando a 

transferência do direito de uso do solo gerou um híbrido em relação à experiência ocidental 

do chamado “planejamento estratégico”. A experiência de gestão urbana através de 

                                                                                                                                                   

other ways. All organizations and individuals who use land must make rational use of the land”. 
Constitution of the People’s Republic of China, Disponível em: < 
http://en.people.cn/constitution/constitution.html > acesso em: 21 set. 2016.  
105 Tradução nossa para o original: “The fourth paragraph of Article 10 of the Constitution, which 
provides that "no organization or individual may appropriate, buy, sell or lease land or otherwise 
engage in the transfer of land by unlawful means," shall be amended as: "no organization or individual 
may appropriate, buy, sell or otherwise engage in the transfer of land by unlawful means. The right to 
the use of land may be transferred according to law." Constitution of the People’s Republic of China, 
Disponível em: < http://en.people.cn/constitution/constitution.html > acesso em: 21 set. 2016. 
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modelos de planejamento estratégico foi abordada na publicação do livro Cidade do 

Pensamento Único (2000), um estudo em torno da “venda da cultura” dentro de uma lógica 

de city marketing urbano. Segundo Arantes (2000), o “gerenciamento” passou a ser o jargão 

dentro do vocabulário urbanístico, uma novidade que ressuscitou o termo planejamento na 

“animação urbana” promovida entre burocratas, governantes e urbanistas para que as 

cidades se tornassem competitivas globalmente. Este planejamento visou sobretudo inserir 

as cidades em uma rede urbana internacional, um verdadeiro mercado de ações, em que a 

imagem serve de atração de mais capital estrangeiro. Ainda segundo a autora, o modelo de 

gestão urbana empresarial, ainda embrionário no contexto europeu em que o Estado Social 

esteve presente, só se consolida no contexto americano onde a parceira entre o setor 

público e a iniciativa privada tornou a cidade “uma máquina de produzir riqueza”. Desta 

forma a cidade-empreendimento passou a ser gerida e consumida ela mesma como 

mercadoria. 

No caso chinês, após a elaboração da legislação das ZEEs, o desenvolvimento de novas 

cidades se deu em um contexto de capitalismo de Estado, instalando o sistema de 

socialismo de mercado ou, como prefere o Partido Comunista Chinês, um socialismo “com 

características chinesas” (KISSINGER, 2015, p. 266). Na era pós-Mao, a China saiu do 

isolamento deixando de ser prioritariamente rural e pobre para se tornar um país mais 

estável, em acelerado processo de urbanização e modernização de suas estruturas. Entre 

as duas últimas décadas do século XX e os primeiros anos do século XXI, a China foi a 

economia que cresceu com maior velocidade no mundo ficando apenas atrás dos Estados 

Unidos da América em termos de poder de compra. O número de pessoas que viviam na 

linha da pobreza106 entre 1978 e 2005 passou de 250 milhões para 30 milhões de pessoas. 

(FAIRBANK; GOLDMAN, 2006, p. 406) 

Na década de 1970, na era pós maoísta, a China tornou-se um país industrializado107. A 

morte de Mao Tsé-tung, em 1976, levou Deng Xiaoping ao poder, marcando uma fase de 

transição entre uma economia planificada marcada pela liberação e regulação estatal e uma 

economia mista integrada ao mercado mundial. O governo de Deng levantou fortes críticas 

aos dois grandes fracassos de Mao (o Grande Salto à Frente e a Revolução Cultural), o que 

                                                

106 Apesar da pobreza rural ter diminuído, a pobreza urbana aumentou, entre 1999 e 2003 a pobreza 
urbana passou de 11 milhões, ou 2,5% da população, para 23 milhões, ou 4% da população urbana. 
Portanto, em que pese a grande façanha da inclusão na China, a verdade “é que o ritmo do nível das 
desigualdades aumentou substancialmente” fazendo da China de hoje “uma das sociedades mais 
desiguais do mundo” (LUIGI, PENNAFORTE, 2009, p. 23) 
107 O processo de industrialização [...] atravessa as fronteiras dos três mundos [...] e a maioria dos ex-
Estados socialistas da Europa Oriental; para não falar, desde finais da década de 1970, da China 
comunista. (HOBSBAWN, 1995, p. 354.) 
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ajudou a justificar a abertura do mercado chinês para investimentos do capital estrangeiro 

do mundo capitalista, criando as Zonas Econômicas Especiais (ZEE’s).108 A partir de então, 

a hiperurbanização chinesa produziu muitas cidades, segundo Campanella (2008, p. 14), 

existiam apenas 200 cidades na China até 1970, mas a hiperurbanização chinesa elevou 

este número para 700 cidades na atualidade. 

Esta construção desenfreada de cidades estabelece relação com um atual processo de 

flexibilização do controle Estatal, o que pode ser comparado à experiência ocidental nos 

processos de planejamento estratégico, já que, até antes da abertura para o mercado, o 

controle de Estado era muito forte dentro da China. Atualmente, as iniciativas privadas e 

governos locais tem ganhado mais notoriedade na construção de novas cidades-

empreendimentos que visa a venda da cidade através de sua imagem, o que já ocorria em 

demais cidade ocidentais como Barcelona, por exemplo, considerada o símbolo do 

planejamento estratégico internacional. 

O fenômeno urbanístico chinês e a abertura para o mercado a levou a hibridizar o controle 

Estatal em relação aos empreendimentos e empresas privadas nacionais e internacionais. 

Isto fez com que as cidades chinesas tivessem que aprender rapidamente a se tornarem 

empreendedoras, ou empresariais, (FRIEDMANN, 2005 apud ARANTES, 2011, p. 59) e 

associarem a promoção de sua imagem às estatais chinesas. Na China as grandes 

empresas nacionais são as responsáveis pela “gestão” das cidades, mas o papel do Estado 

não é minimizado como nas cidades do planejamento estratégico, em que o capitalismo 

neoliberal torna os prefeitos locais figuras centrais no city marketing. 

A corrida para o mercado na China mostra uma forma de “fazer negócios” que funciona de 

forma diferente do capitalismo no ocidente, já que o poder do Estado chinês é 

especialmente importante no setor da construção civil e na urbanização, principalmente no 

uso do solo urbano. Segundo Arantes (2011, p. 167) cidades como Pequim e Xangai, 

diferentemente de outras cidades situadas nas zonas econômicas especiais, estão 

diretamente subordinadas ao controle do governo central, o que corrobora para a corrupção 

entre o poder político e as empreiteiras da construção civil. 

Portanto este cenário político tem se hibridizado cada vez mais na atualidade, como nos 

mostra John Friedmann em seu livro China’s Urban Transition (2005). A empreitada 

                                                

108  ZEE’s são as Zonas Econômicas Especiais; também conhecidas pela sigla ZEZ’s (special 
economics zones). As primeiras ZEE’s foram quatro zonas econômicas especiais: Shenzen, Shantou, 
Zhuhai e Xiamen. As empresas que funcionassem nessas zonas deveriam desenvolver tecnologias e 
aumentar as exportações, criando empregos e servindo de modelo de atuação no mercado. Cf. 
Souza, 2007, p. 239. 
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capitalista do Partido Comunista Chinês tem favorecido o conchavo entre o governo e as 

empresas internacionais, fazendo com que governos locais comecem a se tornar mais 

“independentes” com relação ao governo central que finge controlá-las, quando em verdade, 

ainda segundo o autor, tornam-se “máquinas de fazer dinheiro”, dividindo o lucro de grandes 

projetos de urbanização. 

O poder na China esta se tornando mais pluralizado, o governo esta 
fazendo o que pode, mas com muito menos recursos do que seria 
necessário para manter o curso. Na sua sabedoria, tem descentralizado em 
grande parte o orçamento para as províncias e, ainda mais, a nível 
municipal. [...] A fim de fazer o que precisa ser feito, os governos locais se 
tornam “anfíbios”, lançando-se em empreendimentos de fazer dinheiro que, 
quando dão certo, são negócios extremamente lucrativos para ambas as 
partes envolvidas. (FRIEDMANN, 2005, p. 118-119)109 

O controle de informações na China dificulta a clareza quanto às regras que se aplicam à 

especulação imobiliária. Apesar do uso do solo ser controlado, as empreiteiras e 

construtoras lucram muito com a construção de habitações, infraestrutura e novas cidades. 

Segundo John R. Logan, (2002, p. 12) após a reforma em direção ao mercado e a entrada 

de investimentos estrangeiros cada vez maior no país, tem ocorrido uma crescente 

descentralização e flexibilização do sistema centralizado que favorece os governos locais. O 

resultado da combinação entre globalização, abertura para o mercado e descentralização 

levou a uma hibridização do sistema, onde uma nova relação central-local tem fortalecido os 

governos locais (e principalmente as empresas) que desempenham um papel cada vez 

maior na urbanização chinesa, principalmente na promoção e venda de novos 

empreendimentos e de novas towns 110  (cidades novas, que são planejadas desde o 

princípio como empreendimento). 

Neste contexto, a concessão das terras públicas tem ocorrido à revelia do controle estatal 

na atualidade provocando um aumento no valor das habitações a níveis muito superiores 

aos dos salários e rendas familiares. Segundo Shepard (2015, p. 32) os governos locais têm 

feito muito dinheiro na venda do solo. Para entender como funciona a compra e venda, 

devemos entender primeiro como de fato ocorre a “urbanização” chinesa. 

                                                

109 Tradução nossa do original: “Power in China is becoming more pluralized, The government is 
doing what it can, but with far fewer resources than it would need to hold the course. In its wisdom, it 
has largely decentralized the budget to provincial and, still further, to municipal levels. [...] In order to 
do what needs doing, local governments become “amphibious”, launching themselves into money-
making ventures that, when they succeed, are lucrative for both the parties directly involved.” 
(FRIEDMANN, 2005, p. 118-119) 
110 A palavra town em inglês é usada para designar um híbrido, algo intermediário entre uma vila e 
uma cidade. As towns também ficaram conhecidas por um tipo de aglomeração urbana que tivesse 
se desenvolvido em torno de alguma atividade específica ou uma cidade-dormitório, ou uma cidade-
satélite em torno de uma metrópole em crescimento.  
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O que é entendido por “urbanização” na China? 

A concepção chinesa de “chengzhenhua” não é o mesmo que nosso termo “urbanização”. 

Apesar do termo “urbanismo” ter sido cunhado pela primeira vez pelo engenheiro catalão 

Ildefonso Cerdà em “Teoria geral da urbanização” de 1867, ele só vem aparecer em 

documentos acadêmicos chineses na década de 1970. (SHAO, 2015, p. 38) Segundo Shao, 

o termo chéng zhèn huà ou “urbanização” é incorporado pela primeira vez em documentos 

oficiais na sessão do 5° plenário do 15° congresso do Partido Comunista Chinês,111 ocorrido 

em outubro de 2000, referindo-se exclusivamente ao processo de transferência de 

população rural para áreas urbanizadas sem necessariamente atender para suas 

necessidades ou levar em consideração a preexistência social, arquitetônica ou paisagística 

nestas áreas recentemente urbanizadas. Como nos mostra Shepard (2015), seria mais 

adequado aproximar “chengzhenhua” ao fenômeno denominado “townification” e não 

propriamente ao termo “urbanização”. 

Townification, ou chengzhenhua, é um processo novo se comparado a maneira mais 

convencional que as cidades chinesas se desenvolviam no passado. Este processo designa 

uma forma mais espraiada de distribuir população, de urbanizar e de desenvolver o país 

economicamente em um curto prazo de tempo. Tudo isso para atingir a meta de urbanizar 

mais de 100 milhões de chineses até 2020. No entanto este processo não leva em conta 

qualidade ou cuidado com a população relocada para estas novas áreas, é um urbanismo 

feito de cima para baixo, por vezes imposto pelo Estado ou pelos governos locais, 

empreiteiras e interesses de industrias que muitas vezes precisam de mão de obra barata 

em determinada área do país. 

Portanto o processo de “townification” em curso na dita “hiperurbanização” chinesa revela a 

criação de “cidades dentro de cidades”, (SHEPARD, 2015, p. 45) referindo-se à construção 

desenfreada de empreendimentos urbanos nos espaços vazios das grandes cidades 

chinesas. As novas towns chinesas são diferentes das conhecidas em outros países, como 

lembra Harry den Hartog ao comentar sobre as novas towns em torno da cidade de Xangai. 

                                                

111  Segundo Zisheng Shao (2015), na ocasião do 5° plenário do 15° congresso do PCCh, foi 
aprovado o texto “Proposals for Formulating the 10th Five-Year Guidelines for National Economy and 
Social Development”, com documento datando de outubro de 2000. Esse termo é utilizado 
exclusivamente ao processo de transferência de populações rurais para áreas urbanas, ele é um 
conceito abrangente que abarca desde o processo de desenvolvimento das cidades modernas e suas 
fases, se refere não somente às cidades, mas também às towns. O documento trata “da expansão 
em tamanho, crescimento populacional, qualidade de desenvolvimento incluindo aspiração para 
progresso em economia, política, ciência, cultura e o meio ambiente guiados por estratégias 
sustentáveis” (SHAO, 2015, p. 38) 
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A definição de uma nova town e uma nova cidade é uma questão de 
tradução do chinês para o inglês... É diferente. Uma nova town ou uma nova 
cidade na Europa é o que normalmente chamaríamos de um novo bairro ou 
um novo subúrbio. Em nossa definição é algo mais físico, aqui é mais 
administrativo. Uma vila ou uma town ou uma cidade, estas são unidades 
administrativas... Gaoqiao é uma nova town sob o ponto de vista 
administrativo, mas é conectada a Xangai112 (HARTOG apud SHEPARD, 
2015, p.44) 

As cidades chinesas são também chamadas de municipalidades e podem incluir desde 

pequenos condados, vilarejos, pequenas cidades, novos distritos, e até florestas e desertos 

inteiros, todos contidos dentro de uma mesma municipalidade. Por este motivo algumas 

cidades chinesas são consideradas grandes e até entram em livros de recordes113 por seu 

tamanho e extensão. Na prática, as cidades ou “municipalidades” são áreas novas, 

fisicamente independentes e até distantes entre si, com suas próprias características 

construtivas dentro de um plano macro de concepção de “cidade” chinesa. 

Na China o processo de expansão de antigas cidades e a construção de cidades novas é 

conhecida pelo termo “dushihua” que equivale ao nosso termo “urbanização”, sendo 

chengzhenhua (townification) designado para a transformação de uma vila ou uma town 

existentes em um pequeno centro urbano e é desta forma que o país pretende urbanizar 

40% dos 300 milhões de chineses nos próximos cinquenta anos. (Ibidem) 

A venda do solo na China tem a ver com este novo tipo de desenvolvimento urbano, 

Shepard (2015) afirma que, segundo pesquisas feitas pelas universidades de Renmin e 

Michigan, as municipalidades recebem quarenta vezes mais dinheiro por acre de terra do 

que pagam para as pessoas que viviam nele. A gentrificação de áreas rurais então tornou-

se uma prática, já que a venda de terras é um dos principais fluxos de receita das 

municipalidades na atualidade. Segundo o autor, como terras “rurais” não podem ser 

vendidas de forma direta aos empreiteiros desenvolverem novas áreas “urbanas” como 

áreas comerciais, residenciais ou industriais, essas áreas rurais tem um valor bem mais 

baixo que as áreas ditas urbanas. Como os governos locais são os únicos com o poder de 

                                                

112 Tradução nossa do original: “the definition of new town and new city is a matter of translation from 
Chinese to English... It's different. A new town or a new city in Europe we would call a new 
neighborhood or a new suburb. In our definition it's more physical, here it's more administrative. A 
village or a town or a city, those are administrative point of view, but it's connected with the city of 
Shanghai” 
113 Como por exemplo a cidade de Chongqing que apesar de ser 99% rural e ser conhecida por suas 
montanhas, tem 30 milhões de habitantes dos quais apenas 7,2 milhões vivem em áreas que possam 
ser consideradas urbanas. Ou como é o caso da cidade de Jiuquan, na província de Gansu, que de 
espalha por 600 quilômetros de leste a oeste do país. Outro caso é a cidade de Hulunbuir, no 
Mongólia Interior, que é considerada a maior municipalidade no mundo, a cidade é maior que países 
como a Nova Zelândia. (SHEPARD, 2015, p. 41) 
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zonear e designar terras que antes eram rurais em “urbanas”, lucram com a diferença de 

valor criada neste processo ao transferi-los posteriormente aos empreiteiros. (SHEPARD, 

2015, p. 33) O sistema fiscal na China faz com que os governos locais dependam cada vez 

mais da venda de suas terras para se manterem, continuamente obrigando suas cidades a 

crescerem e expandirem para pagar suas contas, se manter funcionando e continuar no 

poder, tornando a urbanização chinesa em um verdadeiro “trem desgovernado”. (Ibidem) 

Novos tipos de espaço público chinês. 

Após a abertura de mercado, as reformas de modernização e a hiperurbanização trouxeram 

novos tipos de espaços públicos para as cidades chinesas. A remoção de muralhas e outras 

barreiras proporcionou espaços abertos e a mudança de forma e função de praças até então 

inexistentes, mas, por outro lado, a privatização de demais espaços públicos que se 

tornaram centros comerciais. Junto com estas reformas houve o surgimento de novas 

atividades praticadas em parques com foco na arte e lazer, e de espaços híbridos como 

resultado de parcerias público/privado que se tornam cada vez mais usuais na China. 

O espaço público na China é o local mais dinâmico em termos de trocas de relações, ao 

mesmo tempo em que passou por um processo de valorização e privatização, a partir de 

adoção de uma visão mais capitalista, passou a ser também objeto de disputa e apropriação 

diversas, tanto econômicas quanto sociais. O processo de modernização do espaço público 

chinês teve mais força no final do século XIX com a construção das linhas ferroviárias e a 

modernização dos modos de produção. Segundo Huang (1993), na década de 1980 surgiu 

uma espécie de “espaço público cultural”, que permitiu que as pessoas utilizassem o espaço 

público para encontros e atividades diversas, onde até então só eram permitidas atividades 

militares.  

A evolução das estruturas de poder, das tecnologias e o surgimento da pós-modernidade 

moldaram o espaço público chinês nos últimos trinta anos, foram criados novos espaços 

para performances, lazer, ruas peatonais e parques abertos ao grande público com política 

de gratuidade de ingressos para idosos (já que ainda hoje os principais cobram ingresso 

para a maioria da população). Até 1949 os únicos grandes espaços públicos eram os 

templos, que faziam eventos periódicos como feiras e festivais religiosos que representavam 

a maioria dos momentos em que os chineses tinham “vida pública”. Como a maioria da 

população chinesa vivia em zonas rurais em 1949, e existiam apenas 58 cidades na China 

continental, (CAMPANELLA, 2008, p. 174) as atividades públicas eram feitas entre os muros 

das propriedades, e existia pouca vida de rua. Os espaços de encontro eram sempre 

fechados, como é o caso das casas de chá, dos mercados e teatros de ópera; as praças na 

China e no Japão só aparecem com caráter público com a influência dos ocidentais, de 
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maneira que os pontos de encontro ocorriam nos espaços reservados e longe do olhar de 

estranhos, não familiares ou afins. 

Com a revolução de 1949, surgiu uma nova visão da esfera pública através dos ideais de 

participação socialista, foram criadas novas ruas, avenidas mais largas e espaços públicos 

nas cidades, que eram como labirintos cercadas por muros, em alguns casos consultores 

soviéticos trabalharam junto com os planejadores chineses para produzir plantas com 

grandes monumentos públicos, grandes praças e novos centros de cidades com paisagens 

monumentais, enquanto as áreas residenciais eram de baixa densidade e organizadas em 

superbloco soviético. (SCHINZ, 1989, p. 25) Mesmo em grande escala, estas mudanças não 

transformaram completamente o caráter murado das cidades chinesas, e de alguma forma 

os espaços públicos estavam ainda mais restritos na China pós-1949 do que na China 

Imperial. 

Como vimos, as muralhas na China tinham uma função de conservar aspectos tradicionais 

da sociedade chinesa, que começaram a ser descartados como resultado da revolução, 

porem os muros e muralhas continuaram mesmo com o desenvolvimento urbano, as 

fábricas eram muradas, as instituições públicas eram muradas, e até os parques públicos 

tinham acesso limitado através de portões que eram trancados à noite. 

Assim o espaço público chinês pós-reforma de 1978 seguiu diretrizes cada vez mais 

“internacionais”, padrões e modelos foram adotados para acomodação de uma economia 

em crescimento e houve um aumento de atividades e da população urbana. Durante a 

reforma de mercado, o governo deu grande ênfase ao paisagismo para fornecer 

infraestrutura básica para os “novos espaços públicos”, em uma segunda etapa, mas 

reformas foram feitas e o impacto da globalização fez com que os espaços públicos 

ficassem cada vez mais homogêneos, com ruas peatonais, alisamento dos espaços públicos 

e mobiliário público padronizado. Desde 2000 uma terceira etapa mostra uma preocupação 

com a poluição (cada vez maior nas grandes cidades chinesas), e a apropriação de 

discursos como “ecofriendly”, dos “espaços verdes”, dentro de uma lógica de consumo cada 

vez mais “consciente” em voga tanto nas grandes metrópoles quando em cidades 

pequenas. 

Atualmente a evolução dos meios de transporte mudaram apreensão do espaço urbano, o 

deslocamento de um espaço a outro na cidade deixou de ser uma experiência pública e 

cheia de trocas (com a hegemonia das bicicletas) para ser privada e enclausurada nos 

carros. Posteriormente o transporte ferroviário se expandiu junto com o crescimento das 

cidades e as grandes estações se tornaram novos espaços públicos de grande 

concentração. Novas atividades estão tomando lugar nestes novos espaços públicos 
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chineses, principalmente atividades marginais ou proibidas, consideradas “resistências” ou 

desvios dentro de um contexto de gestão estatal centralizada e altamente ordenada. 

O espaço público chinês é altamente vigiado, obsessivamente cuidado, os canteiros são 

constantemente jardinados e o lixo é compulsoriamente retirado das ruas, em paralelo a 

esses movimentos de gestão urbana reguladora temos o picho (proibido por lei na china) 

que denuncia as atuais demolições em curso, vemos noticiados cada vez mais casos de 

resistência às remoções e relocações, e a emergência de revoltas pro democracia como no 

caso da Revolta do Guarda-chuva em Hong Kong (2014), que se somam às potentes vozes 

que, esperamos, ter cada vez mais conhecimento e vermos noticiadas. 

Casa prego 

As “casas prego”, também conhecidas como dīngzi hù ( � ) ou nail houses, são uma das 

mais impressionantes expressões das disfunções sociais geradas pelo processo de 

urbanização vertiginosa em andamento nas cidades chinesas. As “casas prego” 

representam uma das maiores evidências de dissenso durante os processos de remoção de 

populações na China e podem ser encarados como resultado direto do fortalecimento das 

leis de proteção à propriedade privada. As leis locais que reforçam o direito à propriedade 

privada se espalharam por toda a China continental desde a aprovação da quarta emenda 

constitucional, em 14 de março de 2004, onde os textos de diversos artigos da Constituição 

da República Popular da China foram revisados para acrescentar a obrigatoriedade de 

indenizar os donos de terrenos desapropriados pelo governo. Mas, se por um lado essas 

leis incentivam a fúria construtora das empresas chinesas, já que reforçam a legalidade das 

desapropriações, também conferem bases legais para a resistência dos habitantes que 

passaram a negociar diretamente o valor e o tipo das indenizações. 

O nome “casa prego” remete aos pregos de difícil remoção, assim como os moradores 

dessas casas, em suas lutas para permanecerem em suas residências. Os moradores 

destas casas costumam se recusar a negociar ou aceitar as indenizações oferecidas pelas 

empresas responsáveis pela construção de grandes empreendimentos e que desejam se 

instalar no local onde ficam os seus imóveis. Como forma de intimidação e pressão, as 

empresas costumam demolir todos os imóveis no entorno e cortar os serviços básicos 

oferecidos a esses imóveis, como água e luz, e avançam com o preparo do canteiro de 

obras, com a escavação ou ainda com a construção das fundações. Como resultado, os 

donos desses imóveis se veem ilhados, isolados do entorno urbano e do contato com outros 

moradores e se vendo obrigados a atravessarem o canteiro de obras para entrar e sair dos 

seus imóveis todos os dias. 
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Figura 58: A casa do casal Wu resiste em meio a uma cratera de 10 metros de profundidade no canteiro de 
obras em Chongqing, República Popular da China. Fotografia da China Photos. Ano 2007. Disponível em: 
<https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/photo/2015/04/and-then-there-was-
one/n03_73665685/main_900.jpg?1429034995> Acesso em: 25 set. 2016 

 

Figura 59: A senhora Wu Ping, em vermelho, junto à sua casa. Chongqing, República Popular da China. 
Fotografia da China Photos. Ano 2007. Disponível em: <https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/ 
photo/2015/04/and-then-there-was-one/n04_73650898/main_900.jpg?1429034995> Acesso em: 25 set. 2016. 
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O caso mais famoso de “casa prego”, que se tonou um fenômeno na mídia chinesa, se 

espalhando por meio de blogs e muito comentado por mensagens de texto em celulares 

durante o período, ocorreu na cidade de Chongqing entre 2004 e 2007, com o imóvel da 

senhora Wu Ping e do seu marido Wu Yang. A casa do casal Wu, com 219 m2, foi a última 

edificação remanescente entre 280 residências da região demolidas para dar lugar a um 

enorme centro comercial. Entretanto, o casal Wu não cedeu facilmente à pressão, 

paralisando a obra por anos durante as negociações. Sucessivamente, a senhora Wu Ping 

aparecia em noticiários locais e nacionais com o sua figura esguia, cabelos perfeitamente 

penteados e icônico casaco vermelho, denunciando os abusos das demolições. O drama da 

resistência do casal em meio a um gigantesco canteiro de obras foi enfatizado pelo senhor 

Wu Yang com a fixação, transmitida ao vivo pela TV, de uma gigantesca bandeira chinesa 

no telhado da casa e uma faixa de protesto na fachada do imóvel onde se lia: “O direito do 

cidadão à propriedade não deve ser usurpado!”. 

 

Figura 60: Casa prego que resistiu à construção de um novo empreendimento em Nanning, Região Autônoma de 
Guangxi Zhuang, República Popular da China. Fotografia da Agência Reuters. Ano 2015. Disponível em: 
<https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/photo/2015/04/and-then-there-was-
one/n01_RTR4WYVA/main_900.jpg?1429034995> Acesso em 25 set. 2016.  

A resistência do casal durou anos, com o seu imóvel ilhado em uma cratera com cerca de 

10 metros de profundidade, e se tornou conhecida como “o prego mais teimoso da história” 

(shi shang zui niu de ding zi hu). (CAMPANELLA, 2008, p. 13) Em abril de 2007, o imóvel do 
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casal foi finalmente demolido após a aceitação de um acordo onde o casal Wu ficaria com 

um apartamento no centro da cidade com a mesma área da sua casa. De acordo com o 

jornal online China Daily, especialistas apontam o crescimento da insatisfação do cidadão 

comum em relação ao modo agressivo como as edificações estão sendo demolidas para a 

preparação dos canteiros de obra. Em uma pesquisa realizada no portal, em 2007, 85% do 

público demonstrou apoio ao casal Wu.114 Assim, inspiradas pela história do casal Wu, 

“casas prego” se espalharam por toda a China, cada qual com a sua própria história de 

resistência de maneiras cada vez mais criativas e potentes. 

Casa gaiola 

As questões de hiperurbanização e densidade são fontes de grandes problemas sociais na 

China. Hong Kong por exemplo, ex-colônia britânica que retornou para as mãos do Partido 

Comunista Chinês na década de 1990, é uma das cidades mais densamente ocupadas do 

mundo. As condições de vida podem ser bem extremas nesta ex-colônia britânica devido ao 

elevado valor dos aluguéis das habitações, o que resulta no hiperadensamento e 

precarização das condições de vida. Para Hall (2013), Hong Kong “mantivera aquele que foi, 

em termos relativos, o maior programa de habitação popular do mundo não-comunista”. 

(Ibid., p. 421) Isso vinha em acordo com o fato da cidade manter um engenhoso sistema de 

manutenção de salários que conservava o custo da mão-de-obra na cidade dentre os mais 

baixos do mundo desenvolvido, associando-o a produção massiva de moradias que, 

proporcionalmente, garantiam o lucro de pequenas empresas da construção civil, que 

constituíam a base do que ficou conhecido por “casas gaiola”, ou lóngwū (&�) ou ainda 

cage houses. 

O que nos diziam as deploráveis condições de vida em Hong Kong no período anterior ao 

termo para o PCCh? O que pode indicar esta manutenção de relações de produção 

baseadas na exploração e na segregação social, em uma cidade imersa por mais tempo no 

CMI que o resto da China continental? Para Guattari (1990), no livro As três ecologias, o 

antigo antagonismo entre Leste-Oeste ajudou a forjar campos homogêneos bipolarizados de 

subjetividade em que países ditos socialistas passaram a integrar o “monstruoso sistema de 

‘estimulação’ do Capitalismo Mundial Integrado” e “é sobre tal instauração que repousa a 

implantação das Novas Potências Industriais, centros de hiperexploração tais como: Hong 

Kong, Taiwan, Coréia do Sul, etc.” (GUATTARI, 1990, p. 12) 

 

                                                

114  'Nail house' in Chongqing demolished. China Daily. Disponível em: 
<http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/03/content_842221.htm> Acesso em: 26 set. 2016. 
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Figura 61: Pessoas em casas gaiola, em Hong Kong, República Popular da China. Fotografia de Bobby Yip para 
a Agência Reuters. Ano 2009. Disponível em: <http://popupcity.net/wp-content/uploads/2009/11/Hong-Kong-
Cage-Homes.jpg> Acesso em: 20 set. 2016. 

Ao entendermos a cidade através das relações de força, podemos também entender como 

os espaços e sujeitos resultam de agenciamentos que modificam seus modos de viver. Se o 

espaço pode ser visto como produtor de corpos, e vice-versa, podemos perceber a 

influência da macropolítica e da economia como parte da relação de forças que molda estes 

corpos, mas também podemos perceber uma potência de vida ao se adaptar a condições 

extremas como estas em Hong Kong, pois muitos não querem deixar a cidade que viveram. 

Um dos exemplos desta modulação dos corpos pelo sistema, ainda durante a fase da 

dominação britânica, é o que ficou conhecido por Kowloon walled city. A ocupação do lugar 

se iniciou com a expansão da colonização britânica sobre a península de Kowloon em uma 

antiga fortaleza desmembrada da Dinastia Song. Por ser uma fortaleza, o governo chinês 

nunca quis sede-la a ocupação britânica, assim o lugar nunca foi regulamentado pelos 

ingleses e foi revertido em um assentamento irregular no qual os chineses poderiam 

construir suas casas livremente de maneira análoga ao que ocorreu na delimitação da área 

murada de Xangai, denominada chinatown, onde os xangaineses tinham licença para 

permanecerem. 

Na Segunda Guerra Mundial, os invasores japoneses derrubaram as muralhas de Kowloon 

para ampliar o aeroporto de Kai Tak, e o local virou abrigo de refugiados de guerra. Em 
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1973 começou um processo de verticalização e a população no local chegou a dobrar, e, em 

vinte anos, a população quintuplicou chegando a 50 mil habitantes. Apesar das condições 

precárias de ventilação, iluminação e habitabilidade geral as pessoas procuravam o local 

devido ao baixíssimo valor dos aluguéis. Assim, o Kowloon walled city se tornou o lugar 

mais densamente povoado planeta, segundo o South China Morning Post,115 a densidade da 

Kowloon walled city equivalia a 1.920.000 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a 

densidade do restante da cidade de Hong Kong era de aproximadamente 6.700 pessoas por 

quilômetro quadrado. 

 

Figura 62: Vista aérea da Kowloon Walled City. Hong Kong, na época Reino Unido, atual República Popular da 
China. Fotografia de Greg Girard e Ian Lambot. Ano 1992. Disponível em: < 
http://www.greggirard.com/work/kowloon-walled-city--13> Acesso em: 20 set. 2016. 

Com 2.7 hectares, cerca de 50 mil habitantes divididos em 33 mil apartamentos, peixarias, 

açougues, escolas, bordeis, casinos, mercearias, salões de beleza, restaurantes que 

serviam carne de cachorro (ilegal em Hong Kong), pequenas fábricas completamente livres 

do controle da polícia e da vigilância sanitária (um enclave sem lei) e onde apenas o carteiro 

entrava com a correspondência. Os habitantes deste complexo não pagavam impostos e 

                                                

115  Ver artigo no South China Morning Post, intitulado Kowloon Walled City: Life in the City of 
Darkness. Disponível em: < http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1191748/kowloon-walled-
city-life-city-darkness > Acesso em: 23 set. 2016. 
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nem recebiam auxílios governamentais. Muitas pessoas iam a Kowloon walled city 

voluntariamente para abrir seus negócios e escapar da fiscalização da vigilância sanitária, 

inclusive consultórios odontológicos e médicos que, de quebra, aproveitavam a mão de obra 

barata e abundante que morava no local. Desta forma o local foi, por muitos anos, o paraíso 

para negócios escusos, traficantes de cocaína, heroína, ópio e cafetões, muitos dos 

habitantes sucumbiram ao uso de drogas, e a cometer pequenos crimes aumentando os 

índices de criminalidade e prostituição em Hong Kong. O local se tornou o foco da crise 

diplomática entre a Grã-Bretanha e a China já que as duas nações se recusavam a assumir 

a responsabilidade pública pela existência da Kowloon walled city. 

 

Figura 63: BBQ Meat Factory, açougue clandestino dentro da Kowloon Walled City. Hong Kong, na época Reino 
Unido, atual República Popular da China. Fotografia de Greg Girard. Ano 1990. Disponível em: < 
http://www.greggirard.com/work/kowloon-walled-city--13> Acesso em: 20 set. 2016. 

Segundo o jornal Daily Mail Online,116 mesmo com a queda dos índices de criminalidade ao 

longo dos anos, com o aumento do número de famílias habitando o local, as autoridades 

chinesas e britânicas consideraram as construções intoleráveis e começaram o processo de 

esvaziamento e eventual demolição do Kowloon walled city, mesmo sob muitos protestos 

por parte dos residentes que alegavam que viviam felizes no local, as autoridades gastaram 

                                                

116 Ver artigo no Daily Mail Online, intitulado Inside the Kowloon Walled City where 50,000 residents 
eked out a grimy living in the most densely populated place on Earth. Disponível em: < 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2139914/A-rare-insight-Kowloon-Walled-City.html > Acesso 
em: 23 set. 2016. 
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2.7 bilhões de dólares honcongueses para indenização e compensação para evacuarem a 

área. As demolições foram iniciadas em 1992, cada família recebeu uma indenização no 

valor de 81.818,00 dólares honcongueses (32 mil reais segundo cotação atual). 

Se para Jencks (1984), a demolição do Pruitt-Igoe em 15 de Julho de 1972 marcou o fim do 

modernismo e a virada para a pós-modernidade, para a China, a demolição do Kowloon 

walled city marcou mais do que o gradual retorno da ilha de Hong Kong para o domínio 

chinês. A demolição do complexo de Kowloon iniciada em 23 de Março de 1993 (e concluída 

em Abril de 1994) marca a inflexão da postura do PPCh quando à urbanização da região do 

Delta do Rio Pérola e mais especificamente em Hong Kong, cidade irmã de Xangai, que 

agora deveria superar sua irmã em tamanho e relevância econômica, não mais pela miséria 

estampada na arquitetura da cidade, mas pelo seu oposto, a espetacularização através da 

cultura e da arquitetura-ícone. 

 

Figura 64: Vista de um corredor interno da Kowloon Walled City. Hong Kong, na época Reino Unido, atual 
República Popular da China. Fotografia de Greg Girard. Ano 1989. Disponível em: < 
http://www.greggirard.com/work/kowloon-walled-city--13> Acesso em: 20 set. 2016. 

Devido ao folclore criado em torno das precárias condições de vida e da enormidade do 

complexo da Kowloon walled city, o conjunto foi remontado nos arredores de Tóquio como 

um parque de diversões chamado Digital Kowloon City. As condições espaciais foram 

reproduzidas de tal maneira a montar um cenário em que até mesmo o lixo (importado de 
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Hong Kong) foi cuidadosamente posicionado nos corredores reconstruídos. Em Hong Kong, 

no lugar do original Kowloon walled city foi construído um parque urbano reproduzindo um 

jardim com estilo da época da Dinastia Qing (estilo jiangnan) e concluído um ano depois da 

demolição, em agosto de 1995, foram preservadas algumas fundações e canhões do forte 

que existia anteriormente ao assentamento. O Kowloon ainda foi utilizado como inspiração 

para os cenários do famoso filme Blade Runner em 1982. 

 

Figura 65: Captura de um frame do filme Blade Runner de Ridley Scott. Ano 1982. Reprodução. 

Hong Kong é uma das cidades com metro quadrado mais caro da China e até mais cara que 

cidades como Londres ou Nova Iorque. No entanto, quase 1.2 milhões de honcongueses 

vivem na pobreza fazendo com que estas habitações, que ficaram conhecidas como casas-

gaiola, ressurgissem na atualidade. Hoje é possível encontrar pessoas habitando as “casas-

caixão” que possuem metragem de aproximada de 1.4m2, e as “casas-gaiola” com pouco 

mais de 2m2. Segundo o jornal Hong Kong Free Press,117 cerca de 200 mil pessoas vivem 

nestas unidades subdivididas conhecidas como casas-gaiola na cidade, com bases nos 

dados da última pesquisa do departamento de censos e estatísticas em 2016. A média de 

área por habitante nas unidades é, segundo a pesquisa, de 5.8m2 contando a gaiola em si, a 

parcela do sanitário e do cômodo que abriga as demais gaiolas, e o aluguel médio do 

                                                

117  Ver artigo no jornal Hong Kong Free Press, intitulado HKFP Lens: Number of ‘cage home’ 
residents rises to nearly 200,000. Disponível em: < https://www.hongkongfp.com/2016/03/20/hkfp-
lens-number-of-cage-home-residents-rises-to-nearly-200000/ > Acesso em: 23 set. 2016. 
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cômodo é de 4200 dólares honcongueses (equivalente a quase 1600 reais segundo cotação 

atual). 

As gaiolas, como conhecidas hoje, surgiram na década de 1950 e mostram como as 

condições de vida em Hong Kong em verdade pioraram em certos aspectos, já que ao 

menos na Kowloon walled city as pessoas viviam em unidades habitacionais individuais e as 

atuais são cômodos subdivididos por gaiolas que não permitem ficar em pé dentro delas. A 

maioria deste tipo de moradia se encontram no centro da cidade de Hong Kong atendendo a 

grande demanda por baixos aluguéis, atraindo imigrantes do continente em busca de 

emprego ou idosos que já não trabalham e que não tem condição de pagar aluguel já que, 

na China, a assistência ao idoso costuma ser de responsabilidade única da família e, 

principalmente, dos filhos. 

Favelas Tours 

Mesmo com um crescente número de pessoas em situação de rua e da proliferação de 

habitações precárias, “favelas” não são permitidas na China. O mais próximo do que 

conhecemos por “favelas” é conhecido pelo nome “chengzhongcun”, que são formações 

bastante incomuns no país, no entanto ocorrem em algumas cidades do Sul, como é o caso 

da cidade de Shenzhen, a exemplo do bairro Huang Bei Ling Village. 

Segundo Guilherme Wisnik (2006), em Urbanidade em questão: a explosão das favelas e o 

crescimento chinês, o liberalismo e o comunismo se territorializaram de formas diversas 

entre a mentalidade ocidental e oriental. Um dos lados, o ocidental, teve como arquétipo a 

situação operária inglesa que fez do país o primeiro a se urbanizar dentro dos parâmetros 

da Revolução Industrial, mas manteve o campo como “uma entidade existencial intocável, a 

salvo de qualquer contaminação da vida ruidosa da cidade”. No lado oriental, ainda segundo 

o autor, as experiências de modernização remetem as experiências soviéticas e chinesas 

“países com territórios imensos e uma longa tradição camponesa, e que passaram por um 

processo acelerado de industrialização”. Desta forma o autor defende que no lado ocidental 

o campo e a cidade permaneceram duas forças em oposição complementar ao passo que 

do lado oriental, tendem a “formar uma amálgama indiscernível, próximo àquilo que se 

chamou de desurbanismo”. 

Essa distinção ganhou maior notoriedade no contexto atual da dita hiperurbanização 

chinesa, sendo a China o país que mais cresce no mundo justamente através da construção 

de cidades, de grandes reformas urbanas e remanejamento de áreas rurais em urbanas. 

Assim, a rede de cidades que a China tem construído tem se mostrado um híbrido entre 

campo/cidade, entre rural e urbano, como a região do Delta do Rio Pérola (estudado por 

Koolhaas e a Universidade Harvard no livro Great Leap Foward). Segundo Wisnik, “esse 



 
183 

 

processo, absolutamente contemporâneo, resulta na verdade de uma combinação histórica 

singular”, primeiro pelo desprezo de Mao Tsé-tung pelas cidades, e de sua política de 

industrialização do campo e controle do crescimento da população urbana (política do 

hukou), e segundo pela abertura para a economia de mercado em torno das zonas 

econômicas especiais (ZEEs) nas ex-colônias como Hong Kong e Macau (duas das cidades 

que compõem o Delta do Rio Pérola). 

A partir de então, a população flutuante da região do DRP multiplicou e diversos problemas 

sociais surgiram deste duplo processo de falta de direito à cidade e superadensamento 

urbano em busca das promessas de trabalho nas ZEEs, resultando em um território 

suburbanizado e uma “urbanização sem urbanidade”. 

Como resultado, toda uma paisagem de campos cultivados e casas 
dispersas, pontuada aqui e ali por chaminés de fábricas, se viu rapidamente 
exposta à voracidade do comércio e, logo, ao impulso da produção de bens 
de consumo variados. É claro que a população flutuante da região se 
multiplicou a cifras incalculáveis, e o território se suburbanizou a partir de 
rápidos e precários incrementos de infra-estrutura básica. Uma 
urbanização sem urbanidade, conduzida pelo capital globalizado sobre 
uma base comunista agrária mas industrializada. (WISNIK, 2006, grifo 
nosso) 

A cidade que primeiro apresentou os primeiros chengzhongcun foi Shenzhen, que era uma 

pequena vila de pescadores próxima a Hong Kong e, em menos de vinte anos se tornou 

uma cidade com mais de 10 milhões de habitante.118 Convertida em 1980 à condição de 

ZEE, a cidade exemplifica bem o que Koolhaas e seus colaboradores da escola de design 

descreveram como sendo a urbanização-tipo na China hoje: arrozais, vilas, cidades e 

megalópoles unidas por uma imensa extensão suburbana. A acelerada transformação que a 

cidade viu resultou na expressão empregada e celebrada por Deng Xiaoping de “Tempo 

Shenzhen”, que teve “seu milagre urbano” todo sintetizado e reunido no museu da 

urbanização da cidade.119 

                                                

118 Shenzhen é uma das cidades chinesas com maior crescimento mundial do PIB: 28% ao ano. Com 
um ritmo vibrante de desenvolvimento, e formada por uma população jovem, quase toda feita de 
imigrantes (90%), Shenzhen abriga escritórios de 100 das 500 maiores corporações do mundo, e 
conta com 27 hotéis cinco estrelas. (WISNIK, 2006) 
119 O museu de urbanização de Shenzhen recebe muitos visitantes e tem política de gratuidade aos 
domingos, lá estão reunidos objetos pessoais de Deng Xiaoping que vão desde vestimentas até o 
carro oficial que usava, o museu conta com uma estátua de cera em tamanho real e diversos painéis 
e maquetes que tratam de fazer o marketing político do Partido Comunista Chinês, um softpower 
estratégico para vender a “eficiência” do “urbanismo infravermelho”. (Koolhaas, et. al, 2001) Para 
garantir que os cidadãos entendam as mensagens politicas por trás da celebração do Tempo 
Shenzhen, o fim do circuito do museu termina com uma conclusão escrita e enunciada como tal: 
“CONCLUSION: Thirty years is but a moment in human history. Nevertheless, miracles of 
industrialization, urbanization and modernization have been created by Shenzhen. Not only has she 
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Figura 66: Fotografia da fila de turistas que se acumula na bilheteria do Splendid China, em Shenzhen. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Ao contrário de grandes centros turísticos como Pequim, que possui uma infinidade de 

pontos perfeitos para os turistas-caça-monumentos-históricos (turismo de UNESCO), e de 

Xangai por ser a cidade que mais cresce no país e principal símbolo de modernidade da 

China, não sobrou quase nada da antiga vila pesqueira de Shenzhen. De tão desfigura, e na 

impossibilidade de competir com outras cidades, próximo ao grande centro financeiro de 

Shenzhen foi forjado um “centro histórico” para atrair turistas. Assim criou-se o parque 

temático Chinese Folk Culture Village, 120  com exemplares de “habitações antigas” que 

podem ser avistadas de um monotrilho que circula por todo o parque (a chamada Happy 

Line com 3.88 quilômetros de extensão) e inclui, no passeio de 35 minutos, visitas a outros 

dois parques temáticos integrados: o Window Of The World, com exemplares de 

                                                                                                                                                   

transformed her own prospect, but also has been playing the role of dictating, driving and 
exemplifying. [...] Shenzhen has accumulated valuable experience for Nationwide reform and 
modernization construction. The course of growth and remarkable achievements made by Shenzhen 
is a wonderful microcosmo and vivid example of the victory through unswervingly taking the road of 
socialism with Chinese characteristics”. (Acervo do Museu de Urbanização de Shenzhen, 2016) 
120 O Splendid China Folk Culture Village, algo como “Vila esplêndida da cultura folclórica chinesa”, é 
um parque temático localizado na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, que oferece 
duas áreas com miniaturas das maiores atrações turísticas e históricas da China. É o maior parque 
do mundo a reproduzir cenários em miniatura, pertence a maior corporação turística da China, a 
China Travel Service, o parque é repleto de miniaturas de paisagens e monumentos arquitetônicos 
antigos de diversas culturas e nacionalidades. 
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arquiteturas do mundo como a Torre Eiffel, as Portas da Babilônia e outras réplicas, e o 

Splendid China, com réplicas da muralha da China, mini-templo de Confúcio, mini-templo do 

Céu, miniatura do Palácio de Verão de Pequim, miniatura da Barragem das Três Gargantas, 

dentre outros “ícones” e paisagens chinesas famosas. Assim, o conjunto destes parques 

temáticos de Shenzhen, juntamente com alguns hotéis e um centro de artes, formam o 

Overseas Chinese Town Area, que foi desenhada e prevista já no plano diretor da cidade 

em 1985. (CRACIUN, 2001, P. 133)  

 

Figura 67: Fotografia do Splendid China, em Shenzhen, parque temático com miniaturas de ícones e paisagens 
chinesas célebres. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Mas nem só de parques temáticos é feita a indústria do turismo de Shenzhen. A cidade 

também “inovou” ao criar as primeiras “Favela Tours” da China. A economia criativa é o 

ponto alto das ações que a cidade tem implementado para competir por sua fatia do turismo 

interno chinês. Segundo Frenzel (2012), de acordo com a linha oficial do governo, as 

“favelas” ou “slums” foram removidas das cidades chinesas durante a revolução socialista 

ao assegurar o emprego urbano e habitação social, a erradicação das favelas na China foi 

aclamada como um dos maiores feitos do país no final da década de 1950. No entanto, na 

realidade a escassez de habitação permanece um fenômeno constante das cidades 

chinesas, especialmente desde as reformas da década de 1980. (FRENZEL, 2012, p. 196) 
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Figura 68: Fotografia do letreiro luminoso do Window of the World, em Shenzhen. Fotografia do autor. Ano 2015. 
Acervo do autor. 

 

Figura 69: Fotografia do Window of the World em Shenzhen, com monotrilho atravessando a cidade e o parque 
temático com miniaturas de ícones de outras partes do mundo. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 70: Fotografia da estação do Window of the World em Shenzhen. A estação de metrô remete à pirâmide 
de vidro do Louvre, projetada por I.M.Pei. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 71: Fotografia do Window of the World em Shenzhen, parque temático com miniaturas de ícones de 
outras partes do mundo. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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De acordo com o relatório do ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos), a China tem uma população favelada de 178 milhões, 

representando aproximadamente 37% da população urbana. (UN-HABITAT, 2003, p. 38 

apud FRENZEL, 2012, p. 196) Por outro lado, outro relatório, desta vez elaborado pelo 

Branco Mundial, concluiu que as favelas e a pobreza endêmica que toma conta de outros 

países é inexistente nas cidades chinesas até agora. (YUSUF; NABESHIMA, 2008, p. 27 

apud FRENZEL, 2012, p. 196) De acordo com o autor, o tipo de comunidade mais próxima 

do que podemos chamar de favela na China é conhecida pelo nome de Chengzhongcun. 

Porém é difícil encaixar estas comunidades na definição de favela devido a importantes 

diferenças quanto aos métodos construtivos e a propriedade do solo. 

O conceito de favela tours foi introduzido na China através do jornalismo e veículos de 

comunicação que relatavam favela tours no Rio de Janeiro. (FRENZEL, 2012, p. 196-197) 

Em geral os relatórios chineses tomaram uma posição neutra quanto a esta nova forma de 

turismo devido ao carácter polêmico desta questão na China e devido ao carácter irregular 

destas ocupações no solo chinês. Desta forma os tours que ocorrem na América do Sul e 

África não ocorrem da mesma forma na China. O turismo na China é regulamentado pela 

Secretaria de Turismo que determina quais são os lugares passíveis de serem pontos 

turísticos reconhecidos pelo Estado. Existe um plano de gerenciamento das regulações 

turísticas lançados pela Agência Nacional de Turismo da China, que estabelece que o 

turismo deve estar de acordo com o plano de uso do solo nacional, local e dentro do master 

plan urbano de cada cidade, nem tudo deve ser mostrado e principalmente, muito deve ser 

omitido do turista médio, principalmente o estrangeiro. 

Devido a hiperurbanização das últimas décadas as ocupações Chengzhongcun estão sob 

constantes ameaça de expulsão (despejo) e redesenvolvimento, impedindo qualquer 

planejamento turístico em torno do Chengzhongcun a longo prazo. As autoridades chinesas 

tendem a ter uma visão desenvolvimentista sobre a questão do uso irregular do solo, e não 

existe nenhum suporte para o turismo de Chengzhongcun pelas autoridades de alto escalão 

exceto, como em alguns casos, na cidade de Shenzhen. No entanto, no que diz respeito ao 

marketing turístico, o Chengzhongcun não tem grande relevância no turismo chinês 

tradicional. Apesar da existência de um tipo de turismo interno que foca na visita de áreas 

rurais, que comparadas as áreas urbanas são mais humildes e simplórias, mesmo assim, 

estas áreas não se comparam a das Chengzhongcun. Igualmente não faz parte do foco do 

turismo voltado para o visitante internacional mostrar áreas pobres ou favelas, 

diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro, que explora o exotismo da pobreza aos 

olhos estrangeiros em um claro processo de espetacularização urbana. 
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De acordo com Frenzel (2012), estudos relevam que a grande parte das propagandas 

turísticas oferecem atrações como visitas a ruínas, sítios religiosos, palácios, monumentos e 

portões e muralhas. A imagem que se pretende passar é de que a China é um lugar para se 

meditar, admirar e não para explorar e descobrir. (ibid., p. 197) No entanto, o turismo de 

favela (favela tours) não é completamente irrelevante para a China, e nem para Shenzhen, 

já que muito recentemente alguns elaboradores de políticas públicas se interessaram por 

incorporar o Chengzhongcun dentro do planejamento turístico abrangente. Na cidade de 

Shenzhen a política de desenvolvimento urbano colocou como objetivo a integração dos 

Chengzhongcuns em quatro dimensões: integração espacial, integração de gestão, 

integração econômica e integração cultural.121 

Em termos de integração cultural é enfatizado que as “relíquias culturais valiosas” e as 

“boas tradições culturais nativas” devem ser protegidas, isso nos remonta aos processos de 

culturalização e museificação vistas em vários exemplos de cidades ocidentais. No ano de 

2009, o governo da cidade de Shenzhen lançou uma série de orientações para promover o 

desenvolvimento da indústria criativa em que o Chengzhongcun tem recebido um suporte e 

apoio político especial dentro do contexto de “regeneração urbana”. O Chengzhongcun, 

então, tem sido encorajado a diversificar suas funções para que possa se adequar ao 

desenvolvimento urbano e, eventualmente, atrair investidores e turistas chineses e 

estrangeiros. (FRENZEL, 2012, p. 198) Assim, o governo chinês pretende não só 

transformar os Chengzhongcun em áreas cênicas de acordo com novo planejamento 

turístico como também oferece-los aos potenciais consumidores, já que o interesse pelos 

Chengzhongcun têm aumentado 122  nos últimos dois anos na sociedade chinesa, 

principalmente entre artistas, arquitetos e empresários. 

 

 

 

 

 

                                                

121 Isto está previsto no Urban Planning, Land and Resources Commission of Shenzhen Municipality 
2005. (FRENZEL, 2012, p. 197) 
122 Recentemente, em 2005, houve a primeira exposição de arte dedicado ao tema Chengzhongcun 
na Segunda Trienal de Guangzhou intitulado Alternative: Space of Special Modern Experiments. 
(FRENZEL, 2012, p. 198) 
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3. XING-LING 

Este capítulo é dedicado a contextualização da atual lógica de espetacularização urbana 

contemporânea na venda da cidade como uma mercadoria ou logotipo apoiado pela atuação 

do star system em um contexto de globalização e capitalismo mundial integrado (Guattari). 

Este capítulo é dedicado ao estudo da circulação de ideias urbanísticas que chegaram à 

China através de caminhos por vezes tortuosos, tornando suas origens no território chinês 

um tanto duvidosas, escusas ou “xing-ling”. Aqui basicamente invertemos o jogo de 

significado e significante, e entendemos o termo “xing-ling” – comumente empregado para 

caracterizar um produto típico chinês, e geralmente associado à má qualidade, à cópia, ou 

ao “produto genérico”, falsificado, de procedência duvidosa, escusa e não clara – não de 

forma depreciativa, mas ainda ligado às origens longínquas destas teorias urbanas 

incialmente estranhas à China, mas cada vez mais incorporadas à sua lógica urbanística, 

fundamentalmente associado à projetos e teorias (xing-lings) do star system no país. 

Após termos visto a hibridização na forma de fazer cidade na China (no capítulo 2), iniciada 

no governo Mao Tsé-tung, e a mutação na forma de produzir cidades no contexto de 

abertura econômica por Deng Xiaoping, veremos como esta abertura proporcionou a 

entrada de mais teorias e modelos urbanos xing-ling no pensamento urbanístico chinês 

através de publicações e traduções de livros como da Jane Jacobs e do Fredric Jameson, 

dentre outros, que passaram a figurar o repertório do novo fazer urbano chinês, 

notadamente pós-moderno. Buscamos traçar um panorama historiográfico dos modelos 

urbanos criados pelos especialistas arquitetos-urbanistas (operadores de máquinas), para 

posteriormente relacionarmos à produção teórica mais recente (xing-ling) do star system e 

suas práticas e proposições projetuais na produção das cidades chinesas na atualidade. 

3.1 STAR SYSTEM, ESPETACULARIZAÇÃO URBANA E A CIDADE-
MERCADORIA 

Partindo da aproximação teórica feita no primeiro capítulo em direção ao entendimento dos 

saberes/poderes e dos processos de subjetivação, traremos a produção contemporânea do 

star system no contexto do Capitalismo Informacional, tencionando suas engrenagens 

urbanísticas e arquitetônicas sob o paradigma ético-estético defendido por Félix Guattari, já 

que a disciplina da arquitetura e do urbanismo é coautora da sujeição social e produtora de 

subjetividade (em um nível molar) nas sociedades do controle. 

Em certos contextos ao longo do século XX, têm surgido novas relações entre a cidade e as 

práticas do desenho urbano ligado a teorias que atualizaram a interação entre arquitetos-

urbanistas, autoridades de Estado e os cidadãos. Notadamente as teorias do arquiteto 



 
191 

 

holandês Rem Koolhaas, um dos principais integrantes do star system atual, tem uma dupla 

relação entre a legitimação de seus projetos das mais diversas escalas (S,M,L,XL) que 

fazem uma alusão as numerações-padronizadas e serializadas da vestimenta/moda, e a 

uma suposta condição “genérica” latente nas cidades contemporâneas cada vez mais 

competitivas entre si, principalmente por turistas e investimentos estrangeiros. 

A arquitetura do star system é indissociada do mass media e do Capitalismo Mundial 

Integrado (CMI), que não pára de agenciar territórios existenciais e enunciados (o que se 

diz) das coisas da arquitetura e do urbanismo, que concorrem em escala molar na produção 

de subjetividade, e, em geral, são ligados a grandes encomendas de projetos espetaculares 

que produzem imagens através da iconografia, de tecnologias avançadas e de geometrias 

“complexas” a serem vendidas em um mercado de bens e culturas cada vez mais 

capturadas por conceitos ainda herdados da Modernidade123 como o conceito de Identidade. 

(MAGNAVITA, 2010, p. 70) Ocorre que, além do discurso do “genérico” ou cidade “sem 

identidade” ter circulado bastante dentro do pensamento urbanístico, por outro lado temos 

justamente a captura da identidade e da cultura como mercadoria, concebida como uma 

marca ou grife, além do uso político da memória nos “centros históricos” das cidades, hoje 

cada vez mais museificados e espetacularizados, como nos mostra Jaques (2010): 

É possível falar-se em processos urbanos distintos, como culturalização, 
patrimonialização, museificação, musealisação, estetização, turistificação, 
gentrificação, mas todos fazem parte desse processo contemporâneo de 
espetacularização das cidades contemporâneas. Este processo, por sua 
vez, é indissociável das novas estratégias de marketing, ou mesmo do que 
podemos chamar hoje de branding urbano (construção de marcas) dos 
projetos ditos de revitalização urbana, que buscam construir uma nova 
imagem para as cidades, que lhes garanta um lugar na nova geopolítica das 
redes globalizadas de cidades turísticas e culturais. Na lógica 
contemporânea de consumo cultural massificado, a cultura é concebida 
como uma simples imagem de marca ou grife de entretenimento, a ser 
consumida rapidamente. (JACQUES, 2010, p. 163) 

Segundo Harvey (1992), o desenvolvimento da área de consumo possui duas facetas 

importantes: a primeira seria a mobilização da moda em mercados de massa, acelerando o 

ritmo de consumo de uma ampla gama de estilos de vida e atividades de recreação, e a 

                                                

123 Segundo Magnavita (2010), no texto Diferença versus Identidade nos processos culturais, o termo 
Identidade é “um conceito conservador, herdado da antiguidade, e que integra o repertório conceitual 
da lógica clássica aristotélica, reciclada pela Modernidade”. (ibid., p. 70) Segundo o autor, não 
existem coisas em si, as coisas são relações. A identidade é um reconhecimento (recognição), uma 
das quatro ilusões do mundo da representação. Ainda segundo o autor, “tudo se transforma” e “nada 
permanece o mesmo”, portanto o termo mais empregado hoje deveria ser o da Diferença e não o da 
Identidade. 
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segunda seria a passagem do consumo de bens para o consumo de serviços, não apenas 

pessoais, mas, principalmente, para diversão, espetáculos, eventos e distrações. 

O “tempo de vida” desses serviços (uma visita a um museu, ir a um 
concerto de rock ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes), 
embora difícil de estimar, é bem menor do que o de um automóvel ou de 
uma máquina de lavar. Como há limites para a acumulação e para o giro de 
bens físicos […], faz sentido que os capitalistas se voltem para o 
fornecimento de serviços bastante efêmeros em termos de consumo. (Ibid., 
p. 258) 

A volatilidade e efemeridade destes novos produtos/serviços acompanhou a aceleração 

generalizada dos tempos de giro do capital, no domínio da produção de mercadorias, que se 

tornaram cada vez mais descartáveis124 a medida que a publicidade e as imagens passaram 

a manipular o gosto e a opinião através da construção de novos sistemas de signos e 

imagens pela mídia que “passaram a ter um papel muito mais integrador nas práticas 

culturais, tendo assumido agora uma importância muito maior na dinâmica de crescimento 

do capitalismo”. (Ibid. p 259) A publicidade passa não somente a informar ou publicar (no 

sentido de tornar algo público), mas principalmente manipular os desejos e gostos mediante 

imagens que podem ou não ter relação com o produto em si, mas sim com o logotipo, a 

imagem do produto a ser vendido. Neste sentido imagens se tornaram mercadorias. 

Acresce que as imagens se tornaram, em certo sentido, mercadorias. 
Esse fenômeno levou Baudrillard (1981) a alegar que a análise marxiana da 
produção de mercadorias está ultrapassada, porque o capitalismo agora 
tem preocupação predominante com a produção de signos, imagens e 
sistemas de signos, e não com as próprias mercadorias. [...] a efemeridade 
e a comunicabilidade instantânea no espaço tornam-se virtudes a ser 
exploradas e apropriadas pelos capitalistas para os seus próprios fins. 
(HARVEY, 1992, p. 260) 

Desta forma empresas e corporações, além de governos locais e líderes políticos, tem se 

apropriado da rápida construção de imagens para figurarem numa espécie de bolsa de 

valores imagético que visam a legitimação e manutenção da autoridade e do poder, fazendo 

com que a midiatização da política passasse a permear tudo. A competição pela construção 

de imagens se tornou tão lucrativo que “o investimento em patrocínio das artes, exposições, 

produções televisivas e novos prédios, bem como marketing direto” (Ibidem.) são hoje tão 

importantes quanto investimento em novas fábricas e maquinários. Assim os novos 

processos de marketing, ou branding urbano, passaram a figurar os projetos de revitalização 

                                                

124 A partir de 1960 o efeito da volatilidade das mercadorias levou escritores como Alvin Toffler a 
cunhar o termo “sociedade do descarte”. Além da capacidade de jogar fora objetos como xícaras, 
pratos, talheres, embalagens, roupas, etc., também foi observado o descarte cada vez maior de 
estilos de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios, lugares, etc. (HARVEY, 1992, p. 
258) 
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urbana, “que buscam construir uma nova imagem para as cidades contemporâneas, que 

lhes garanta um lugar na geopolítica das redes globalizadas de cidades turísticas e 

culturais”. (JACQUES, 2010, p. 163) 

Neste contexto de apropriação de imagens por empresas e políticos através de técnicas de 

marketing e a adoção de um vocabulário emprestado do planejamento estratégico 

empresarial, temos a difusão de modelos de transformação urbana articulados a eventos 

como as olimpíadas de Barcelona de 1992, que resultou na exportação do “modelo 

Barcelona”125 pelos catalãs do CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 

Urbano), e a Exposição Mundial de Lisboa em 1998 (que também foi capital da cultura em 

1994), ambas elencadas por Jordi Borja e Manuel Castells como exemplos de cidades que 

adequaram sua imagem ao promoverem mudanças de infraestrutura “se adequando às 

novas exigências da economia global e da competitividade internacional, mediante planos 

estratégicos”. (BORJA apud FISCHER, 1996, p. 79) 

O city-marketing envolvido nas transformações de Barcelona foi tratado por Arantes (2000) 

no livro A Cidade do Pensamento Único, no texto Uma estratégia fatal. A cultura nas novas 

gestões urbanas, no qual alega que a dimensão cultural entrou de vez nas políticas de 

renovação urbana para configurar o novo planejamento urbano dito “estratégico”, que 

através de uma abordagem culturalista da cidade promove os “conhecidos processos de 

gentrification (ou “revitalização urbana”, conforme preferem falar seus promotores), em 

grande parte desencadeados pelo reencontro glamoroso entre Cultura (urbana ou não) e 

Capital”. (ARANTES et. al, 2000 p. 15) Segundo a autora, a partir dos anos 1960 com 

cultural turn126 seguido pela virada para o pós-moderno em arquitetura e urbanismo, quando 

falamos em cidade hoje em dia, fala-se cada vez mais em requalificação com ênfase nas 

questões técnicas referentes ao plano (ou masterplan como preferem os americanos do 

novo urbanismo), e cada vez menos nas questões mais ligadas aos primeiros modernos 

como racionalidade, funcionalidade, zoneamento, etc. Essas estratégias culturais levaram 

ao aparecimento das cidade-empreendimento de última geração, em que governantes e 

investidores “passaram a desbravar uma nova fronteira de acumulação de poder e dinheiro 

– o negócio das imagens”. (Ibid., p. 16) 

                                                

125 O modelo Barcelona passou a ser copiado por outras cidades que tentaram imitar Barcelona, o 
processo foi tão receituário que o BIRD passou a exigir “planos estratégicos” para conceder 
financiamento (ARANTES, 2000, p. 58) Além disso, as estratégias da “animação cultural” se deram 
pelo reforço dos valores mais representativos de Barcelona como Miró, Picasso nas artes, o Plano de 
Cerdà e a arquitetura modernista catalã de Gaudí, a ideia da rambla, dos calçadões à beira-mar. 
126 Guy Debord já havia anunciado que a cultura seria a “mercadoria vedete” na próxima rodada do 
capitalismo, exercendo a mesma função estratégica desempenhada nos dois ciclos anteriores pela 
estrada de ferro e pelo automóvel. (DEBORD apud ARANTES, 2000, p. 47) 
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O “tudo é cultura” da era que parece ter se inaugurado nos idos 1960 teria 
se transformado de vez naquilo que venho chamando de culturalismo de 
mercado. De tal forma que a cultura [...] ao tornar-se imagem, quer dizer, 
representação e sua respectiva interpretação (como sabe qualquer gerente 
de marketing numa sociedade do espetáculo), acabou moldando, de um 
lado, indivíduos (ou coletividades “imaginadas”) que se auto-identificam pelo 
consumo ostensivo de estilos e lealdade a todo tipo de marca; de outro, o 
sistema altamente concentrado dos provedores desses produtos tão 
intangíveis quanto fabulosamente lucrativos. Trocado em miúdos, esse é o 
verdadeiro “poder da identidade”. Daí a âncora identitária urbanística. 
(ARANTES, 2000, p. 16) 

Os principais alvos da gestão empresarial e mercantil da cidade são as áreas mais centrais 

ou aquelas que passaram pela desindustrialização e por transformações durante os anos 

1960-1970, como foi o caso de cidades americanas, a exemplo de Baltimore, em que os 

políticos se reuniram em prol de construir uma “ideia de cidade” como uma comunidade, 

“devido à necessidade de combater o medo e o não-uso das áreas do centro da cidade” 

(HARVEY, 1992, p. 90), resultando em um planejamento urbano estrategicamente feito para 

o espetáculo urbano administrado e controlado da Baltimore City Fair (setembro de 1970), e 

a construção posterior do Harbor Place à beira-mar, além de um centro de ciências, de um 

aquário, de um centro de convenções, de uma marina, etc., que exigiam “uma arquitetura do 

espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e de prazer participativo transitório, de 

exibição e de efemeridade”. (Ibid., p. 91) Tal espetáculo gerou uma retomada do interesse 

da população pelos grandes centros urbanos, algo que estava em decadência nos Estados 

Unidos desde o grande crescimento dos subúrbios no pós-segunda guerra mundial, de 

maneira que esta retomada de interesse (posterior ao grande projeto de requalificação), 

ficou internacionalmente conhecida como “efeito Baltimore”. Mas, apesar da cidade-

máquina-de-crescimento empresarial (a growth machine de Molotch)127 ser essencialmente 

americana, no contexto europeu neste mesmo período, as cidades viram empreendimentos 

urbanos e investimentos culturais de grande porte gerarem efeitos de “renascença urbana” 

                                                

127 Passamos da cidade como “máquina de morar”, que seguia o modelo de linha de montagem 
fordista (racionalidade construtiva), para a cidade-empresa ou cidade como “máquina de crescimento” 
(growth machine), que não vem mais para tentar corrigir, mas sim para incrementar a proliferação 
urbana, para otimizar a competitividade entre as cidades, todo o vocabulário foi reorientado segundo 
padrões empresariais e fundamentalmente econômicos. John Logan e Harvey Molotch, já em 1976, 
expuseram a cidade enquanto growth machine, resultante da coalizão da elite (centrada no axioma 
da propriedade privada imobiliária e seus derivados) com o amplo arco de negócios decorrentes das 
possibilidades econômicas dos lugares, com intuito de expandir a economia local e aumentar a 
acumulação da riqueza. O apoio da população para a cidade competir pelos investimentos é 
elemento indispensável enquanto plano internacional; reivindicado pelos catalães ao dar forma ao 
“planejamento estratégico”. Em meio a essas coalizões, a classe dominante, hoje à frente dos 
movimentos urbanos (empreiteiras, incorporadoras, corretores, banqueiros) são apoiados por outra 
parcela (mídia, políticos, promotores culturais, empresas esportivas), ambas interessadas em sua 
fatia da cidade-mercadoria. 
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similares, como Paris e o Centro Georges Pompidou (com seu posterior “efeito 

Beaubourg”),128 e Berlim que reuniu esforços para reativar lugares antes estereotipados e 

abandonados durante a Guerra Fria como a Potsdamer Platz, que se tornou um dos mais 

reluzentes símbolos da “nova Berlim”, ambas sem um planejamento estratégico estritamente 

dito por trás das renovações, mas com a mesma fórmula: 

Megaprojetos emblemáticos; urbanismo acintosamente corporativo, 
nenhuma grande marca global está ausente; gentrificações se alastrando 
por todo o canto; exibição arquitetônica em grande estilo; parques 
museográficos; salas de espetáculo agrupadas em complexos multiservice 
de aparato e muita, muita animação cultural 24 horas. (ARANTES, 2000, p. 
66) 

O urbanista Peter Hall também identificou uma inflexão no movimento urbanístico na década 

de 1970, para o autor o planejamento urbano já apresentava sinais de mudança com a 

substituição de guias de uso do solo e da regulamentação das cidades através de planos 

convencionais, que agora passavam a encorajar o crescimento das cidades a partir de uma 

lógica empresarial, “cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som, eram máquinas 

de produzir riqueza; o primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a 

máquina”, (HALL, 2013, p. 407) e na figura do planejador, que foi cada vez mais se 

confundindo com a do seu tradicional adversário: o empreendedor. Hall, bem como Arantes 

(2000) e Harvey (1992), indicam a emergência da cidade-empreendimento cada vez mais 

ligada a projetos e planos espetaculares, especialmente evidentes nas ruínas causadas pela 

crise econômica nas cidades inglesas, mas com origem nas cidades norte americanas.129 

Segundo Jacques (2010), o efeito destas estratégias de venda de imagens para as cidades 

é o aumento da competitividade por turistas e investimentos estrangeiros que resultam em 

cidades cada vez mais parecidas entre si, com as mesmas lojas, mesmo mobiliário urbano, 

etc., em resumo cada vez mais padronizadas, uniformizadas: verdadeiras cidades-

cenográficas. Cidades-mercadoria. Cada qual com sua franquia, com sua arquitetura-grife e 

espetaculares como é o caso dos museus-ícone: Guggenheim de Bilbao, desenhado por 

Frank Gehry, ou o MAC em Niterói, desenhado por Oscar Niemeyer, dentre tantos outros 

que passaram a literalmente representar as cidades em razão da sua arquitetura 

espetacular que, tendo sua silhueta simplificada ou vetorizada, cada vez mais figuram como 

verdadeiros logotipos para papel timbrado, ícones de programas de televisão, documentos 

                                                

128 O “efeito Beaubourg” ficou conhecido por trazer na fachada as marcas das rebeliões da década 
anterior, além de estampar uma arquitetura ostensiva com sugestões distópicas (ARANTES, 2000) 
129 Os exemplos trazidos pelos autores também coincidem; o projeto para orla de Baltimore de 
Boston, que se repetiu numa série de cidades industriais norte americanas, além de outros exemplos 
em Washington, Pittsburgh e Filadélfia. Cf. Hall (2013). 
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oficiais e propagandas dos governos das cidades que são representados por esta 

arquitetura-ícone assim como fazem grandes empresas como a Nike, Apple, McDonalds130 e 

seus planos estratégicos de marketing. 

Essas estratégias acabam por moldar indivíduos ou coletividades (e seus territórios 

existenciais) através de processos de subjetivação, já que o espaço, visto sob a ótica de 

força política, é um produtor parcial dos modos de viver (subjetividades) através de formas 

de vivenciar, experienciar, ver e se apropriar dos lugares. Félix Guattari (1992), através da 

análise de alguns arquitetos e suas proposições projetuais, defende que os espaços 

construídos vão bem além de suas estruturas visíveis e funcionais pois eles são como 

máquinas em essência, não máquinas de morar como defendia Le Corbusier, mas sim 

máquinas de sentido, de sensação, máquinas abstratas e portadoras de universos 

incorporais (não universais) que trabalham tanto na esmagadora uniformização quanto na 

ressingularização libertadora da subjetividade individual e coletiva. Indicando caminhos para 

a potência deste tipo de ação (a subjetivação) no caminho de possíveis mudanças nas 

práticas cotidianas: a instauração da potência da vida frente às estratégias dos saberes-

poderes que também produzem (parcialmente) subjetividades. 

Quer tenhamos consciência ou não, o espaço construído nos interpela de 
diferentes pontos de vista: estilístico, histórico, funcional, afetivo... Os 
edifícios e construções de todos os tipos são máquinas enunciadoras. 
Elas produzem uma subjetivação parcial que se aglomera com outros 
agenciamentos de subjetivação. (GUATTARI, 1992, p. 157-158, grifo nosso) 

A cidade não é estável, não é imóvel, imutável, mas sim um caos (no sentido de lugar 

próprio da criatividade humana), assim podemos ressignificar fatores ético-políticos não nos 

contentando em definir a cidade apenas em termos de sua espacialidade, ou por termos do 

marketing ou branding urbano, mas principalmente através do entendimento da produção de 

subjetividade envolvida, já que, ainda segundo Guattari, “o fenômeno urbano mudou de 

natureza”. (Ibid. 173) Se faz urgente que arquitetos e urbanistas entendam as cidades como 

produtoras de subjetividade individual/coletiva e comecem a trabalhar com outros saberes 

transdisciplinares para poderem conceber outros modos de fazer, conceber e produzir 

cidades, atentos à urbanidade em eterno devir. 

As cidades são imensas máquinas – megamáquinas, para retomar uma 
expressão de Lewis Mumford – produtoras de subjetividade individual e 
coletiva. O que conta, com as cidades de hoje, é menos os seus aspectos 
de infraestrutura, de comunicação e de serviço do que o fato de 

                                                

130 Note-se que hoje em dia o grande valor de mercado destas empresas está mais relacionado com 
a imagem (marca, grife, logotipos) do que com o produto que vendem em si, o valor agregado ao 
produto vem pela força que estas empresas têm no mercado de ações de imagens. 
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engendrarem, por meio de equipamentos materiais e imateriais, a existência 
humana sob todos os aspectos em que se queira considera-las. Daí a 
imensa importância de uma colaboração, de uma transdisciplinaridade entre 
urbanistas, os arquitetos e todas as outras disciplinas das ciências sociais, 
das ciências humanas, das ciências ecológicas etc... (GUATTARI, 1992, p. 
172) 

Entendendo a cidade tanto como lugar da criatividade, quanto uma composição de forças 

dos saberes-poderes, podemos fazer frente à competitividade econômica entre empresas e 

nações que resultam na segregação e tantos outros problemas no “cruzamento das 

questões econômicas, sociais e culturais” já que a cidade “produz o destino da humanidade 

[...] e constata-se muito frequentemente um desconhecimento desse aspecto global das 

problemáticas urbanas como meio de produção de subjetividade” (Ibid., p.173) que não só 

contempla a construção do sujeito mas de sua coletividade e território existencial (modos de 

vida), agenciados (modulados) constantemente pela nossa atual sociedade do controle. 

(DELEUZE, 1992) 

 

Figura 72: Fotografia do balcão de tickets para adentrar a Pearl Tower.  Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

Assim nos perguntamos, com a crise de 2007/2008 onde teria parado a ideia de cidade 

empresarial-cultural e turística? Ora, logicamente na China, um enorme país composto por 

um sem fim de templos, cidades milenares, “tradições”, exotismo marcado por uma 

alteridade por vezes estigmatizada e repleto de museus. É museu para tudo – museu do 
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chá, museu do jardim, museu da cidade, e até, porque não, museu da urbanização recente 

e futura –, na China para cada espaço, seja ele público ou privado, há tickets para tudo. 

Palácio de Verão, templos de Confúcio, parques e lagoas: são parte do engenhoso e 

lucrativo “turismo de UNESCO” internacional, e principalmente peça fundamental no turismo 

interno chinês (já que eles têm quase 20% da população mundial) que é, sem dúvida, 

bastante lucrativo. 

Relembremos aqui que, segundo Harvey (2011), não só o turismo como também a 

urbanização na China foram responsáveis pela manutenção do capitalismo nas últimas vinte 

décadas: sozinha, a China “consumiu mais cimento nos últimos cinco anos do que os 

Estados Unidos no último século”. Mas os investimentos não ficam só nas infraestruturas, 

também é esperada a inauguração da maior Disneylândia do mundo na cidade de Xangai, 

que também investe na atração de turismo interno e externo, no intuito de retomar o posto (e 

fama) de “Paris do Leste” que teve no auge da colonização e das concessões europeias, na 

urbanização da região do Bund e sua arquitetura Art Deco, 131  lideradas pelas grandes 

instituições e bancos ocidentais. 

 

Figura 73: Fotografia da loja da Disney no Pudong, com a vista do Bund ao fundo.  Fotografia do autor. Ano 
2015. Acervo do autor. 

                                                

131 Segundo Greenspan (2014), Xangai foi uma das cidades que mais teve exemplares do estilo Art 
Deco no mundo, era considerada a “porta da modernidade da China”. 
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Figura 74: Imagem ilustrativa divulgada no site oficial da Disney Xangai Disponível em: < 
https://www.shanghaidisneyresort.com.cn/wp-content/uploads/2014/08/home-welcome-to-shanghai-disney-
resort.jpg > Acesso em 23 set. 2016. 

 

Figura 75: Desenho ilustrativo do empreendimento do Resort da Disney em Shanghai. Disponível em: 
<https://www.shanghaidisneyresort.com.cn/wp-content/uploads/2014/08/about-shanghai-disneyland-hero1.jpg> 
Acesso em 23 set. 2016. 

Como vimos, o espetáculo nos processos de city marketing não chega a ser algo novo, nem 

o uso da arquitetura e do desenho urbano como ferramenta de captura e cooptação dos 

modos de vida e representação do poder, que remontam a diversas outras cidades e 

espaços urbanos no controle e sujeição dos corpos. Os exemplos mais óbvios são os 

centros financeiros e skylines mais delirantes a exemplo da Nova York, e mais recentemente 

o skyline composto por “volumes livres” de Xangai (cidade desejante), o que não deixa de 
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acontecer também com os centros históricos, principalmente os chineses, cada vez mais 

museificados e espetacularizados. Mas, na China, o espetáculo urbano resulta de um 

processo ainda mais complexo que a experiência ocidental já que a composição de forças, 

os jogos de verdades e as relações de poder se constituem por sistemas e dispositivos 

diferentes daqueles que constituíram as verdades científicas da civilização ocidental. 

 

Figura 76: Desenho ilustrativo do empreendimento do Resort da Disney em Shanghai. Disponível em: 
<https://www.shanghaidisneyresort.com.cn/wp-content/uploads/2014/07/stories-welcome-to-the-shanghai-disney-
resort-hero3.jpg> Acesso em 23 set. 2016. 

A escala dos projetos, e da urbanização chinesa em si, tem uma relação íntima com o 

espetáculo que proporcionam. Segundo Thomas Campanella (2008), o espetáculo urbano é 

uma característica inerente à cidade chinesa contemporânea e, apesar do city marketing 

urbano não chegar a ser uma novidade, e o uso de arquitetura e design urbano com intuito 

de gerar admiração ou medo poder ser traçado até os primeiros assentamentos humanos, 

na China o espetáculo urbano resulta de um conjunto complexo de egos que envolvem 

desde os investidores privados da construção civil até os oficiais locais ansiosos por 

deixarem as suas marcas no skyline das cidades chinesas. 

A cidade chinesa contemporânea é espetacular no sentido literal da palavra; 
ela objetiva encantar e impressionar, e faze-lo tanto internamente quanto 
para uma audiência mundial. (CAMPANELLA, 2008, p. 287)132 

                                                

132 Tradução nossa do original: “The contemporary Chinese city is spectacular in the literal sense of 
the word; it is meant to dazzle and awe, and to do so both internally and to a larger world audience.” 
(CAMPANELLA, 2008, p. 287) 
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A riqueza proveniente da concessão do uso do solo (pós a emenda constitucional que 

permitiu o aluguel do uso do solo em 1988), juntamente com taxas e impostos sobre o uso e 

ocupação do solo tem inundado as cidades chinesas com capital, embarcando em grandes 

projetos de melhorias, muitos em escala, luxo e extensão extraordinárias. É essa clara 

demonstração de riqueza que tem impressionado muitos visitantes dessas cidades 

chinesas, desde modernos aeroportos, óperas, museus, centros de convenções, salões de 

exposição, até áreas públicas de lazer em grandes parques, calçadões nas orlas, e vastas 

praças repletas de fontes e obras de arte. Como exemplo desse planejamento espetacular 

voltado para o fascínio dos espectadores, o terreno disponibilizado pela municipalidade para 

a realização do Shanghai’s World Expo 2010 foi completamente reurbanizado para abrigar 

aquela que provou ser a feira mundial mais visitada da história da humanidade, onde os 

visitantes vislumbraram um pouco do futuro do campo disciplinar do urbanismo. 

3.2 TEORIAS XING-LING: LEGITIMANDO PROJETOS E INTERVENÇÕES 
URBANAS NA CHINA 

O termo pós-moderno costuma ser atribuído ao campo da arquitetura e urbanismo, já que foi 

o primeiro campo do conhecimento humano que discutiu um possível esgotamento do 

Movimento Moderno e do Modernismo (moderno tardio), em um contexto de crise cultural, 

principalmente a partir da década de 1960, em que o projeto moderno se encontrava. A 

crítica ao pensamento moderno, bem como seus procedimentos e conceitos – que 

inaugurou o pós-modernismo – foram posteriormente anunciadas e estudadas pela filosofia, 

literatura, economia, moda e nas demais artes da produção cultural. 

Muitos foram os críticos que teorizaram as principais diferenças entre modernidade e “pós-

modernidade”. A Modernidade, termo usado para designar os movimentos artísticos, 

arquitetônicos e das vanguardas do início do século XX, costumava girar em torno de temas 

como da racionalidade, da cientificidade e funcionalidade marcada por uma subjetividade 

individual que valorizava uma visão romântica de originalidade apriorística, do culto à 

novidade operada pela ruptura resultante do desmonte de estruturas arcaicas e da eterna 

busca do novo frente à tradição, que deveria ser superada ou conservada. Assim o discurso 

arquitetônico que surgiu da necessidade de alinhar a reprodução em massa iniciada com a 

Revolução Industrial com a originalidade, teve que alinhar os modos de vida à estética 

funcional da máquina.133 

                                                

133 As frases que melhor representam este pensamento na arquitetura são as do arquiteto Louis 
Sullivan (1856-1924) “form follows function” (a forma segue a função), de Adolf Loos (1870-1933) no 
livro Ornamento é Crime (1908) que contribuiu com o Modernismo com sua teoria RAUMPLAN, além 
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Mas a unidade do discurso modernista não foi tão coesa quanto parecia, com inúmeras 

reinterpretações e concepções que levaram, por exemplo, já na década de 1950 a 

materialização das divergências entre o International Style e o historicismo italiano 

representado, respectivamente, pelos arquitetos Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) que 

projetou o Seagram Building em Nova York (1954- 1958), e o arquiteto italiano Ernesto 

Nathan Rogers (1909-1969) que projetou a Torre Velasca em Milão (1950-1958), ambas 

contemporâneas entre si, porém radicalmente divergentes. Assim na década de 1960 a 

crítica arquitetônica foi marcada por publicações como as dos arquitetos Aldo Rossi e 

Robert Venturi que, cada um a sua maneira, questionavam a arquitetura e complexidade da 

cidade contradizendo o racionalismo científico dos primeiros modernos. 

A condição da pós-modernidade, em teoria e crítica e em filosofia, costuma ser atribuída ao 

pensamento de filósofos como Jean Baudrillard e Jean-François Lyotard, que se referem ao 

estado ou condição de uma sociedade depois da modernidade. Esta sociedade tipicamente 

pós-industrial, segundo David Harvey seria o resultado de uma acumulação flexível do 

capitalismo financeiro (capital altamente mutável e flexível) enquanto para o crítico Fredric 

Jameson, a pós-modernidade estaria ligada a lógica de um capitalismo tardio. Assim a 

condição do capitalismo contemporâneo pós queda do muro de Berlim, fim da Guerra Fria, 

do bloco soviético e da abertura econômica da China, parece caracterizar a dita pós-

modernidade que marca a estética sócio-cultural desde o final do século XX e início do 

século XXI. No entanto não há um consenso quanto ao nome pós-modernidade, o filósofo 

Gilles Lipovetsky defende o termo “hipermodernidade” por não identificar uma real ruptura 

com a fase anterior do capitalismo e modo de produção, de maneira que o prefixo hiper- 

indicaria a exponencialização das características anteriores e não sua superação (que dá a 

entender o prefixo pós-), nem mesmo o sociólogo Zygmunt Bauman, responsável por 

popularizar o termo pós-modernismo, usa mais a concepção pós-modernidade preferindo 

“modernidade líquida”. 

De qualquer sorte, a subjetivação nos dias atuais cobre novos territórios que antes não 

englobava, a subjetividade foi capturada pelo capitalismo e a produção de subjetividade hoje 

ocorre de modo que todos os setores sociais se tornassem produtivos, incorporando 

atividades que antes não eram consideradas tradicionalmente como “trabalho” ao setor de 

produção de capitais. Assim o conceito que melhor sugere esta inflexão para a condição 

pós-moderna nos processos atuais de sujeição por que passam as multidões é o 

                                                                                                                                                   

de outros mestres modernistas como Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) “less is more” (menos é 
mais) e Le Corbusier (1887-1965) “machine à habiter” que pode ser traduzido como máquina de 
morar, que por sua vez receberia um homem ideal (com medidas e necessidades modulares), 
representado pelo modulor corbusiano. 
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Capitalismo Mundial Integrado (Félix Guattari), pois analisa melhor as relações entre os 

veículos de comunicação de massa (mass media), problematizando e evidenciando certos 

aspectos da atual produção melhor do que “globalização”, termo por demais genérico para 

descrever os processos de produção de subjetividades pelos equipamentos coletivos, como 

é o caso da arquitetura das cidades. 

A crise da arquitetura moderna no Ocidente é marcada pelo último grande manifesto que 

tratava de arquitetura (Complexidade e contradição em arquitetura de Robert Venturi em 

1966) para inaugurar a fase em que os livros de arquitetura tratam de cidades como nos 

livros Learning From Las Vegas (1972) do casal Venturi e Delirius New York (1978) de Rem 

Koolhaas. Neste contexto algumas obras conhecidas como megaestruturas foram erguidas 

e outras propostas foram feitas do contexto do Megaestruturalismo de forma utópica e crítica 

por grupos como Archigram e Archizoom dentre outros; as megaestruturas eram encaradas 

como uma solução racional e viável à crise da habitação, problema com o qual os arquitetos 

no Japão sempre se depararam. No contexto asiático, outro grupo de arquitetos deram 

continuidade ao projeto modernista, só que em outra escala. Os Metabolistas japoneses 

então ficaram conhecidos pela grande escala dos projetos e por dar continuidade à tabula 

rasa moderna, conceito já enfraquecido ou amplamente criticado no Ocidente. 

As teorias, projetos e planos elaborados por arquitetos do Ocidente foram de extrema 

importância para arquitetos do Oriente. Le Corbusier, por exemplo, influenciou diretamente 

muitos destes arquitetos que por vezes trabalharam em seu escritório em Paris, o Plano 

Obus para a Argélia (1930), uma megaestrutura projetada por Le Corbusier para fazer uma 

cidade com um só edifício, foi um referencial para arquitetos metabolistas como Kenzo 

Tange. Já a arquitetura pós-moderna generalizada que vemos em cidades como Xangai 

pode ter sofrido influências claras de Fredric Jameson que teve seu livro Postmodernism 

and Cultural Theories 134  traduzido para o chinês em 1987, tornando-se um referencial 

teórico incontornável, e dando aulas nas universidades de Pequim e Shenzhen. Fredric 

Jameson segue uma linha de pensamento relativamente próxima a de Koolhaas, tanto que 

recentemente retomou os “conceitos” e ideias da publicação do arquiteto sobre a China de 

2001 (Great Leap Foward) em um artigo intitulado Future City.135 Neste artigo Jameson 

analisa o desenvolvimento das cidades no Delta do Rio Pérola, fazendo uma revisão dos 

                                                

134 Neste livro Fredric Jameson analisa amplamente o pósmodernismo nas artes e cita a reação à 
arquitetura do International Style, bem como as construções pop elogiados por Robert Venturi em seu 
manifesto Aprendendo com Las Vegas. 
135 Future City, 2003. Disponível em: < http://newleftreview.org/II/21/fredric-jameson-future-city >  
Acesso em: 28 maio 2015. 
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volumes organizados por Koolhaas (Guide to Shopping e Great Leap Foward) além opinar 

sobre algumas de suas teorias – chamadas por nós de “teorias xing-ling” neste trabalho. 

Neste artigo Jameson diz que o urbanismo tradicional chegou a um “beco sem saída”, 

(JAMESON, 2003) e traz uma análise do conceito de junkspace de Koolhaas dentro de um 

contexto de globalização e “Disneyficação” onde os velhos centros urbanos – devastados 

pelos subúrbios de estilo americano, pelos supermercados e, posteriormente, pelos 

shopping centers –, procuram na pós-modernidade um possível “enobrecimento urbano” 

capaz de compensar a suposta “perda de importância como centro”, tornando-se um 

verdadeiro “shopping virtual de imagens”, constantemente remetendo à arquiteturas de 

caráter historicista, ao pastiche e ao kitsch urbano. 

Estes e outros temas da arquitetura pós-moderna foram discutidos pelo casal Venturi em 

Learning From Las Vegas (1972), notadamente o galpão decorado, o pato, a mimese 

expressionista ligada à arte pop e a cultura de massas, ao vernacular urbano, a Strip de Las 

Vegas e a arquitetura dos subúrbios americanos, mas sem dúvida foram retomadas pelo 

movimento do Novo Urbanismo com rebatimentos na urbanização de Xangai através da 

contratação de escritórios estrangeiros ligados a esta escola de pensamento 

neoconservadora que desenharam os subúrbios e cidades novas ao redor de Xangai no 

projeto governamental chinês intitulado One City Nine Towns (2001–2020): cidades satélites 

simulacros de cidades européias (eurotowns), e até chinatonws, e novas water chinatowns 

dentro da lógica de cidades-empreendimento, cidade shopping center, etc. Este processo de 

hiperurbanização (o maior da história) de quebra ainda fez do “estilo” pós-moderno o estilo 

arquitetônico mais construído no mundo, e assim os chineses fizeram do pós-modernismo o 

estilo mais construído da história. 

Em seu outro livro Pós-Modernismo. A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio136 Jameson 

analisa o hiperespaço pós-modernista – uma espécie de mutação do espaço – que 

finalmente teria ultrapassado a capacidade do corpo humano de se localizar, organizar e 

mapear cognitivamente sua posição em um mundo exterior mapeável. Jameson traça uma 

relação entre a capacidade de representação ligada ao momento histórico de exaltação da 

máquina no estágio anterior do capital, no contexto moderno de futurismo, em especial a 

celebração do automóvel e o prestígio pelas formas aerodinâmicas, silos e chaminés de 

fábricas rebatidos metaforicamente em edifícios como os de Le Corbusier e desenhos de 

cidades como Brasília, e a incapacidade de representação de nossa tecnologia atual, já que 

                                                

136 Publicado originalmente na New Left Review, n. 146, 1984; trad. Maria Elisa Cevasco, São Paulo, 
Ática, 1996.  
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computadores, televisões, chips, microchips, etc, não estabelecem necessariamente uma 

relação direta entre suas formas e o que produzem: apenas reproduzem.137 

Vou ampliar a figura que estava subjacente às observações anteriores e 
torná-la ainda mais explícita: estou propondo a noção de que estamos aqui 
diante de uma mutação do próprio espaço construído. A inferência é 
que nós mesmos, os seres humanos que estão nesse espaço, não 
acompanhamos essa evolução; houve uma mutação no objeto que não foi, 
até agora, seguida de uma mutação equivalente no sujeito. Não temos 
ainda o equipamento perceptivo necessário para enfrentar esse novo 
hiperespaço [...] isso se deve, em parte, ao fato de que nossos hábitos 
perceptivos foram formados naquele tipo de espaço mais antigo a que 
chamei espaço do alto modernismo. Então, a arquitetura mais recente – 
como muitos dos outros produtos culturais a que já me referi – posiciona-se 
quase como um imperativo para o desenvolvimento de novos órgãos, para a 
expansão de nosso equipamento sensorial e de nossos corpos até novas, 
inimagináveis e, talvez, impossíveis dimensões. (JAMESON, 1996, p. 64 e 
65, grifo nosso) 

Jameson marca que a análise feita em seu livro não é meramente estilística, mas sim 

histórica, insistindo na diferença radical entre uma visão do pós-modernismo como um estilo 

(opcional entre tantos outros) e uma visão que procura apreender o pós-modernismo como 

dominante cultural da lógica do capitalismo tardio. Ele rejeita a condenação moralista de 

uma suposta “trivialidade” do pós-modernismo em oposição à “seriedade” utópica dos altos 

modernismos. Ainda segundo o autor, não restam dúvidas que a lógica do simulacro faz 

mais que transformar realidades em imagens, ela não meramente replica a lógica do 

capitalismo, mas o reforça e o intensifica. (JAMESON, 1996, p. 72) 

Koolhaas e as teorias de procedência duvidosas ou S, M, L, XL (Xing-Ling) 

O arquiteto holandês Rem Koolhaas – figura dentre as mais influentes do chamado star 

system internacional –, apropria-se de algumas das ideias contidas em Aprendendo com 

Las Vegas (1972) e, associando sua obsessão por símbolos com as megaestruturas 

caóticas metropolitanas, escreve Nova Iorque Delirante (1977);138 sua versão do que do que 

considera ser a capital da primeira metade do século XX.139 Já em 1995, Koolhaas visita a 

                                                

137 Máquinas como essas são, na verdade, máquinas de reprodução mais do que de produção e 
apresentam à nossa capacidade de representação estética exigências bem diferenciadas das 
apresentadas pela idolatria relativamente mimética das máquinas mais antigas no tempo do futurismo 
(JAMESON, 1996, p.63) 
138 Koolhaas afirma que Nova Iorque é a capital moderna por excelência construída pela pressão da 
economia e do capitalismo generalizado, sendo a cultura de massa seu principal interesse. É neste 
momento que ele declara fim à sua formação de arquiteto e passa a projetar sem se levar pelo delírio 
utópico. (Koolhaas, 1994) 
139 ARANTES, 2011, p. 32. 
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China pela primeira vez, antes do concurso da CCTV140 de 2002, e publica, junto com Bruce 

Mau, o livro Small, Medium, Large, Extra-large (1995), em que defende pela primeira vez o 

princípio da “cidade genérica”. 

O estilo escolhido é o pós-moderno, e continuará sempre sendo. [...] O pós-
modernismo não é uma doutrina baseada em uma leitura altamente 
civilizada da história da arquitetura, mas um método, uma mutação na 
profissão de arquitetura que produz resultados suficientemente rápidos 
para manter o passo do desenvolvimento da cidade genérica. [...] Qualquer 
um pode fazê-lo – um arranha-céu baseado num pagode chinês ou numa 
cidade toscana nas montanhas. (KOOLHAAS, 1995, p. 1262, grifo nosso) 

Segundo os autores, este tipo de cidade pode “existir em qualquer lugar”, não havendo a 

necessidade com a preocupação estética, histórica ou social, já que as cidades genéricas 

seriam totalmente liberadas da busca de singularidade. (JEUDY, 2005, p. 98) Se 

compararmos esta mudança de paradigma urbano (cidade genérica) ao discurso imperial 

neoliberal e ao paradigma de biopoder, verificamos uma correspondência com a sistemática 

negação do historicismo ligado à cidade pré-existente pelo pós-moderno presente na 

produção teórica e prática de Koolhaas. 

Koolhaas segue na formulação do conceito junkspace141 ou espaço-lixo que, segundo ele 

seria o “produto da modernização tardia” e não da arquitetura moderna em si. O argumento 

central é que as cidades hoje estariam despidas de sua identidade e teriam dado lugar à 

homogeneização generalizada. Aqui pode-se traçar um paralelo com o declínio da soberania 

dos Estados-nação e o deslocamento do eixo da liderança imperialista europeia e o 

espraiamento do mercado global neoliberal e imperial que resultaram do fim das antigas 

fronteiras imperialistas da identidade europeia (ideia de Europa). 

O junkspace finge unir, mas na verdade estilhaça. Cria comunidades não 
a partir de interesses comuns ou da livre associação, mas de estatísticas 
idênticas, um mosaico de denominador comum. [...] Os fragmentos 
recompõem-se apenas na “segurança”, onde um conjunto de monitores faz 
uma decepcionante montagem de enquadramentos mágicos, num cubismo 
utilitarista e banalizado que revela a coerência geral do junkspace ao olhar 
fixo e indiferente de vigilantes pouco qualificados: videoetnografia em forma 
bruta. (KOOLHAAS, 2008, p. 113, grifo nosso) 

Adicionando orientalismo às suas características ideológicas imperiais e eurocêntricas, 

Koolhaas organizou mais duas publicações recentes sobre o “surgimento” de “híbridos 

urbanos”, verdadeiras mutações, nas publicações Mutations (2000) e The Great Leap 

                                                

140  Cf. KOOLHAAS, Rem; MACKENZIE, Andrew. Entrevista no site archdaily. Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/187624/rem-koolhaas-sobre-identidade-asia-bienal-e-outras-coisas> 
Acesso em: 20 ago. 2014. 
141 Junkspace foi lançado originalmente na revista A + U: OMA@Work, n. especial, Japão, maio 
2000, pp. 16-24; o texto usado neste artigo foi organizado por Krista A. Sykes (2008). 
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Foward 142, em 2001. Este último foi lançado para descrever os novos processos pelos quais 

vem passando as cidades chinesas. Ao longo do livro são forjados “conceitos” como: 

“diferença exacerbada”, para descrever as torres espelhadas que disputam à atenção; 

“utopia do golfe”, item indispensável a qualquer renovação urbana chinesa e “parque 

temático” – para tentar explicar o surgimento de sete cidades-satélites em torno de Xangai, 

cada qual simulando uma cidade europeia diferente – dentre tantos outros conceitos 

forjados. 

Desta forma, o espaço-lixo, neoliberal, homogeneizante e multidirecional, ou como prefere 

Koolhaas, junkspace, nos remete justamente ao conceito de biopolítica. Por isso a afirmação 

de que o “junkspace é biopolítico”. (NEGRI, 2009, p. 48) 

O junkspace é político: depende da eliminação da capacidade crítica em 
nome do conforto e do prazer. Países minúsculos inteiros agora adotam o 
junkspace como programa político, instauram regimes de desorientação 
programada, incentivam uma política de desarranjo sistemático. [...] Como 
o junkspace é instável, sua propriedade efetiva está sempre sendo 
transferida [...] Seu financiamento é um nevoeiro deliberado, que torna mais 
turvos negócios pouco transparentes, dúbias isenções de impostos, 
incentivos “surpreendentes”, precários títulos de propriedade, direitos 
aéreos transferidos, imóveis em sociedade, áreas de zoneamento especial, 
cumplicidades entre o público e o privado. O junkspace acontece 
espontaneamente pela exuberância natural das corporações – o livre jogo 
do mercado. (KOOLHAAS, 2008, p.112-113, grifo nosso) 

Analisando ainda o discurso de Koolhaas em entrevistas, pequenos textos e revistas, 

observamos sua aproximação com as cidades africanas, latino americanas e asiáticas com 

lançamento de Mutations em 2000, seguido pelo lançamento de Al Manakh em 2007, em 

que analisa as formações urbanas no Qatar, Abu Dhabi e Dubai; e finalmente o Project 

Japan: Metabolism Talks..., em 2011, que marca a sua aproximação com as vanguardas 

metabolistas, e com a cultura japonese também marcadamente imperial. Este interesse 

multidirecional e plurinacional coloca-o dentro das características básicas de um discurso 

hegemônico que é reforçado por sua já conhecida forma de projetar edifícios hightech, 

onerosos e espetaculares em escala mundial liderando uma equipe interdisciplinar que 

constitui seu escritório chamado OMA.143 

                                                

142 Great Leap Forward (2001) faz parte das publicações de Project on the City – uma trilogia lançada 
pela Harvard Design School, que contém, também, o volume Mutations (2000) e o volume Guide to 
Shopping (2001). Neste volume os autores analisam a zona do Delta do Rio Pérola na China, 
descrevendo e analisando aspectos políticos, econômicos, sociais e urbanísticos. 
143 O OMA, liderado por Rem Koolhaas, é um escritório internacional com sedes em Rotterdam, Nova 
Iorque, Pequim, Hong Kong, Doha e Dubai e, segundo o site oficial deles, possuem os edifícios e 
masterplans mais inovadores e inventivos abertos à novas possibilidades de uso e se orgulha de ter 
projetos espalhados em várias partes do mundo. 
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O discurso da grande escala (Bigness) pode ser visto como uma retórica, uma enunciação, 

que, ao longo da década de 1990 contribuiu para alavancar encomendas de projetos de 

grande envergadura para seu escritório OMA. Ainda na década de 1970 Koolhaas elaborou 

seu projeto de graduação na Architectural Association em Londres chamado “Êxodo, ou os 

Prisioneiros Voluntários da Arquitetura”, em 1972, um projeto ficcional inspirado no Muro de 

Berlim que dividia a cidade de Londres através de uma megaestrutura cortante que 

funcionaria como uma prisão metropolitana na qual as pessoas se refugiariam 

voluntariamente. 

Com a publicação do seu livro seminal S, M, L, XL,144 Koolhaas, em parceria com designer 

Bruce Mau, propôs uma montagem textual e diagramação iconográfica em torno das 

diferentes escalas dos projetos abordados, fazendo uma alusão à serialização da indústria 

da moda, que segue uma mesma lógica/ fôrma apenas variando o tamanho da peça. O livro 

foi dividido, então, em seções por escalas: Small para residências, Medium para edifícios 

públicos, Large para edifícios de grande porte, e, por fim, projetos urbanísticos sob o título 

Extra Large. É como se a “solução” urbana seguisse uma lógica genérica, sugerindo que a 

variação se dá apenas por um mero ajuste ou adequação de escala. Assim são catalogados 

os modelitos até chegarem aqueles XL, que parecem caber-lhes bem. É sabido a queda que 

o Koolhaas tem pelo “otimismo” dos primeiros modernos, e o encanto pela tabula rasa que 

possibilitava a especulação e prospecção eterna do novo. Claro que a utopia certamente 

permeava os ideais de muitos dos artistas e arquitetos-urbanistas, tanto durante o 

Movimento Moderno quanto no subsequente modernismo, mas este não parece ser o caso 

do Koolhaas, que frequentemente foge da tentação da utopia, rendendo-lhe um 

posicionamento que por vezes beira o realismo cínico.145 

O livro S, M, L, XL foi visualmente concebido para ser um bloco de informações, primeiro 

pelas suas dimensões, depois pela diagramação extravagante e extensa lista de figuras e 

ilustrações, e depois pelo conteúdo que sobrepõe plantas baixas, fachadas, sobrepostas à 

tipografia que dá forma ao corpo do texto-dicionário e demais textos sempre intercalados 

como em uma profusão de hiperlinks e hipertextos, dando a sensação de zapear por entre 

                                                

144 O livro foi considerado “revolucionário”, principalmente na interface do design gráfico, que rendeu 
a Bruce Mau título de coautor ao diagramar o livro de 1380 páginas, repleto de imagens, informações 
visuais e verbais sobrepostas, com conteúdos referentes à disciplina arquitetônica e reflexões a cerca 
da cidade contemporânea reunidos nos ensaios Bigness or the problem of large, Whatever happened 
do Urbanism, The Generic City, e Singapure Songlines: Portrait of a Potemkin Metropolis... or Thirty 
Years of Tabula Rasa, que buscam através de humor, cinismo, reflexões e análises, discorrer sobre a 
condição das cidades e da arquitetura e urbanismo no século XX. 
145 Cf. ver Introdução de Adrián Gorelik Arquitetura e Capitalismo: Os Usos de Nova York em Nova 
York Delirante (2008), p. 9-23. 
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os diversos meios de informação pós-modernos que vão muito além do jornal ou da 

televisão, já que a internet já se popularizava no fim dos anos noventa. A experiência de 

Koolhaas como roteirista de cinema, ou como jornalista de “variedades” ajuda em partes a 

entendermos o gosto pelas cronologias, fotomontagens e sua intimidade com a escrita 

informal e jornalística, e na sua recusa ao academicismo, preferindo relatar fatos. Talvez por 

isso seu escritório OMA/AMO tenha sido tema de uma exposição intitulada “OMA Book 

Machine”, realizada na escola Architectural Association em 2010, em que o escritório foi 

apelidado de “máquina de [produzir] livros”. 

É possível traçar um paralelo entre o texto Generic City e o texto de Singapure Songlines: 

Portrait of a Potemkin Metropolis...or Thirty Years of Tabula Rasa, ambos publicados em 

1995 por Rem Koolhaas no livro S, M, L, XL. Se lidos juntos, os textos sintetizam a teoria de 

que Cingapura em verdade seria a cidade genérica primordial. Ao analisarmos o texto 

Generic City observamos que Koolhaas optou por usar fotografias de cenas urbanas de 

Cingapura, de maneira que insinuasse ou induzisse a condição genérica da cidade. 

No texto Singapure Songlines: Portrait of a Potemkin Metropolis...or Thirty Years of Tabula 

Rasa Koolhaas analisa a urbanização em ciclos consecutivos de terra arrasada (sob 

princípios modernos de tabula rasa) que ocorre na cidade onde “até o caos é planejado”, 

reconfigurando a cidade de forma tão artificial que ela poderia ser chamada de “cidade 

Potemkin” conforme título do ensaio. A cidade de Cingapura, no entanto, não chega a ser 

apontada como arquétipo para a cidade genérica neste texto. 

Já no texto Generic City, Koolhaas caracteriza este tipo de cidade como um lugar onde o 

progresso, identidade, arquitetura, história e tecido urbano são “coisas do passado”, e as 

define como resultado de um arranjo entre sistemas e condições desenhadas por seus 

habitantes como substitutos aos elementos que existiram até então e são precisamente 

essas condições impostas à Cingapura como indicadas no texto Singapure Songlines. 

A paisagem urbana de Cingapura, assim como a de Tóquio, foi bastante modificada por 

conta do desenvolvimento do capitalismo e do novo sistema produtivo, mas em Cingapura o 

governo ainda hoje adquire terras, prepara toda a infraestrutura e depois as revende para 

investidores através de leilão, lucrando sobre a venda e transformando o desenvolvimento 

urbano cingapurense em um processo de metamorfose em que a cidade se transforma em 

espaços genéricos de uso misto, que só aumentam de escala, processo similar ao modelo 

de desenvolvimento urbano que tem sido operado em Xangai, onde o governo chinês tem 

especulado o solo através da venda do direito de usá-lo (característica particular da 

propriedade de terra no país). 
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A partir das leituras dos dois textos de Koolhaas, é possível mapear sua lógica de 

pensamento ao prever (talvez ingenuamente, ou cinicamente) que o modelo urbano de 

cidade genérica que se expandia na cidade-Estado de Cingapura serviria de modelo para as 

transformações urbanas ocorridas na China – teoria esta que viria retomar nas publicações 

do livro-catálogo da exposição Mutations (2000) e posteriormente em Great Leap Foward 

(2001). A análise de Koolhaas no volume do Great Leap Foward é baseada na estratégia de 

Deng Xiaoping em usar o capitalismo para construir uma sociedade infravermelha que 

jamais poderia ter financiado tantas construções na área do Delta do Rio Pérola (DRP) em 

condições normais de capitalismo. 

A conclusão do Koolhaas de que o processo vivido por Cingapura teria se alastrado para a 

China como modelo replicável de renovação urbana preenchendo os espaços deixados pela 

tabula rasa, além de precoce, parece ignorar a forma como os modelos urbanos são 

difundidos pelo mundo. Não é qualquer anomalia no fazer urbano que o torna 

automaticamente um modelo. Também não há indícios de que a China tenha tido qualquer 

consultoria com os planejadores de Cingapura, nem mesmo empréstimos. Nem mesmo as 

New Towns que Koolhaas mostra em Cingapura podem ser atribuídas às novas cidades 

chinesas que, se muito, são inspiradas pelo processo de suburbanização americana, 

segundo Campanella (2008). 

Além do que, é necessário mais do que uma cidade paradigmática composta por uma 

arquitetura genérica para montar um modelo urbano influente tipo-exportação. Koolhaas se 

atém ao aspecto físico do que identifica como um possível modelo urbano em Cingapura e 

se atém pouco aos métodos produtivos econômicos e subjetivos por trás das imagens. 

Cingapura não tem fôlego para lançar um modelo urbano tipo-exportação já que sua 

influência não é tão ampla no cenário internacional se comparado a China. As imagens 

borradas e genéricas contidas nos textos do S, M, L, XL não dão conta da complexidade em 

torno das questões sócio-políticas, nem da produção de subjetividades e reestruturação dos 

modos de vida e nem de como estes aspectos interferem na construção cotidiana da cidade 

e da exportação de seu modelo para fora. 

Portanto a condição do genérico e o critério de análise física (e distante) não são suficientes 

para chegar a conclusão de que cidades como Cingapura ou Xangai são genéricas. 

Diferentemente do que Koolhaas previu em 2001, Cingapura não teve rebatimento na China 

já que vimos que a experiência da construção da Zona Econômica Especial de Pudong 

provocou uma inflexão no fazer urbano chinês verificável através da reprodução de seus 

métodos e práticas e da demolição como prática de abrir caminho para novas edificações na 

região oposta ao Pudong, o Puxi. 
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Tal tabula rasa em Xangai tem uma relação direta com o regime autoritário de um Estado 

centralizado e forte, que por sinal era o tipo de cliente preferido por Le Corbusier, e 

empreendedores interessados em lucro rápido. Mesmo que seja improvável que membros 

do Partido Comunista Chinês tenham lido as teorias de Koolhaas, muitos deles poderiam 

tranquilamente usar estas teorias para legitimar seus planos mais ambiciosos que poderiam 

ser eloquentemente justificados pelas palavras do arquiteto, mas Koolhaas já o fez com 

seus próprios projetos, afinal seu escritório nunca teve tantas encomendas na Ásia deste a 

construção do CCTV (Pequim), projeto exemplar de sua prática arquitetônica e projetual da 

grande escala XL, questão intimamente ligada ao espetáculo que vimos anteriormente, 

ambos característicos do Bigness. 

Em termos de teoria e crítica, o discurso do genérico é um dos que tem maior circulação 

dentro do pensamento urbanístico desde final do século passado, até mesmo pela filiação 

inegável com as teorias mais hegemônicas e dogmáticas dos primeiros modernos, 

notadamente, a noção de tabula rasa moderna. Portanto falar em discurso hegemônico, ou 

urbanismo hegemônico e não passar por estas teorias é o mesmo que malhar em ferro frio, 

bater numa mesma tecla sem tenciona-la, ou até mesmo de fato saber de que hegemônico 

estamos falando, afinal, a atenção dada aos acontecimentos urbanos asiáticos, desde 

Tóquio, passando por Cingapura, ganharam mesmo seu ápice na hiperurbanização chinesa, 

dominando páginas e mais páginas de livros como S, M, L, XL, Mutations, Content, Great 

Leap Foward, dentre outros, isso sem contar os inúmeros projetos do star system mundial – 

quase todos presentes na China –, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Norman Foster, Paul 

Andreu, Herzog & de Meuron, Steven Holl, Tadao Ando, e até um dos mais aclamados pais 

do regionalismo crítico,146 dono de sua própria escola arquitetônica, a famosa escola do 

Porto, o arquiteto português Álvaro Siza, marcam presença na extensa lista de arquitetos 

                                                

146 O regionalismo crítico, termo cunhado por Liane Lefaivre e Alexander Tzonis, e retomado por 
Kenneth Frampton em um ensaio manifesto publicado em 1983, na publicação “The Anti-Aesthetic: 
Essays on Postmodern Culture”, em geral foi empregado por críticos da arquitetura para identificar 
características próprias de arquiteturas regionais impregnadas por elementos locais onde o 
International Style (primeira metade do século XX) foi tão dogmático, ou teve certa resistência por 
parte da cultura, economia ou política locais. A exemplo de Portugal – que diferentemente do Brasil 
que teve uma maior aceitação do estilo internacional (funcionalista) notadamente nas primeiras obras 
de Oscar Niemeyer, ou Rino Levi, Afonso Reidy, Vilanova Artigas, entre outros, que mantiveram certo 
diálogo com os princípios de Le Corbusier –, onde a ditadura Salazar adotou uma arquitetura 
marcada pelo “estilo nacional”, alinhada teoricamente ao urbanismo moderno, portanto, 
fundamentalmente indiferente ao entorno e as necessidades do local. Daí, principalmente na década 
de 1980, começa a surgir uma arquitetura mais preocupada com um “discurso de lugar” das culturas 
mais periféricas. O “culturalismo” por trás do conceito de regionalismo crítico enquanto “resistência à 
uniformização cultural” foi criticado posteriormente por nomes como Otília Arantes, Jean-Louis Cohen 
e Josep Maria Montaner. 
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que projetaram e construíram (e muito) nos últimos anos no território chinês com projetos 

notadamente espetaculares, todos eles. 

Ultimamente até mesmo um dos “filhotes” do Rem Koolhaas/OMA, o escritório holandês 

MVRDV, foi convidado a propor um projeto urbano para reinterpretar o hutong chinês em um 

vazio deixado para trás pelo rastro de devastação do tecido urbano vernacular de Pequim. 

Ao contrário do que se poderia imaginar de um projeto para hutongs – cuja pequena escala 

e familiaridade são característicos –, o projeto para o Hutong Xianyukou não foge à regra do 

Bigness, ou do urbanismo extra-grande, somando a esta teoria as atuais “tendências” e 

“nomenclaturas da moda” como “eco–”, “green”, que em verdade só servem para mascarar 

intenções e ações no mínimo duvidosas (xing-ling); de forma que o next hutong proposto 

pelos holandeses é monumental, denso, verde e, claro, individual, removendo qualquer 

traço coletivo que esta formação vernacular urbana apresentava tipicamente.147 O axioma 

da propriedade privada chegou de vez na China, transformando o hutong chinês em um 

símbolo do individualismo vigente na sociedade chinesa, cada vez mais competitiva e 

marcada pelo valor de troca e não mais pelo valor de uso do solo, pregado no período 

anterior às reformas. 

Os moradores expulsos dos hutongs encontram em suas novas casas, longe do centro da 

cidade, espaço e conveniências modernas como uma cozinha moderna, um banheiro 

privativo, aquecimento e ar-condicionado, telefone e, as vezes até um serviço de internet 

pré-instalado, mas essas comodidades vêm com um alto preço, já que os residentes 

relocados costumam ficar distantes de seus locais de trabalho. As novas vizinhanças 

costumam ser mal servidas de transportes públicos, distantes de escolas e hospitais, e sem 

variedade de comércios, serviços e equipamentos culturais que costumavam ter próximo. 

Em muitos casos, residentes relocados gastam cerca de duas horas para cegar a locais de 

trabalho que antes percorriam a pé ou de bicicleta – meio de transporte em franco declínio 

na China – e, para piorar, essas pessoas são privadas das relações sociais que 

estabeleciam nos hutongs, ambientes familiares, de boa vizinhança e espírito colaborativo. 

A atual prática de relocação de vizinhanças inteiras surgiu como uma tentativa de diminuir o 

impacto da relocação dos habitantes para estas novas zonas habitacionais longe dos 

grandes centros chineses, mas os laços que se estabeleciam nos hutongs raramente 

                                                

147 O hutong chinês, até então, era uma formação urbana tipicamente composta por residências de 
famílias que estabeleciam relações de parentesco e ajuda mútua, relacionando-se com os ideais 
familiares da sociedade tradicional chinesa. Para além da questão formal, o que define os hutongs 
são as relações interpessoais estabelecidas nos mesmos. 
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sobrevivem ao “transplante”, como podemos observar no depoimento de uma antiga 

moradora de um hutong em Pequim, se referindo a sua antiga vizinhança: 

“Nós éramos como uma família, no hutong eu não tinha preocupações em 
deixar minha filha sozinha em casa, nossos vizinhos providenciavam toda 
segurança que ela precisasse... agora eu preciso ficar ligar ligando do 
trabalho para ter certeza de que tudo esta bem” (CAMPANELLA, 2008, 
p.169) 

Ainda não se sabe qual será o impacto a longo prazo de todo processo sobre essas famílias 

relocadas pelo desenvolvimento governamental tanto em Pequim quanto em diversas outras 

cidades chinesas; sociólogos, autoridades oficias de saúde e urbanistas chineses tem tido 

dificuldade em reunir dados e estatísticas para começar o estudo de impacto dessas ações, 

pois governo não costuma divulgar todos os dados reais deste trauma urbano e resiliência 

humana, mas já existem pequenos grupos que se mobilizam, especialmente nas redes 

sociais chinesas (muitas controladas pelo Estado) para compartilhar informações em tempo 

real das ações governamentais, como foi o caso da transmissão ao vivo da demolição do 

atelier do famoso artista plástico Ai Weiwei em Xangai.148 

3.3 ORDOS: CIDADE FANTASMA OU CIDADE-MERCADORIA 

Como vimos no capítulo sobre a hiperurbanização chinesa, o país tem construído cidades 

em série que, segundo Harvey (2011), tem garantido a manutenção do capitalismo na 

atualidade através do consumo de materiais de construção, mão de obra e venda do direito 

de uso do solo. As cidades-seriadas, em geral feitas de maneira hegemônica, impostas de 

baixo para cima, apresentam uma inflexão no fazer urbano chinês que permaneceu 

inalterado durante quase dois mil anos (visto no capítulo sobre cidades tradicionais). 

Podemos identificar elementos no desenho urbano destas novas cidades-seriadas que 

ainda foram guiadas por alguns dogmas ainda advindas do Modernismo em arquitetura e 

urbanismo. Tanto as ideias da construção de cidades novas, quanto a tabula rasa, passando 

                                                

148 O atelier do artista chinês Ai Weiwei foi demolido por autoridades chinesas em 2010. O artista, 
persona non grata pelo governo chinês, costuma atrair dezenas de fãs em exposições pelo mundo; 
crítico feroz do regime comunista chinês, suas obras costumam abordar temas políticos e geralmente 
polêmicos, tornando-o alvo de perseguição em seu país, tendo sido preso e espancado pela polícia 
chinesa em 2009. Weiwei é considerado pelo ocidente como “símbolo da resistência” frente a 
repressão chinesa, frequentemente expressando suas posições políticas em seus blogs, sites, e 
contas no Twitter e Instagram, bloqueadas na China, burlando a proibição do país em acessar essas 
redes sociais, e na maior rede social chinesa Weibo. Apesar de ser considerada panfletária por 
alguns, ou por vezes demasiadamente autorreferente ao expor sua vida/obra ao expectador como em 
um reality show, sua arte-militância-política ainda assim representa um importante canal de 
comunicação com mundo. Ironicamente, a crítica de Weiwei é, talvez, uma das maiores propagandas 
do turbilhão de mudanças pelas quais o país vem passando nos últimos anos, sem contar que o 
mercado de arte é um seguimento em ascensão entre os novos ricos chineses. 
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por princípios de circulação separada entre pedestres e automóveis, até os princípios mais 

recentes provenientes dos tempos “pós-modernos” como o uso da cultura, a construção de 

museus icônicos estrategicamente pensados (em geral por algum arquiteto do star system) 

para colocar pequenas cidades no “mapa do turismo mundial” através de sua arquitetura 

espetacular – tudo isso é encontrado de uma só vez na cidade-fantasma mais famosa da 

China: a nova cidade média de Kangbashi, no município de Ordos, na Mongólia Interior. 

 

Figura 77: Saindo da cidade de Dongsheng a caminho da Nova Cidade Média de Kangbashi. Município de 
Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

O fenômeno das cidades seriadas, ou cidades “fantasma” chinesas tem sido noticiado por 

diversos dispositivos de mass media como blogs, Facebook, e demais redes sociais, além 

de sites, jornais e até o oráculo Google que recentemente divulgou uma lista das quase 

duzentas cidades fantasma espalhadas pelo país. O seu equivalente chinês – o Baidu – 

também disponibilizou uma lista com dados específicos baseados no BigData de acesso a 

rede chinesa. Foi possível então mapear e categorizar as cidades como “fantasma” a partir 

do tráfego de dados, o que revela o controle que o Estado chinês tem sobre sua população, 

hoje cada vez mais urbana, e alarma quanto a real existência destas cidades-fantasma pelo 

país, mas isso somente se não observados de perto os planos de integração e migração 

entre elas. 

 



 
215 

 

 

Figura 78: Monumento de cavalos, símbolos da cultura mongol, no eixo monumental da área de Kangbashi, 
Município de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

 

Figura 79: Eixo monumental da área de Kangbashi, Município de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da 
China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 80: Imagem do eixo monumental da área de Kangbashi. Município de Ordos, Mongólia Interior, República 
Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

A cidade de Ordos, localizada no interior da região norte da China, tem visto um 

desenvolvimento econômico significativo na última década. A cidade é um bom exemplo 

para ilustrar o tipo de urbanização em curso, dentro de um contexto de capitalismo mundial 

integrado (GUATTARI, 1990) e de cidades cada vez mais competitivas, que mostra como o 

planejamento urbano baseado em especulação, movimento de capitais, e a indústria do 

turismo149 tem se espalhado como um vírus e tem afetado os modos de vida na atualidade. 

Para se chegar a Ordos, desde Pequim, é preciso pegar um voo para a região da Mongólia 

Interior, na região próxima ao deserto de Gobi, já que chegar de outra maneira requer 

técnicas de rally pelo deserto ou uma dose do energético Red Bull,150 que recentemente 

organizou uma expedição para a cidade. Isso para mostrar o nível de especulação da mídia 

                                                

149 Para Guattari (1990), o turismo na atualidade “se resume quase sempre a uma viagem sem sair 
do lugar, no seio das mesmas redundâncias de imagens e de comportamento. (Ibid., p. 8) 
150  A empresa Red Bull, distribuidora de energético ligada à esportes radicais organizou uma 
excursão a cidade de Ordos Kangbashi, reunindo skatistas para experienciar andar de skate em uma 
cidade-fantasma, nas palavras da própria Red Bull “um skatepark gigante”, já que “o sonho de 
qualquer skatista seria andar em uma cidade esvaziada de pessoas”, e ainda, “um lugar surreal, e por 
vezes desorientador”. Em busca de “picos perfeitos”, os skatistas puderam então experienciar 
“milhares de quilômetros quadrados, museus futurísticos [...] e monumentos dedicados à gloria de 
antigos guerreiros Mongóis [...] feitos para ninguém em particular”. Para mais, ver: < 
www.redbull.com/br/pt/skateboarding/stories > Acesso em nov. 2015.  



 
217 

 

(especializada ou não), nos fenômenos da China: uma possível aposta no fracasso ou sátira 

do modelo de urbanização em curso no país. 

O fenômeno pós-industrial que a China esta experimentando pode ter um paralelo com o 

americano na década de 1970, no qual o país viu surgir seus primeiros bairros e cidades-

fantasma em decorrência da “desurbanização pós-industrial” e êxodo que atingiu os países 

mais desenvolvidos. Paul Virilio (1993) no texto A cidade superexposta, analisa as 

mudanças estruturais tanto nas grandes metrópoles americanas quanto em suas cidades do 

interior, que, principalmente a partir de 1970, passaram por um processo de “introversão 

forçada no qual a Cidade, assim como as empresas industriais, sofria os primeiros efeitos de 

uma economia multinacional, uma verdadeira reorganização urbana que logo contribuiria 

para o esvaziamento de certas cidades operárias” (Ibid., p. 7) como a inglesa Liverpool ou a 

americana Detroit que “viu desaparecer mais de 20% de seus habitantes” fazendo alguns 

“bairros assemelharem-se às cidades-fantasma imortalizadas pelo cinema americano” (Ibid., 

p. 12) Tudo isso no contexto em que aeroportos internacionais eram cada vez mais 

construídos, estabelecendo-se como as novas portas das cidades, tornando-se importantes 

lugares para a regulação (como foram os fortes, os portos, ou as estações de trem no 

passado), mas também conferindo uma maior velocidade de deslocamento entre cidades. 

 

Figura 81: Placa de sinalização da área turística de Kangbashi, criada com essa finalidade. Município de Ordos, 
Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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A cidade de Ordos foi pensada para uma população de um milhão de habitantes, uma 

população que ainda estaria por vir e que comporia uma sociedade idealizada que, ao 

menor indício de início das obras, migraria livre e diretamente para a região, ao mesmo 

tempo que povoaria mais a região da Mongólia: uma dupla cartada do PCCh de manter a 

hegemonia da etnia Han151 na região e desenvolver o extremo norte do país. 

Visto sob a ótica da cidade-mercadoria, Ordos foi concebida deste o início para figurar no 

mercado mundial das cidades espetaculares, que visam uma fatia multimilionária da 

indústria do turismo, já que, antes mesmo de ser construída, já contava com um “centro 

histórico e turístico” pré-concebido em planta, um museu com uma arquitetura espetacular 

(ícone), grandes espaços públicos e jardins com uma manutenção diária e obsessiva. 

Composta por um grande eixo monumental central, com edifícios dispostos ao longo do 

“eixão” e duas torres paralelas no final da perspectiva, grandes avenidas, cruzamentos 

livres, escala urbana pensada para o carro e não para o pedestre comum, Ordos poderia ser 

Brasília ou Chandigarh, ambas feitas a partir da versão corbusiana da Carta de Atenas, que 

é a mais dogmática em relação a separação entre habitação, trabalho, recreação e 

circulação, um ideário que perpassava as implantações das cidades e bairros no contexto 

do segundo pós-guerra. 

A existência de Ordos pode, afinal, ser de alguma utilidade para refletirmos sobre a 

arquitetura e urbanismo “contemporâneos” e serve como um alerta para uma produção 

ainda binária, moderna e espetacular da prática profissional, sem levar em conta princípios 

éticos ao contribuírem para manutenção da lógica de produção que resumiu o urbanismo a 

pura manutenção do capitalismo neste breve século XXI. 

A impressão ao andar por Ordos é certamente desterritorializantes, uma mistura de déjà vu 

com estranhamento. Ao mesmo tempo que se tem consciência de estar na China, a língua, 

a comida, os cheiros, os sons, as percepções, estilo de vida, etc., por outro lado 

encontramos restaurantes, hotéis, e outros elementos que padronizam não só o espaço 

como os modos de viver, como nos lembra Guattari, a respeito da produção parcial de 

subjetividades, “as músicas, os slogans publicitários, os turistas, os chips da informática, as 

filiais industriais e, ao mesmo tempo, tudo parece petrificar-se, permanecer no lugar [...] no 

seio de espaços padronizados, tudo se tornou intercambiável, equivalente.” (GUATTARI, 

1990, p. 169) 

                                                

151 A etnia Han equivale a 94% da população, muitas vezes Han é usado para denominar o termo 
“chineses”. (SOUZA, 2007, p. 103) 
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Figura 82: Turistas tiram fotografia fantasiadas de mongóis na área turística de Kangbashi. Município de Ordos, 
Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Figura 83: Turistas tiram fotografia fantasiadas de mongóis na área turística de Kangbashi. Município de Ordos, 
Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 84: Final do eixo monumental da área de Kangbashi, com brinquedos infantis e animação pública. 
Município de Ordos, Mongólia Interior, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

 

Figura 85: Trenzinho para visitantes na área turística de Kangbashi. Município de Ordos, Mongólia Interior, 
República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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ORDOS 100 

O projeto ORDOS 100 foi idealizado pela dupla Herzog & de Meuron e o artista–arquiteto Ai 

Weiwei, líder do escritório FAKE Design Ltd., que escolheram cem arquitetos de vinte e sete 

nacionalidades diferentes para desenhar e construir casas de até mil metros quadrados, no 

meio do deserto de Gobi, na Mongólia Interior. Os cem projetos integrariam o suposto 

master plan elaborado por Ai Weiwei e a curadoria dos escritórios e arquitetos participantes 

ficou por conta da dupla H&deM. Em janeiro de 2008 os cem arquitetos se reuniram na 

cidade de Ordos par fazer a primeira visita ao terreno, foram feitas mais duas visitas ao local 

e tudo foi registrado pelo próprio Ai Weiwei com sua câmera e disponibilizado em seu site 

oficial.

 

Figura 86: Captura de um frame do documentário ORDOS 100 de Ai Weiwei. Reprodução. 

O documentário começou a ser filmado em 2008 e foi finalizado em 2011, acompanhando 

os três únicos encontros para que fossem projetados, compatibilizados e entregues os 

projetos do novo bairro da nova cidade de Ordos, no distrito de Kangbashi. O primeiro 

encontro foi para a inspeção da área do futuro empreendimento, o segundo para discussão 

estética–técnica e de materialidade do conjunto dos edifícios entre si, e, por fim, o terceiro 

para confecção e apresentação de maquetes físicas dos projetos que seriam postos juntos 

pela primeira vez em uma base topográfico em escala. Cada projeto era mais alienígena 

que o outro, nenhum deles pensou na mínima sintonia ou se quer buscou estabelecer 

relação com o local. Poucos arquitetos pareceram demonstrar preocupações éticas como: 

quem iria habitar este novo bairro, o estilo de vida dos mongóis ou quaisquer que fossem os 
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futuros habitantes, quem iria executar a obra, de onde vinha o dinheiro, quem era o dono do 

terreno, se era público, privado ou de origem ilegal, quem era o investidor (nunca revelado).  

 

Figura 87: Captura de um frame do documentário ORDOS 100 de Ai Weiwei. Um dos arquitetos convidados fala 
despreocupadamente para câmera que “Toda vez que você trabalha para um investidor privado desse tamanho, 
você nunca sabe exatamente de onde vem o dinheiro”. Reprodução. 

Ai Weiwei contribui para a crítica no campo da arquitetura e do urbanismo no projeto 

ORDOS 100, pois, no vídeo-documentário, é possível ver sem censura as opiniões e 

posturas dos arquitetos contemporâneos. O vídeo nos faz refletir sobre a situação atual da 

“arquitetura contemporânea”, nas entrevistas vemos o tipo de urbanismo acrítico e 
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irresponsável como o defendido por Rem Koolhaas desde a publicação do texto Generic 

City (1995). Podemos fazer uma analogia entre o ORDOS 100 (2011) e Weissenhof (1927) 

em Stuttgart, como uma versão contemporânea daquele que foi o primeiro bairro 

inteiramente desenhado pelos arquitetos europeus, considerados os melhores da época, 

que, selecionados por Mies Van der Rohe, projetaram 60 edificações para servir como uma 

vitrine do pensamento do Movimento Moderno e modelo para a reconstrução das cidades 

européias no pós-guerra. 

Porém, oitenta anos mais tarde, não é possível ver nenhum traço do idealismo e 

pensamento político dos primeiros modernos. Desta vez, o que importava era o que há de 

“melhor” em termos de tecnologia, design urbano, e “ícone” arquitetônico, assinados por 

nomes que vão desde escritórios mais internacionalmente conhecidos (como é o caso do 

Sou Fujimoto, Atelier Bow Wow, Alejandro Aravena, etc.) e outros um tanto desconhecidos, 

mas bastante determinados a aparecer – a tal síndrome do star system. 

 

Figura 88: Captura de um frame do documentário ORDOS 100 de Ai Weiwei. Um dos arquitetos convidados fala 
para a câmera que “as pessoas vivem exatamente como nós vivemos em qualquer lugar”. Reprodução. 

O encontro dos cem arquitetos, intitulado ORDOS 100 International Architect Symposium, 

começa em um coquetel com a presença da “mídia local”, regado a muita bebida, comida e 

um show com danças e trajes típicos desta região da Mongólia. Ai Weiwei então segue 

entrevistando os arquitetos durante a primeira visita à cidade, alguns enquanto ainda se 

arrumavam dentro do quarto do hotel, dando um ar de reality show, ou documentários 

ultrarrealistas como o estilo do cineasta americano Michael Moore. Um dos arquitetos 

comenta do entusiasmo em construir um bairro tão vasto quase como uma “cidade nova”, 
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que começa do zero, já que “há mais de 120 anos a Europa não construía uma nova 

cidade”. Outro diz que “um projeto como este é resultado da globalização” e ainda afirma um 

projeto como esse “pode ser feito em quase qualquer país”. 

Seguem imagens de Weiwei entediado usando um chapéu típico da etnia local, arrodeado 

pelos arquitetos, alguns felizes, rindo e usando “trajes típicos”, e outros até desconfiados, 

mas iludidos por toda a estrutura do simpósio que os faziam se sentir muito importantes. O 

clima descontraído continua até que, finalmente, é apresentado com grande pompa o 

master plan com perspectivas fotorealísticas, e imagens aéreas de como Ai Weiwei pensou 

o conjunto, a princípio coeso, arborizado, composta por uma habitação-tipo predefinida; no 

entanto a disputa começa a ficar acirrada quando a comissão do plano piloto começa a 

sortear os lotes que cada arquiteto utilizará para fazer seu projeto. Seria trágico, se não 

fosse cômico, ver a competição e inveja por aqueles “sortudos” que pegaram os “melhores 

lotes”, lê-se, aqueles mais próximos do complexo comercial (um mega shopping center) 

projetado pelo famoso Weiwei, que, com certeza, na lógica dos invejosos, conferiria maior 

visibilidade e prestígio ao seu próprio projeto. 

 

Figura 89: Captura de um frame do documentário ORDOS 100 de Ai Weiwei. Reprodução. 

O tom sarcástico fica por conta da desterritorialização promovida por Weiwei que, ao 

deslocar estes arquitetos de seus escritórios herméticos, e coloca-los em um hotel de luxo 

na Mongólia Interior, fez com que os discursos deles beirem o absurdo. Por vezes notamos 

a postura despolitizada, falta de crítica e incapacidade de lidar com questões relevantes 

como o que implica a construção de uma nova cidade e todos os desdobramentos que isto 
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acarreta e a dificuldade de relacionar-se com o entorno próximo, que dirá com a cultura “tão 

distante e completamente não familiar” ainda nas palavras de uma das arquitetas 

convidadas. Os arquitetos poderiam buscar se informar sobre a área ou até mesmo 

conversar com as pessoas da cidade próxima, no entanto o que vemos é o oposto. O ponto 

crítico fica por conta da entrevista de um dos arquitetos envolvidos que afirma “este projeto 

é sobre globalização e elementos modernos, é sobre qualidade do clima e dos materiais 

construtivos e não sobre como as pessoas vivem aqui, até porque elas vivem da mesma 

forma que pessoas vivem em outros lugares”. 

No terceiro encontro, a diversão é garantida quando os arquitetos, confusos, começam a 

brigar insatisfeitos pelo pagamento do projeto, eles esperavam ganhar em dólares, ou em 

euros, mas acabam recebendo um valor em yuans e não ficam nada satisfeitos. Alguns até 

contam o dinheiro recebido no saguão do hotel. Fica clara a motivação principal do aceite 

em participar de um projeto como esse, de um empreiteiro desconhecido, com dinheiro de 

procedência desconhecida, em uma região remota da Mongólia Interior: o dinheiro. 

Seguem imagens de arquitetos montando uma maquete “frankenstein” que resulta da 

justaposição de tantas arquiteturas (icônicas) cada uma mais chamativa que a outra, tão 

diversas e desconexas entre si, e completamente avessas ao entorno. Weiwei em um certo 

momento até provoca “você deve pensar sobre como ajustar seu projeto à vizinhança” e 

“pela minha experiência, isto realmente não é possível de ser construído na China”. No 

entanto a ambição, auto-confiança, arrogância e estrelismo falam mais alto nos projetos, 

que, da forma como foram arranjadas e pensadas, pouco contribuem para uma boa cidade, 

uma melhor urbanidade, um bom bairro ou sequer uma boa habitação. 

O documentário termina com os arquitetos se despedindo de Weiwei que, insatisfeito com o 

resultado da montagem final do bairro, se despede deles na saída do hotel cinco estrelas 

que estavam todos hospedados. No entanto, sem entender o constrangimento, um dos 

arquitetos segue para o ônibus e diz “qualquer hora que você quiser, nos voltamos”. A 

imagem final do documentário é um paragrafo com o aviso “até o momento que este vídeo 

foi concluído, o projeto ORDOS 100 ainda não foi realizado”. Informação que nos deixa 

aliviados. O vídeo-documentário completo, com todo o processo, encontra-se, sem alarde, 

disponível no site oficial do artista.152 

                                                

152 Disponível em < http://aiweiwei.com/documentaries/ordos-100/index.html > Acessado em 20 nov. 
2015. 
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Figura 90: Captura de um frame do documentário ORDOS 100 de Ai Weiwei. Arquitetos montam os seus 
projetos na maquete do Master Plan para a cidade. Reprodução. 

Recentemente Ai Weiwei declarou que não iria mais fazer arquitetura na China. Mesmo 

depois de ter desenhado o estádio olímpico para Pequim, novamente em parceria com 

H&deM, o famoso “niho de pássaro”, o artista–arquiteto persona non grata do Partido 

Comunista Chinês, afirma que o governo está fazendo a profissão de arquiteto – nova 

enquanto profissão regulamentada no contexto chinês – ficar estagnada no país. Apesar do 

enorme boom de construção no país, Weiwei acredita que há pouco espaço para o 

pensamento intelectual sobre a arquitetura sob a liderança comunista. 
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4. MADE IN CHINA 

A expressão “made in”, famosa por designar a origem de qualquer produção industrial, 

ganhou outra escala na China; e talvez até a exportação dos produtos “feitos na” China 

tenha mudado de natureza, não mais produtos de baixa qualidade (xing-ling), falsificados, 

não mais objetos eletrônicos, roupas, etc., mas cidades, e mais especificamente, Xangai, o 

grande produto, a grande cidade-mercadoria que o país produz em escala e velocidade 

industrial resulta no modelo urbano para a produção interna (hiperurbanização) e modelo 

tipo-exportação para cidades africanas, e dos aliados BRICS. Made in China é o capitulo 

destinado ao estudo deste modelo urbano em devir. 

Xangai é a cidade que reúne as características e eventos descritos nos capítulos 

Chinatowns e no Xing-Ling. A cidade passou por um período em que duas cidades bem 

marcadas e opostas existiam; de um lado as concessões compostas por uma sociedade e 

tecido urbano europeu e do outro a “chinatown”, residual e cidade antiga portuária, murada, 

chinatown era inclusive um nome pejorativo dado a esta parte da cidade, já que existiam 

partes em Xangai que era vetada a entrada de chineses. Neste capítulo traremos os 

cruzamentos das teorias urbanas duvidosas (ou xing-ling) que vimos, com o foco nas 

transformações ocorridas em Xangai, a cidade que mais cresce na China na atualidade. 

A cidade reúne em si todas as contradições e sobreposições que o “urbanismo com 

características chinesas”, ou urbanismo Made in China apresenta, desde a confluência de 

ideias vindas de fora de sua realidade, teorias com procedência duvidosa (xing-ling) 

advindas de outras discussões urbanísticas que em nada tinham a ver com sua forma de 

fazer cidade, até os processos de espetacularização urbana contemporânea tanto nos 

centros históricos como no Yùyuán Garden, na captura e inversão das concessões 

europeias (agora vendidas como ponto turístico), até a região mais “luminosa” que é a área 

do Pudong composta pelos arranha-céus, imensos telões, letreiros de LED e toda produção 

parcial de subjetividade que a sua arquitetura espetacular pretende. 

4.1 XANGAI, UMA INFLEXÃO NO FAZER URBANO CHINÊS 

Xangai está situada na foz do Rio Yangtzé, um dos principais rios da China que corta o país 

de leste a oeste e passa por regiões de grande importância econômica no transporte e fluxo 

de mercadorias. Como resultado do impulso governamental, o desenvolvimento de Xangai 

como propulsora da modernização que o país pretende enfrentar, se tornou paradigmático 

para entender a hiperurbanização chinesa, já que reúne as características das primeiras 

zonas econômicas especiais da região sul do país (o Delta do Rio Pérola) e se tornou um 

modelo urbano para o resto do país. 
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Não é por acaso que Xangai é hoje uma megalópole e um modelo urbano a ser seguido 

pelo resto da China. Já no século XIX, a cidade era cosmopolita e tinha o porto mais 

movimentado do país, tinha seu território dividido por concessões que fizeram da sua malha 

urbana uma verdadeira colagem, hibridizando uma antiga cidade portuária chinesa com 

outros modelos urbanos exóticos à tradição urbana chinesa. Xangai sempre foi considerada 

“pouco chinesa”, desde antes das concessões ela se diferenciava por ser uma cidade 

portuária apesar de ter muralhas (uma das características fundamentais do modelo 

tradicional de cidade chinesa), e da ausência de uma malha urbana “tradicional” 

característica, a história da cidade remonta mais de mil anos atrás à Dinastia Tang. 

Por conta das diversas mudanças estruturais no planejamento urbano chinês, a cidade de 

Xangai passou por diversas fases no desenvolvimento de sua malha urbana. Podemos 

estruturar as transições e eventos que interferiram na dinâmica da cidade em quatro 

períodos: 

I. 1842 – 1927 Da formação da Xangai moderna até a Era de Ouro da cidade. 

Xangai permaneceu uma pequena vila de pescadores, planejada segundo os preceitos do 

Feng shui e I-Ching, respeitando as diretrizes cardiais e a harmonia entre ambiente humano 

e natural, mantendo-se dentro das muralhas até meados do século XIX. Neste período a 

cidade era quase toda formada pelos “lilongs” e “lòngtángs”153 até que sua região costeira foi 

concedida à exploração britânica em 1843 (após o Tratado de Nanquim de 1842),154 em que 

cinco portos foram oficialmente abertos para comerciantes estrangeiros, permitindo assim 

que as potências europeias impusessem um novo sistema de concessões.  

                                                

153 Os lòngtángs de Xangai são becos e ruelas apertadas (como labirintos), e as vezes são chamados 
de lilongs, compostos por uma maior variedade de estilos de habitações como os shíkùmen, que são 
casas de até três andares com um grande portão de madeira e pedra em frente de cada habitação. 
Os lilongs são uma combinação de uma casa-terraço de tradição ocidental com uma casa-pátio 
chinesa que, ordenadas de maneira perpendicular as ruas estreitas da cidade, formam este tecido 
urbano vernacular xangainês. Os lòngtángs de Xangai são diferentes dos hutongs de Pequim; 
enquanto os hutongs costumam ter apenas um pavimento, os lòngtángs podem chegar a três, além 
de formarem um tecido urbano híbrido entre estilos ocidentais e orientais típicos de Xangai, ambos 
estão em franco processo de desaparecimento devido a grandes demolições dará lugar a shoppings, 
novos prédios, etc. 
154  A Dinastia Qing foi derrotada pelas forças imperialistas e forçada a entregar Xangai para 
exploração e comércio dos portos e estabelecimento das concessões com moradias bem ao lado da 
cidade murada chinesa. (FU, 2002, p. 109) 
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Figura 91: Mapa da antiga cidade murada de Xangai por volta de 1820. Versão colorizada do original. Disponível 
em: <http://www.virtualshanghai.net/Asset/Preview/vcMap_ID-754_No-1.jpeg> Acesso em: 20 set. 2016 

Até a abertura dos portos,155 Xangai tinha um mercado modesto com um centro comercial 

de pequeno porte, mudando seu aspecto físico e populacional rapidamente após Novembro 

de 1843. Os ingleses, seguidos dos franceses, dividiram o território xangainês em dois em 

1849, transformando o aspecto físico e social da cidade para padrões europeus, privando os 

xangaineses de sua própria cidade.156 

Os chineses sentiam-se forasteiros em sua própria terra, humilhados pela 
pompa grosseira do colonialismo: num dos parques de Xangai, ficara 
célebre o aviso que proibia a entrada de cachorros e chineses [...] não é de 
admirar que os novos dirigentes comunistas fossem ideologicamente 
antiurbanos (HALL, 2013, p. 303) 

                                                

155 Os cinco portos abertos foram as cidades de Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Guangzhou (Cantão) e 
Xangai. (CAMPANELLA, 2008, p. 59) 
156 “Chinese and Dogs Not Admitted”: esta placa ficava na entrada de um parque público na região da 
orla de Xangai (o Bund), na década de 1920, e alertava para a proibição da entrada de “cachorros e 
chineses” no parque, que deveria apenas ser usado pelos europeus evidenciando a segregação 
social e espacial na cidade que tinha uma área específica (chamada ironicamente de chinatown) 
onde os chineses podiam estar. Segundo LIU, Yuyang In CHUNG, Chuiua Judy; INABA, Jeffrey; 
KOOLHAAS, Rem; LEONG, Sze Tsung. Great Leap Forward. Cambridge: Taschen, Harvard Design 
School Project On The City v. 1, 2001, p. 440. 
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A região de Puxi foi então transformada em uma importante zona portuária internacional, 

conhecida como The Bund, ou Bund Antigo, que contava com instalações modernas como 

iluminação a gás, bonde elétrico, diversos jornais diários, telégrafo e serviços ligados ao 

mundo por cabos de telefone transpacíficos. (MACPHERSON, 2002, p. 41-42 apud 

CAMPANELLA, 2008, p. 60) Todas estas melhorias urbanas podiam ser vistas na região 

costeira do Bund – composto por uma malha urbana densa de edificações neoclássicas 

dentre elas, bancos, casas de comércio, alfândegas, hotéis e clubes, e demais exemplares 

arquitetônicos típicos do imperialismo mercantil – que deve sua forma e tipo de malha 

urbana à influência ocidental, já que seus edifícios e ruas foram quase exclusivamente 

desenhadas por arquitetos estrangeiros e não chineses. 157  Desta forma o Bund foi 

considerado símbolo do poderio e privilégio ocidentais tanto em Xangai como na China, já 

que a linha de delimitação entre a cidade (imperialista) e região em que era permitida a 

permanência e moradia de chineses (ironicamente chamada de chinatown) era bem 

demarcada por muralhas, ruas e pontes que separavam a área civilizada da área rural (e 

chinesa) de forma precisa. 

 

Figura 92: Mapa da cidade de Xangai com as concessões estrangeiras elaborado pelo Shanghai Municipal 
Council. Ano 1928. Disponível em: <http://www.virtualshanghai.net/Asset/Preview/vcMap_ID-33_No-1.jpeg> 
Acesso em: 20 set. 2016. 

Na década de 1900 Xangai já rivalizava com cidades como Paris, Londres e Nova Iorque 

como um dos grandes centros metropolitanos do mundo, com uma arquitetura e 

urbanização similares àquelas cidades dentro das áreas de concessões estrangeiras, 

                                                

157 Somente o Banco Nacional da China é fruto do trabalho e projeto de um arquiteto chinês Luke Him 
Sau (Lu Qianshou) que, no entanto, na época do projeto, era empregado da firma britânica Palm and 
Turner com sede em Hong Kong. (CAMPANELLA, 2008, p. 61) 
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passou rapidamente de uma população de 500 mil habitantes em 1843, para uma população 

de 1 milhão em 1880. Nesta fase houve o crescimento da prostituição, tráfico de drogas, 

corrupção, jogos de azar e negócios portuários que levou a cidade a ter 2,5 milhões de 

habitantes em 1920, (FU, 2002, p. 110) já que contava com tecnologia estrangeira, com a 

proximidade de matéria-prima e instituições financeiras que acentuaram a desconexão 

cultural, econômica e social do resto da China: de um lado a Xangai moderna, execrada 

como “Whore of Asia”158 e do outro um país rural sob controle feudal, pobre e atrasado, 

fazendo da cidade o grande centro de negócios do Extremo Oriente. 

 

Figura 93: Mapa ilustrado de Xangai onde se vê a região do Bund no centro elaborado por Carl Crow e V.V. 
Kovalsky. Ano 1932. Disponível em: <http://www.virtualshanghai.net/Asset/Preview/vcMap_ID-68_No-1.jpeg> 
Acesso em: 20 set. 2016.  

A cidade permaneceu quase exclusivamente como um porto até o Tratado de Shiminoseki 

com Japão em 1895, (FU, 2002, p. 109) que pôs fim à primeira guerra sino-japonesa, e abriu 

a cidade a investimentos transnacionais que, junto ao rápido crescimento de capital local, 

                                                

158 Xangai se tornou alvo de mitos e fábulas no imaginário ocidental, por vezes celebrada como “Paris 
do Leste”, e por outras como um lugar promíscuo e imoral que rendeu o título de “Puta da Ásia”. 
(CAMPANELLA, 2008, p. 59) 
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levou à rápida industrialização, principalmente porque a região das concessões esteve 

protegida do caos político do resto do país,159 fazendo com que a cidade ficasse conhecida 

como a “Paris do Leste”, resultado do florescimento do capital local chinês unido ao capital 

internacional, que marcou a Era de Ouro da cidade. 

Após a proclamação da República da China, Sun Yat-sen residiu em Xangai por seis anos 

(1918-1924) para garantir que seu governo provisório e seu partido Kuomintang teriam o 

domínio da cidade, que era a principal base financeira para as ações do governo. Isso fica 

claro no plano urbano Great Port of Pudong (1919) proposto como vetor de desenvolvimento 

da região nordeste e extensão da área já densamente povoada e urbanizada das 

concessões internacionais. Era fundamental um plano urbano que pudesse conter 

movimentos populares como o Quatro de Maio de 1919, que desencadeou um crescente 

descontentamento dos xangaineses em serem cidadãos de segunda classe em sua própria 

cidade. A proposta deslocava a população da área de Puxi (literalmente “oeste do 

Huangpu”) para a nova área no outro lado do rio chamada de Pudong (“leste do Huangpu”), 

a fim de evitar o colapso da infra-estrutura esgotada da cidade e livrar a área de negócios no 

Bund, também conhecido como “Wall Street da China”. (KUAN; ROWE, 2004 apud 

CAMPANELLA, 2008, p. 61) 

Muitos dos reformistas que integravam o governo de Sun Yat-sen, haviam sido educados na 

Europa e nos Estados Unidos, principalmente os arquitetos e engenheiros, que retornaram 

com uma visão progressiva na intenção de fazer a China prosperar através de ações e 

políticas públicas que ordenassem e promovessem uma “modernidade higiênica” 

(weisheng), taxando constantemente as cidades chinesas como antiquadas, com ruas 

subdimensionadas e congestionadas, compostas por habitações inadequadas e 

superlotadas, e com péssimas condições sanitárias. As antigas muralhas frequentemente 

eram vistas como “relíquias obsoletas no caminho do progresso”, (CAMPANELLA, 2008, p. 

63) até que em 1912 o recém nomeado governante de Xangai, Chen Qimei, inaugurou uma 

série de demolições das fortificações e muralhas de maneira que até 1913, tanto a muralha 

ao norte, quanto grande parte da muralha ao sul foram demolidas, as muralhas mais ao 

norte para dar lugar a rua Ming Guo, e mais ao sul para dar lugar a rua Zhong Hua. 

As demolições das muralhas representavam um ato simbólico para os reformistas pois ao 

expandir a cidade antiga – ironicamente rotulada de ville chinoise pelos franceses e 

chinatown por ingleses – para além do seu próprio isolamento, eles garantiam maior 

                                                

159 Nacionalistas do Kuomingtang, liderados por Chiang Kai-shek, estabeleceram a República da 
China em 1911, mas só conseguiram unificar o país em 1927 com governo central em Nanquim. (FU, 
2002, p. 110) 
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integração e controle das ações dos estrangeiros, invertendo a lógica de crescimento da 

cidade que acompanhava a demanda de desenvolvimento das concessões, constantemente 

vistas como ilhas de desenvolvimento isoladas dos caóticos distritos chineses. Muitos 

reformistas foram ainda mais longe e defenderam a demolição completa da área das 

concessões internacionais vistas pelos oficiais do Kuomintang como “um país independente 

dentro das fronteiras da China, que não está sob o controle chinês, mas sim sob controle 

estrangeiro”, (Ibid., p. 64) o que era intolerável principalmente entre os nacionalistas mais 

jovens. 

O plano de Sun Yat-sen (Great Port of Pudong de 1919) era economicamente inviável, 

apesar de ser visionário e simbólico – a cidade seria reinventada pelos chineses e livre das 

humilhações do passado – já que seria construído do lado oposto das concessões (o Bund 

estrangeiro), um novo Bund na região de Pudong com bulevares, um centro cívico e um 

distrito comercial, além de um grande canal (xin kai hu) entre Puxi e Pudong que 

asseguraria o controle do acesso ao porto das concessões aos chineses. O plano de 1919 

foi arquivado mas deu lugar a outro, mais realista e menos visionário sob ponto de vista do 

controle dos portos das concessões estrangeiras pelos chineses, o Greater Shanghai Plan. 

II. 1927 – 1949 Da Xangai Nacionalista ao fim da fase internacional 

No ano de 1927 o partido nacionalista conseguiu unificar a China e estabelecer o governo 

central em Nanquim, mas o estabelecimento do governo nacional não resultou na alteração 

do estatuto legal de Xangai, embora o regime Kuomintang tenha começado a intervir nas 

concessões internacionais recuperando parte dos direitos que a China havia perdido. A 

primeira atitude foi criar o município City Government of Greater Shanghai em 1927, 

reunindo todas as diversas “áreas chinesas” da cidade (antes isoladas e desarticuladas), e 

nomeando um único prefeito (Huang Fu) que deveria se reportar diretamente ao governo 

central, estabelecendo diretrizes para enfraquecer a burguesia xangainesa que havia se 

formado através do acumulo do capital local chinês da Era de Ouro da cidade. 

Em 1929, o governo nacionalista reconsiderou elaborar e executar um plano urbano para a 

cidade, com intuito claramente moralizante de diminuir a presença e poder dos estrangeiros. 

Xangai foi declarada uma “cidade administrativa especial” (te bie shi) e uma comissão de 

planejamento urbano foi criada para desenhar uma capital moderna, com avenidas largas, 

que criasse as condições necessárias para a expansão física da cidade. O então nomeado 

prefeito Huang Fu chamou o arquiteto chinês Dong Dayou,160 conhecido pela sua arquitetura 

                                                

160 A primeira geração de arquitetos modernos da China se formou por universidades no exterior, o 
arquiteto chinês Dong Dayou se formou na University of Minnesota e Columbia University e muitos 
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neoclássica, para desenhar o Greater Shanghai Plan (1929), plano composto por diversos 

elementos do Movimento City Beautiful161 como simetria axial, monumentalidade, grandes 

bulevares, e um centro civil com obelisco. Este plano, como o anterior proposto do Sun Yat-

sen em 1919, tinha por objetivo central tirar o foco das concessões internacionais e formar 

um novo núcleo com bastante espaço para expansão da cidade chinesa no futuro.  

O centro cívico foi pensado como “grande monumento para a nova China e um exemplo 

para o resto do país”, (CAMPANELLA, 2008, p. 67) os arquitetos Zhao Shen e Sun Ximing 

desenvolveram os primeiros esquemas axiais que foram modificados por Dong Dayou da 

comissão de planejamento e pelo prefeito Huang, resultando em um plano em forma de 

crucifixo, com bulevares e uma praça com um pagode chinês no centro. Na região norte 

seriam dispostos os edifícios administrativos e um memorial em homenagem a Sun Yat-sen, 

cada área comercial era composta por ruas semicirculares e uma malha reticulada que se 

estenderia pelo território da cidade. Os edifícios do centro cívico foram concebidos com 

estilo renascentista chinês, uma combinação entre formas tradicionais chinesas e técnicas 

construtivas em concreto, e construídos no período entre 1931-1937, mas a segunda guerra 

sino-japonesa impediu a conclusão do plano, que se agravou principalmente após a invasão 

japonesa em 1937. 

                                                                                                                                                   

outros como Liang Sicheng, Lin Huiyin e Yang Tingbao estudaram nas escolas de beaux-arts 
americanas, notadamente na Academia de Belas-Artes da Pensilvânia, Columbia e Minnesota, onde 
o Movimento City Beautiful era particularmente forte. O movimento era conhecido pela exaltação de 
princípios morais e ideias de democracia e virtude civil que, através do formalismo e 
monumentalidade, construíam símbolos visíveis de autoridade e domínio buscando consolidar o 
poder moldando os habitantes e seus modos de vida as necessidades do governo. 
161  Segundo Peter Hall (2013), O “City Beautiful”, ou “Cidade Monumento”, teve suas origens 
oitocentistas nos bulevares e passeios públicos das grandes cidades europeias, tendo como modelos 
clássicos a reconstrução de Paris por Haussmann e a construção da Ringstrasse de Viena, mas 
ganhou força no planejamento das grandes cidades norte americanas. A ideia de que a cidade 
poderia engendrar a lealdade cívica e assegurar uma ordem moral e harmoniosa através da 
aparência física da cidade passou a ser um dos dogmas do movimento. O arquiteto e planejador 
urbano Daniel Burnham (1846-1912) foi um dos pioneiros nos planos de embelezamento urbano das 
cidades americanas, em geral isso significava planejar sem propósitos sociais, ou melhor, segundo 
propósitos retrógrados ao propor zoneamentos que promoviam a exclusão social que iriam influenciar 
o desenvolvimento suburbano nos Estados Unidos. 
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Figura 94: Mapa de 1932 do plano "Greater Shanghai Masterplan". Disponível em: 
<http://www.virtualshanghai.net/Maps/Source?ID=106> Acesso em: 20 set. 2016. 
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Ainda marginalizada por ser “cosmopolita” e “pouco chinesa”, a cidade ainda assim atraiu 

imigrantes e refugiados, resultando em uma população de 4 milhões de habitantes em 1935, 

(MACPHERSON, 2002, p. 38 apud CAMPANELLA, 2008, p. 59) atingindo altos índices de 

violência, gangues e prostituição com a mudança abrupta entre áreas que antes eram rurais 

para novas áreas urbanas desconectadas entre si, mas controladas por um governo central 

nacionalista que conviveu com a ocupação japonesa durante oito anos (1937-1945), e 

enfrentou a guerra civil contra os comunistas. 

Durante o controle japonês, Xangai foi usada não apenas como instrumento da guarda 

imperial, mas também foi alvo de diversos planos urbanos desenvolvidos por arquitetos 

japoneses. O plano mais impactante foi do arquiteto Kunio Maekawa que propunha uma 

tabula rasa completa das concessões internacionais de Puxi, removendo toda malha urbana 

vernacular formada pelos lòngtángs e lilongs da cidade para dar lugar a uma praça linear e 

monumental que chegaria até o lado oposto do rio no Pudong. A visão imperialista japonesa 

de Maekawa, somada a experiência de trabalho no atelier do arquiteto franco-suíço Le 

Corbusier e adoção dos ideais modernistas resultaram em um plano capaz de apagar o 

passado (chinês e estrangeiro) da cidade e prepara-la para o futuro sob domínio japonês. 

III. 1949 – 1999 Da cidade socialista até abertura econômica 

Com a vitória do Partido Comunista Chinês sobre os nacionalistas do Kuomintang na guerra 

civil em 1949, houve uma inflexão no desenvolvimento urbano da cidade de Xangai. A 

cidade que devia seu desenvolvimento ao capitalismo das concessões estrangeiras e a 

burguesia xangainesa que prosperara durante a Era de Ouro (mas se enfraqueceu na fase 

nacionalista), agora deveria se desenvolver segundo a ideologia socialista. Segundo Zhengji 

Fu (2002, p. 112) a hegemonia do domínio capitalista foi fundamentalmente invertida pela 

revolução comunista, inaugurando a fase socialista da cidade que agora passava para o 

controle direto do comitê central do partido em Pequim, perdendo seu status de “cidade 

administrativa especial”. 

Nesta fase a cidade entra em franco declínio pois o capital estrangeiro foi completamente 

bloqueado e nacionalizado, reorganizando o sistema econômico, político e social da cidade. 

Esta fase de transição é marcada pelo governo de Mao Tsé-tung e a mudança de uma 

economia de livre comércio para uma economia socialista que trouxe consequências para 

população como restrição de usos do espaço público, repressão da prostituição e 

perseguições políticas, além de uma reestruturação do operariado em unidades danwei 

(comunidade de trabalhadores) inspiradas nas habitações exclusivas para trabalhadores da 

União Soviética. 
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Nesse período, o PCCh focou a sua agenda ideológica nas cidades, seguindo princípios 

urbanísticos estabelecidos anteriormente pela experiência da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas desde a Era Lênin. Como parte dessa agenda ideológica leninista, os 

fundamentos do urbanismo ajudavam a representar a unidade do sistema, do partido e da 

sociedade, buscando por um cânone, regras de composição e a repetição de um modelo 

aceito a fim de alcançar a unidade estética desejada. (CRACIUN, 2001, p. 49) No primeiro 

Plano Quinquenal (1952-1957) se iniciaram as transformações na economia e, de forma 

indissociável naquele período, também do planejamento urbano através do modelo 

soviético. Cidades foram reorganizadas em volta de bairros industriais autônomos danwei 

(comunas urbanas), unidades de produção que concentravam todas as áreas da vida 

urbana, do trabalho ao lazer. Deste modo, o urbanismo vermelho chinês tornou-se 

indissociável da sua estratégia de desenvolvimento industrial. 

Com o planejamento veio o modelo de industrialização soviético que focava 
nas cidades. Sob sua influência, um jovem Mao Tsé-tung declarou, no 
começo dos anos 1950, olhando o horizonte de Pequim desde as portas da 
Cidade Proibida “Nós veremos uma floresta de chaminés daqui!” Enquanto 
reafirmava a retórica comunista de luta de classes, as fábricas eram um 
modo claro e imediato de representar a revolução: a transformação da 
sociedade de rural para urbana, do campo arcaico para o universo moderno 
industrial do proletariado.  (CRACIUN, 2001, p. 51, tradução nossa) 

Espacialmente o danwei era murado e organizado em torno de uma empresa estatal ou 

outra instituição como ensino, pesquisa ou administrativo. A força de trabalho era alojada no 

que seria uma versão em miniatura, um modelo ideal em pequena escala, do que deveria 

ser a sociedade socialista como um todo. (FRIEDMANN, 2005, p. 102) Pequenos 

apartamentos deveriam ser oferecidos a preços nominais que acompanhariam cuidados 

básicos de saúde, assim como recreação infantil e serviços educativos, a vida do habitante 

era controlada do berço ao túmulo, de maneira que as pessoas não teriam razão para deixar 

o domínio murado de seu danwei, “uma tigela de arroz seria a garantia de uma velhice digna 

e um funeral apropriado no fim”. (Ibidem.) 

No entanto o projeto de ordenar a cidade com pequenas unidades de sociedade idealizada 

nunca foi completamente executado, e muito da desordem e caos da cidade antiga 

permaneceu, mas o ideal de Mao era transformar Xangai em uma “cidade socialista de 

produção” e apagar a memória da “corrupção capitalista” e do hedonismo. Assim, de “Paris 

do Leste”, a cidade passou ao esquecimento, transformando-se em uma cidade industrial e 

cinzenta. Segundo Campanella (2008), a vida na cidade típica maoísta era introvertida, com 

pouca vida cultural nas ruas e parques públicos, mas repleta de mercados públicos que 

caracterizavam o urbanismo chinês das eras anteriores, “o flâneur de Walter Benjamin, para 
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quem as galerias e arcadas parisienses eram um caleidoscópico espetáculo, teria se 

entediado na cidade maoísta chinesa.”162 

Com a morte de Mao, a política de reforma e abertura (gaige kaifang) adotada pelo governo 

chinês, e liderada por Deng Xiaoping em Dezembro de 1978, marcou um novo recomeço 

para Xangai, restabelecendo conexão com o mercado e o capital externo, que garantiu um 

governo municipal com maior autonomia em relação ao governo central. (FU, 2002, p. 113) 

O capital transnacional retornou ao protagonismo na cidade, mas só gerou efeitos 

perceptíveis quase uma década depois, com a aceleração das mudanças ocorridas através 

da injeção de capital estatal no lançamento do grande projeto para área do Pudong na 

década de 1990, depois de pelo menos 70 anos de especulação em torno da área (desde o 

esquema de Sun Yat-sen para o Great Port of Shanghai de 1920). Desta forma, o skyline de 

Xangai é resultado direto dos investimentos do Estado como peça-chave para entender o 

processo de image-making163 em torno de Pudong na atualidade. 

Com a consolidação do regime da era das reformas na década de 1980, importantes 

mudanças ocorreram na governança das cidades, o sistema de unidade de trabalho 

continuou, mas o danwei não era mais requerido para prover moradia e serviços básicos, 

que se tornaram uma responsabilidade do município. Um governo municipal efetivo foi 

criado seguindo um modelo republicano, apesar de ter diferenças significativas. 

(FRIEDMANN, 2005, p. 103) Na redefinição da municipalidade em 1984, distritos e 

municípios próximos passaram a integrar sua jurisdição, além de ter responsabilidade pelo 

gerenciamento das áreas rurais no entorno, em que a propriedade coletiva da terra 

prevalecia, e em municípios que a terra era de propriedade do Estado. De maneira que a 

cidade e o campo passaram a serem administradas como uma unidade, como ocorria na 

Dinastia Qing, desta forma as áreas rurais poderiam ser a qualquer momento anexadas ao 

centro metropolitano através da modificação do status de rural para urbano. 

Assim não só a área do Pudong, antes um milharal basicamente rural, pôde ser anexado à 

Xangai, mas também várias áreas rurais em torno da cidade, tornando a cidade uma grande 

                                                

162 Tradução nossa do original: “Walter Benjamin’s flâneur, to whom the arcades and boulevards of 
Paris were a churning, kaleidoscopic spectacle, would have been quite bored in a Maoist Chinese city. 
(CAMPANELLA, 2008, p. 193) 
163 Xangai é o grande seleiro experimental na China continental, as reformas e o image-making em 
torno do Distrito Comercial e de Negócios (CBD’s) foi primeiro testado em Xangai e depois seguido 
por Pequim que é uma cidade bem mais controlada e museificada e que Xangai. Em seguida, além 
de Pequim, outras cidades chinesas seguiram o modelo Xangai desde que foi feito o Lujiazui 
Business District, segundo Shepard (2015), Pequim e Guangzhou foram as primeiras a revelarem 
planos que seguiam a cartilha posta em prática em Xangai, mas muitas outras passaram a emular o 
modelo Pudong, dando início a epidemia de construção de cidades, todas elas com pelo menos um 
CBD em seus planos, das quais muitas sequer tinham demanda (nem população) para mantê-los. 
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municipalidade (na China cidade é o mesmo que municipalidade). A reforma das terras 

urbanas foi feita na Constituição de 1982, sofreu emendas em 1988, e foi detalhada através 

de uma série de regulações do conselho de Estado. Toda terra urbana foi declarada como 

propriedade de Estado, enquanto a terra na área rural era de propriedade dos coletivos 

segundo a constituição. Mas o direito de usar uma parcela desta terra pode ser transferido164 

através do governo local para um danwei, para o próprio uso ou para ser alugada por até 75 

anos para desenvolvedores, (FRIEDMANN, 2005, p. 106) a partir da emenda aprovada em 

1988, foi que flexibilizou de vez a transferência do direito uso do solo. Como parte do 

contrato de aluguel, essas companhias de desenvolvimento imobiliário que tinham direito de 

construir, eram requeridas a limpar o espaço, fazer a terraplanagem e colocar a 

infraestrutura apropriada para dar suporte tanto a projetos estatais quanto privados. 

Em 1990, quando em visita à cidade de Xangai, Deng Xiaoping declarou que a cidade de 

Xangai seria a “cabeça do dragão”, cuja tarefa seria impulsionar a China adiante. No mesmo 

ano, o conselho de Estado deliberou a criação da zona de desenvolvimento especial para 

tornar a nova área do Pudong ainda mais atrativa para investimentos internacionais se 

comparada às ZEEs do Delta do Rio Pérola. A região do Pudong foi dividida entre zonas de 

desenvolvimento sendo a mais importante (e espetacular) delas o centro financeiro de 

Lujiazui – criada pelos chineses para atrair fluxos de capitais estrangeiros –, que inaugurou 

uma série de consultorias internacionais para o seu planejamento urbano, muitos dos 

grandes nomes do star system da arquitetura mundial participaram do concurso deste que 

seria o novo símbolo da nova Xangai, inaugurando as grandes e estruturantes reformas que 

iriam modificar drasticamente a cidade. 

Entre 1988 e 1998, mais de 9 milhões de metros quadrados do tecido urbano antigo de 

Xangai foram demolidos, e nos quatro anos seguintes, quase 50 milhões de metros 

quadrados de bairros antigos for demolidos para dar lugar a novos empreendimentos. Em 

menos de quatorze anos, a voracidade do crescimento descontrolado da cidade 

desmanchou uma área inteira equivalente a Veneza. O impacto humano desta extensa 

reorganização espacial resultou na gentrificação, em apenas dois anos, de mais de 200,000 

famílias, quase 640,000 pessoas que, segundo Campanella (2008), equivalia a população 

de Baltimore na época. (p. 146) 

                                                

164 O processo de transferência de terra, que oficialmente precisa de três níveis de aprovação pelo 
Estado, mas extraoficialmente, o que ocorre na maioria das vezes, costuma ser negociação mediante 
pagamento de propina (conhecido como guanxi, um tipo de negociação cara-a-cara) garante que 
novas escolas, hospitais, creches e outros empreendimentos sejam feitos em terrenos comprados do 
governo local e comercializado no mercado paralelo. (FRIEDMANN, 2002, p. 106) 
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As reformas econômicas da década de 1980 resultaram em um fluxo constante de 

migrantes rurais para as cidades chinesas, em geral advindos de áreas e vilarejos que, ao 

chegar aos grandes centros sem o registro hukou urbano, entravam para as estatísticas da 

“população flutuante” (liudong renkou). A migração campo/cidade aumentou bastante após a 

década de 1990 quando as restrições do hukou passaram a ser flexibilizadas; somente 

Xangai recebeu 500,000 trabalhadores do campo em 1984, mas este número cresceu 

vertiginosamente para quase 4 milhões de imigrantes no ano de 2000, (Ibid., p. 181) quase 

um terço da população total da cidade no começo do século XXI. 

Desde o período em que os estrangeiros ocupavam as concessões, lideres chineses 

enxergavam a Concessão Francesa como um modelo de gestão municipal a ser seguido, já 

que o governo anglo-americano da concessão inglesa era mais liberal e descentralizado. 

Esta antiga relação foi então retomada com uma parceria entre a agência de planejamento 

público urbano francês, o IAURIF,165 e o novo prefeito da cidade, Zhu Rongji, em 1985. O 

plano de Zhu era convocar uma consultoria internacional capaz de atrair a atenção da mídia 

para a cidade, formalizando a colaboração sino-francesa para consultoria do projeto urbano 

de Lujiazui na área do Pudong. A decisão de contratar uma consultoria ao invés de ter uma 

competição aberta deveu-se a preferência do Partido Comunista Chinês de permanecer no 

controle total do processo de desenvolvimento dos projetos que seriam feitos. Desta forma 

os oficiais do partido puderam escolher dentre várias propostas, ao invés de se 

comprometerem com apenas a proposta vencedora. 

Foram apresentados oito arquitetos que poderiam vir a participar da consultoria – Renzo 

Piano, Massimiliano Fuksas, Richard Rogers, Norman Foster, Toyo Ito, Kazuo Shinohara, 

Dominique Perrault e Jean Nouvel –, desta lista inicial os oficias escolheram quatro, Ito, 

Fuksas, Perrault e Rogers, que visitaram Xangai em 1992 e retornaram meses depois para 

apresentarem suas propostas. Enquanto isso, equipes de demolição nivelavam o terreno e 

fizeram tabula rasa das vilas de Pudong (que na época já contava com quase 1 milhão de 

habitantes entre imigrantes e refugiados), gentrificando a área para o mega-projeto-

espetacular de Lujiazui. O primeiro prédio a ficar pronto foi uma imensa torre de rádio e tv 

conhecida como “The Pearl of the Orient”, 166  projetada por um time de arquitetos e 

                                                

165 Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAURIF); desta agencia foi 
criado o grupo liderado por Joseph Belmont, uma das figuras chave responsável pelos grandes 
projetos parisienses incluindo o Grande Arch em La Défense e a pirâmide do Louvre de Paris de I.M. 
Pei. (Ibid., p. 72) 
166 A Pearl Tower ou Oriental Pearl foi o edifício mais alto da China entre 1994-2007 (GREENSPAN, 
2014), a estrutura pretendia ser o “símbolo do futuro”, mas na verdade é um grande “obelisco 
reluzente”, já que tecnologia usada para transmissão de mídia é remanescente de um sistema 
soviético antigo, fazendo da torre uma estrutura mais adaptada para a realidade da televisão na 
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engenheiros chineses do Shanghai East China Institute of Architectural Design, (Ibid., p. 73) 

sendo uma das atrações turísticas mais visitadas da China ainda hoje. A torre tornou-se 

rapidamente um símbolo da cidade e das ambições urbanísticas chinesas, a estrutura é 

conhecida como “Torre Eiffel de Xangai” e fica evidente através das miniaturas e chaveiros 

que são vendidas para turistas, a exemplo do que acontece com a Torre Eiffel de Paris. De 

todos os projetos elaborados para Lujiazui, nenhum foi considerado “vencedor”, o partido 

terminou por escolher uma proposta “mista” englobando as ideias que melhor se adaptavam 

à imagem que pretendiam vender e ordenaram que o projeto “otimizado” fosse desenvolvido 

pelo time de arquitetos chineses do Shanghai Urban Planning and Design Institute. (Ibid., p. 

79) Não houve participação pública na elaboração do projeto e os habitantes da região do 

Pudong foram relocados para regiões distantes e até para outras cidades, vilas e distritos 

menores. 

Os franceses deram consultoria para a construção da principal avenida de Pudong, a 

Century Avenue, um grande bulevar que começa na Pearl Tv Tower e termina em um 

grande parque público, o Century Park, que permanece a maior parte do tempo vazio, na 

entrada lê-se “pacientes com doença mental ou infecciosa ou pessoa inadequadamente 

vestida será proibida de entrar no parque”.167 (Ibid., p. 80) A Century Avenue foi pensada à 

imagem e semelhança da Champs-Élysées de Paris, mesmo que o arquiteto francês Jean-

Marie Charpentier negue,168 o desenho guarda proporções e perspectivas que remetem à 

famosa avenida francesa, com alguns pequenos “ajustes” por conta da escala monumental, 

pensada para impressionar à distância, do céu, do alto dos arranha-céus de Pudong, menos 

do chão, na escala do pedestre, dos ciclistas e vendedores de rua. A competição para o 

projeto de Lujiazui foi uma das mais divulgadas em meados da década de 1990 e sua 

concepção tem por objetivo o enaltecimento do poder e da capacidade do Partido 

Comunista Chinês em construir uma megalópole moderna sob um “socialismo com 

características chinesas”, ao injetar capital estatal ainda hoje na sua conformação urbana, 

(FU, 2002, p. 113) fazendo com que a cidade compita com cidades como Hong Kong, 

                                                                                                                                                   

década de 1960 do que 1990. (CAMPANELLA, 2008, p. 75) A forma do edifício é basicamente é um 
tripé que sustenta uma esfera com um espigão que sobe em direção ao céu, coberto por uma 
parafernália luminescente que pisca e “dança” no ritmo das músicas que tocam na escadaria da 
bilheteria. 
167 Tradução nossa do original: “park visitors are reminded that local law prohibits “patients with 
mental or infectious disease or improperly dressed persons from entering the Park”. (Ibid., p. 80) 
168 Ao ser designado o desenho da Century Avenue, Charpentier argumentou que a avenida deveria 
ter um traçado inteiramente novo, e diferente da parisiense, e não mais uma Champs-Élysées. Mas 
segundo Greenspan (2014), a avenida chinesa tem exatamente um metro a mais que a parisiense, 
com pouco ou nenhum comercio no nível do pedestre, e foi pensada para carros e não para pessoas. 
(p.30) 
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Cingapura e outras cidades não só na Ásia como no mundo. Retomamos aqui a pergunta de 

Arantes (2011), o que há de errado com Xangai? 

Quando Xangai passa a ser considerada também uma SEZ, como as 
cidades do Delta do Rio Pérola, e, ao mesmo tempo, a consumir bilhões de 
yuans na sua expansão – das infra-estruturas aos Distritos Financeiros, 
especialmente o incomensurável Pudong. [...] não apenas Xangai, mas todo 
crescimento chinês e as modernizações urbanas que o acompanharam 
teriam sido resultado de uma espoliação muito especial, seja através da 
transferência de renda extraída de camadas sociais underprivileged, seja 
através de taxação dos vários tipos de negócios e arranjos empresariais 
situados na imensidão da China rural [...] são estes últimos os responsáveis 
pelo boom dos anos 80/90, e que ainda continuam a sustentar boa parte 
destes centros literalmente “inventados” e superlativamente 
concentrados em Xangai. (ARANTES, 2011, p. 160, grifo nosso) 

A mudança da política da “venda” de terras rurais (novo negócio da China), e a possibilidade 

de anexa-las às municipalidades impulsionou a urbanização chinesa, e principalmente a de 

Xangai que teve seu território ampliado, possibilitando novos empreendimentos e grandes 

projetos. Como a maioria dos habitantes da área de Pudong era composta de população 

flutuante, sem registro de moradia ou com hukou rural, não entravam para as estatísticas 

como população “oficial” da cidade, desta forma mesmo depois da gentrificação e 

construção da torre de tv, a área do Pudong foi considerada uma “cidade fantasma” 

(SHEPARD, 2015, p. 202) por repórteres, principalmente os estrangeiros, que viam o centro 

financeiro pronto, mas “vazio de gente”. Este problema social de invisibilidade da população 

flutuante fica ainda mais evidente se comparado ao aumento da população da cidade, em 

1990 o censo indicava uma população de 7.8348 milhões de pessoas, e em 1997 este 

número passa para 10.1859 milhões em números oficiais. (WU; LI, 2002, p. 26) 

Segundo Arantes (2011), a cidade pouco produz riqueza real, se a analisarmos 

macroeconomicamente, mas é um grande centro de consumo e sede de grandes empresas 

multinacionais de maneira que o Centro Financeiro de Pudong e o Centro de Alta 

Tecnologia “não passariam de bem arquitetadas farsas. De sorte que, por entre tantos 

simulacros e fachadas, Xangai no fundo nada mais seria do que uma gigantesca cidade 

Potemkin169 – em suma, mero cenário” (p. 162) 

A estratégia retórica da construção de um paradigma urbano tem como objetivo a promoção 

de uma cidade como atrativa para investimento de capital. No caso chinês, o 

                                                

169 Análise feita pelo professor do MIT, Yasheng Huang, segundo quem o “Potemkinismo chinês” 
seria o conjunto de cidades e fachadas confeccionadas de modo a distorcer e idealizar a realidade. 
(Ibidem) 
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estabelecimento do consenso 170  em torno do “sucesso” de Xangai tem um objetivo 

econômico duplo – vender este consenso como motor de arranque para continuar seu 

projeto de modernização da China através de investimentos internos na urbanização do 

país, e se tornar referência externa capaz de engendrar modernizações em outros contextos 

além-fronteiras atraindo mais investimentos externos para o país. 

Portanto, criar um consenso quanto ao “sucesso” de Xangai é precisamente a intenção atual 

do Partido Comunista Chinês, a fim de manter o seu capitalismo de Estado através da 

urbanização. Segundo a autora, a análise feita pelo economista Yasheng Huang do 

crescimento urbano de Xangai indica que ele é sobretudo “político”. Huang ainda o compara 

ao “desenvolvimentismo” de regimes centralizados e autoritários, ligados em sua grande 

maioria a “grandes obras superdimensionadas de infraestrutura, paraíso das empreiteiras, 

gigantismo dos anéis burocráticos de negócios”. (Ibid., p. 164) O modelo Xangai, sob o 

ponto de vista de Huang, é um embuste, uma farsa, já que a “evidência visual” que busca 

garantir o status de Xangai como “milagre” é apontado pelo autor como resultado de uma 

“miragem” que ainda não pode ser demonstrada economicamente. 

Após a abertura econômica liderada por Deng Xiaoping, o crescimento chinês realizado 

pelas modernizações urbanas pode ser identificado em Xangai, que reúne desde sua 

infraestrutura até o Distrito Financeiro (especialmente a área do Pudong) todas as 

características encontradas nos arranjos empresariais na urbanização da China rural. O 

crescimento entre as décadas de 1980 e 1990 ainda sustentam boa parte dos centros 

financeiros literalmente “inventados” pelo interior do país que foram feitos à imagem e 

semelhança do Centro Empresarial de Pudong. De maneira que ambos, tanto as fachadas 

de Xangai quanto as cidades repletas de centros financeiros inúteis, sem sentido e 

esvaziados, seriam um simulacro, um mero cenário. 

Se a economia chinesa tropeçar, os futuros historiadores olharão para trás, 
para a estonteante elevação de arranha-céus em meio aos antigos arrozais 
de Pudong, como um sinal de alarme que passou desapercebido para 
quase todo mundo. (HUANG apud ARANTES, 2011, p. 159-160) 

A profusão de centros financeiros nas novas cidades do interior da China é um fenômeno 

recente. Segundo Shepard (2015, p. 136), até a década de 1990, quando o governo 

começou a construção seriada de novas cidades, não existiam centros financeiros na China. 

Mas quando Xangai começou a desenvolver o Lujiazui Business District em Pudong, outras 

                                                

170 A fabricação de consensos em torno do crescimento a qualquer preço é peça chave para instaurar 
uma situação de mobilização competitiva permanente para a batalha com as cidades concorrentes. 
As cidades hoje são como fábrica de ideologias, de territórios, de comunidade, do civismo, etc. 
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cidades grandes como Pequim e Guangzhou começaram a seguir seu “sucesso”. Este 

movimento desenvolvimentista seguiu emulando o exemplo de Pudong e engendrou uma 

epidemia de centros financeiros como vetor de crescimento para cidades pequenas. Isto 

gerou alguns problemas sociais e urbanos, pois estas pequenas cidades não tinham uma 

demanda real para ter centros financeiros, e muito menos o capital para construí-los e, o 

principal, mantê-los funcionando. Foi feito um levantamento sobre a quantidade de centros 

financeiros que revelou projetos em andamento para 36 novos centros em 2003 (Ibid., p. 

135) A competição por investimentos transformou a construção de centros financeiros em 

um objetivo para as cidades menores no interior da China com intuito de se tornarem 

relevantes no contexto nacional. Uma verdadeira epidemia de centros financeiros. 

O centro financeiro central de Xangai em Pudong permaneceu estagnado, 
com uma taxa de menos de 30% de ocupação, por anos depois de que foi 
construído, mas as autoridades da cidade não chegaram a se preocupar. O 
governo sabia que tinha um poderoso interruptor nas mãos e, assim que 
chegou o momento em que ligou-o, obrigaram os bancos e estatais a 
mudarem suas sedes para os novos arranha-céus que estavam os 
aguardando. Pudong agora é um dos centros financeiros mais vibrantes e 
poderosos do planeta, sendo o modelo para as novas áreas de negócios em 
toda a China.171 (SHEPARD, 2015, p. 77) 

Em nossa ida a campo, durante as quase três semanas que estivemos em Xangai imersos 

nos percursos tortuosos de ruas como a rua PengLai ou retilíneos e luminosos como a 

Century Avenue, pudemos nos perder pela cidade e apreendê-la por diversos meios e 

temporalidades diversas. Em uma dessas deambulações à noite, sem saber a priori para 

onde ir, acabamos no Bund, na margem do rio Huangpu quando, de repente, todas as luzes 

dos arranha-céus no lado do Pudong apagaram ao mesmo tempo (às 23:00 em ponto). Nos 

dias que se seguiram, sempre que podíamos, observávamos se este fato se repetiria, e isto 

ocorreu sempre no mesmo horário. Assim ficava claro que o espetáculo luminoso que os 

edifícios (aparentemente cheio de pessoas trabalhando até altas horas) proporcionavam, 

era, em verdade, gerido pelo governo, que literalmente apaga as luzes e holofotes do 

Pudong todos ao mesmo tempo, algo semelhante ao que se faz em um cenário de um 

espetáculo após baixar as cortinas. 

 

                                                

171 Tradução nossa do original: “Shanghai's central business district (CBD) in Pudong sat stagnant 
with less than a 30 per cent occupancy rate for years after it was built, but the city's officials didn't 
worry. They knew they had their finger on very powerful switch; when the time came they flicked it and 
forced state-owned banks to move their headquarters across the Huangpu River into the new 
skyscrapers that were awaiting them. Pudong is now one of the most vibrant and powerful CBDs on 
the planet, and is the model for new business districts across China.” (SHEPARD, 2015, p. 77) 
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IV. 1999 – atualidade Xangai, capital a serviço do Capitalismo Mundial Integrado 

Converter Xangai em um centro internacional econômico e financeiro tem sido a meta 

principal da China desde o final do século XX. A descentralização do poder estatal, as 

mudanças nas leis que regulamentam ao direito do uso do solo e a nova regulação que 

incentiva o investimento de capital estrangeiro acelerou ainda mais o processo de 

transformação da cidade. Após a consolidação da área de Pudong e construção dos 

arranha-céus de Lujiazui, era clara a intenção do Partido Comunista Chinês de superar o 

impacto que o Bund havia causado na década de 1930. Assim, o programa que envolvia a 

construção do primeiro arranha-céu que acompanharia a torre de tv (a Pearl Tower) deveria 

ser tipicamente chinês, mas o edifício Jin Mao Tower foi ironicamente desenhado por uma 

firma americana e pensado para simular a forma de um pagode chinês legendário, o 

Kaifang. No entanto, Xangai aprendeu rapidamente que a disputa entre arranha-céus no 

contexto asiático atual, é da ordem do banal e do ineficiente, já que antes mesmo que 

concluísse aquela que seria sua maior torre (Jin Mao Tower, 1999) foi duplamente 

desbancada pelas gêmeas Petronas Towers em Kuala Lumpur na Malásia, finalizadas um 

ano antes. 

O arrendamento de terras publicas em Pudong trouxe um lucro de 190 milhões de dólares 

somente entre 1990-1995, grande parte deste montante foi investido em infraestrutura e 

melhorias do distrito para torna-lo ainda mais atraente para desenvolvedores. 

(CAMPANELLA, 2008, p. 194) O governo de Xangai tem tentado manter o postulado de 

Deng Xiaoping que anunciou em uma das suas últimas visitas à cidade que Xangai deveria 

ter “uma nova cara a cada ano, e mudanças profundas a cada três”. Assim o 

desenvolvimento do Pudong pode ser dividido em três fases: a primeira (1990-1995) 

marcada pela construção de duas pontes, e planos e projetos urbanos; a segunda (1996-

2000), pela construção do aeroporto internacional e um anel rodoviário circular e a linha de 

metro que que liga Pudong a Puxi desde o ano 2000; e a terceira (2000-2030) com foco na 

construção de mais infraestrutura e mais arranha-céus, além das novas cidades-satélites 

garantindo o espraiamento e o desadensamento desta cidade-megalópole. 

Paul Virilio (1993), ao tratar da quarta dimensão (o tempo), defende que a aceleração e a 

desaceleração são as únicas dimensões verdadeiras do que chamou de espaço-velocidade, 

e observa que as representações do espaço construído se fazem hoje por pontos, linhas, 

planos e projeções da luz que interferem nos nossos campos de ação e de percepção 

através de pixels, das imagens sintéticas e das “formas imagens” que, por consequência, 

dependem cada vez mais da “resolução da imagem” (Ibid., p. 82) Neste fluxo ininterrupto de 

imagens através da velocidade da informação, os projetistas cada vez mais usam a tela do 
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computador, e já não conseguem distinguir o real do simulado.172 Segundo o autor, com o 

crescente interesse dos psicólogos por imagens mentais desde o século XIX, não é 

estranha a invenção das formas-imagens da representação fotográfica e cinematográfica, 

que podem interferir no conceito de interação a partir da noção de interface, “tanto no que 

diz respeito às concepções da física teórica quanto na abordagem das questões de 

comunicação e telecomunicação, dos fenômenos “teletopológicos” [...] que não deverá 

deixar de influenciar a organização do espaço e do tempo”. (Ibid., p. 95) 

convém lembrar: todo sistema interativo supõe um confinamento, uma 
inércia e graus de liberdade, confinamento inercial que, algum dia, poderia 
substituir o deslocamento real (de pessoas, de objetos) como este último 
sucedeu ao aprisionamento, à sedentariedade metropolitana. (VIRILIO, 
1993, p. 95, grifos do autor) 

Assim, o povoamento do tempo pode suplantar o povoamento do espaço através da 

imagem interativa, da cidade interativa através da não-separabilidade entre o conjunto do 

ambiente eletrônico urbano e da arquitetura de sistema (arquitetura improvável) cada vez 

mais eficiente ao reestruturar a organização dos continentes através de transmissões e 

transferências dos: 

300 milhões de turistas anuais, aos 100 mil passageiros diários das 
companhias aéreas, junta-se centenas de milhares de automobilistas, de 
telespectadores, prenunciando a multidão incontável dos interlocutores da 
telemática, os “tele-atores” das máquinas de transferência: daí este declínio 
dos grandes conjuntos políticos e jurídicos, a descolonização, a 
descentralização, os primórdios desta desurbanização “pós-industrial” da 
qual podemos avaliar os efeitos, aqui e ali, na Europa ou na América, sem 
falar nos fenômenos da hiperconcentração de determinadas megalópoles 
como a Cidade do México [...] assim como Xangai e São Paulo deverão 
contar, cada uma, com 30 milhões de habitantes... Hiperconcentração que 
nenhum urbanista digno de tal qualificação arriscaria interpretar como 
significativa de uma sobrevivência, de um desenvolvimento da forma 
urbana, mas antes como indicativa de uma massa-crítica, índice 
cataclísmico de uma desintegração próxima da cidade histórica, da 
urbanização tradicional e, igualmente, da forma-Estado. (Ibidem. grifos do 
autor)   

                                                

172 No dia 20 de janeiro de 2014, a poluição no ar de Pequim estava tão forte que o nascer do sol foi 
transmitido por uma grande tela de LED instalada na Praça Tiananmen (a maior praça pública do 
mundo). Segundo a reportagem, A poluição era tamanha que era quase impossível ver o céu na 
cidade. Na gigantesca tela de LED também foi exibida a frase “proteger a atmosfera é 
responsabilidade de todos”. Ao andar pelas cidades chinesas, principalmente as grandes metrópoles 
é possível ver moradores andando de máscaras pela rua. Disponível em: < 
www.anarquista.net/coberta-de-poluicao-china-transmite-nascer-do-sol-por-telas-de-led/ > Acesso em 
19 jan. 2016. 
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Portanto a tendência geral das metrópoles não seria necessariamente o adensamento, já 

que cada vez mais se pode realizar tarefas173 através de meios eletrônicos e virtuais sem 

necessariamente viver nos grandes centros urbanos ou megalópoles como Xangai, que há 

muito perdeu suas fronteiras e a distinção entre campo/cidade, seus limites hoje passam por 

diversas áreas de plantações, arrozais, misturados a blocos de edifícios de apartamentos 

por vezes isolados e sem qualquer lógica aparente de locação em relação a infraestrutura – 

condomínios inteiros feitos em descampados, semáforos e faixas de pedestre que levam a 

nenhum lugar – que se alastra e chega até outros centros urbanos menores que hoje são 

cidades-dormitório, como é o caso das cidades que foram pensadas desde a era Mao Tse-

Tung, no projeto One City, Nine Towns que veremos melhor adiante.174 

 

Figura 95: Fotografia das ruelas de Xintiandi, no centro de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

                                                

173 Segundo Virilio (1993), a mudança nos espaços e na relação de trabalho e modos de viver 
levaram ao “novo escritório” que “não é mais cômodo à parte, este apartado arquitetural, tendo se 
tornado uma simples tela”. Para o autor o espaço do trabalhador e o estudo no apartamento burguês 
passou a ser o terminal de escritório-visor em que aparecem e desaparecem instantaneamente os 
dados de uma tele-informação na qual as duas dimensões do espaço construído são transferidas às 
duas dimensões de uma tela. Assim, a situação do “telespectador” ou “teletrabalhador” a domicílio 
assemelha-se à do espectador das salas escuras [...] porém existe uma diferença de escala singular, 
que este movimento afeta não somente as dimensões da sala escura mas também a o espaço-tempo 
da concentração e do sedentarismo metropolitano. (Ibid., p. 58-59) 
174 Ver capítulo 4. MADE IN CHINA, subcapítulo 4.2 Cidades simulacro e o desmonte dos modelos 
urbanos. 
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O governo de Xangai hoje se orgulha de ter mais de 4 mil arranha-céus (duas vezes mais 

que a cidade de Nova York), e ser a cidade que mais cresce no país. Os arranha-céus da 

área do Pudong são o símbolo do dinamismo econômico que o país pretende para o futuro, 

tanto que os xangaineses costumam falar “se Xangai está conduzindo a economia chinesa, 

Pudong está conduzindo Xangai”. O Lujiazui foi o responsável pela promoção da cidade a 

nível global, mas não é só a área do Pudong que lidera as estratégias do governo na venda 

da imagem da cidade, o antigo bairro de Xintiandi foi o principal alvo (em escala local) da 

lógica preservacionista e homogeneizante da gestão urbana/cultural da cidade. 

 

Figura 96: Fotografia das ruelas de Xintiandi, no centro de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

O maior exemplo de um planejamento estratégico com foco na venda da cultura como 

principal vetor de “revitalização” urbana em Xangai é o projeto para o bairro de Xintiandi, 

com inauguração da primeira fase em 2001, sob o nome Shanghai’s Xintiandi Shopping 

District. (CAMPANELLA, 2008, p. 275) Como vimos no capítulo sobre cidade-mercadoria,175 

os processos de patrimonialização, museificação, gentrificação e turistificação são partes 

dos processos contemporâneos de espetacularização urbana, em que “imagens se 

                                                

175 Ver capítulo 3. XING-LING, subcapítulo 3.1 Star system, espetacularização urbana e cidade-
mercadoria. 
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tornaram, em certo sentido, mercadorias”. (HARVEY, 1992, p. 260) Esses processos de 

branding urbano não chegam a ser uma novidade na experiência ocidental com as 

estratégias de marketing urbano em torno da cultura, mas no contexto de Xangai, o projeto 

de Xintiandi foi pioneiro neste sentido. Seu idealizador, Vicent Lo, contratou o arquiteto 

americano Benjamin Wood para elaborar o projeto que, apesar de supostamente preservar 

edificações históricas, não fugiu da pratica de tabula rasa que vem sendo feita da arquitetura 

vernacular da China.176 

O projeto de Wood não foi muito diferente, apesar de convencer Vicent Lo de que os 

shíkùmen não eram “habitações sujas e pobres” que atrapalhavam o futuro do seu 

empreendimento, ele inverteu a lógica usando-os como símbolo das revitalizações, 

legitimando a gentrificação da área em nome da preservação da “cultura arquitetônica” local, 

relocando quase 4 mil pessoas em números oficiais. A grande virada em relação a muitos 

casos ocidentais é que as leis de preservação e restauro na China não são restritivas – 

muitos templos são demolidos e reconstruídos do zero ao invés de serem restaurados, 

porque os chineses tradicionalmente conservam a técnica e não o objeto em si –, de forma 

que o arquiteto americano pôde seletivamente remover estruturas para dar mais espaço, e 

restaurar apenas aquelas mais “icônicas” (como o edifício em que foi fundado o Partido 

Comunista Chinês), responsáveis por atrair muitos turistas, principalmente do interior do 

país, tornando o “novo bairro” de Xintiandi um verdadeiro negócio da China, uma versão 

gentrificada e espetacular do bairro, um simulacro do passado urbano popular, substituído 

por shoppings, cafés, Starbucks, butiques, e pubs, que “retornaram esta velha parte da 

cidade ao xangaineses”, mas, em espacial, àqueles que podem pagar por ela. 

Este tipo de intervenção rendeu a Wood várias encomendas para “xintiandizar” outros 

espaços urbanos na China. Segundo Campanella (2008), assim como o sucesso de 

Baltimore foi sintetizado pelo planejamento estratégico na cidade-máquina-de-crescimento 

empresarial (growth machine americana), mais de vinte cidades chinesas convidaram 

oficialmente Lo e Wood para desenvolver projetos similares, e tantas outras literalmente 

indiscriminadamente copiaram o modelo de sucesso ao redor do país. 

Bem como um DVD pirata, a ideia de Xintiandi foi copiada em torno da 
China; até mesmo o nome passou a ser usado como um descritor geral, 
bem como “feira da cidade”. Quase toda grande cidade chinesa agora tem 
um bairro-patrimônio ao estilo Xintiandi, seja em funcionamento, seja 
planejado ou em vias de construção. (CAMPANELLA, 2008, p. 279) 

                                                

176  Boa parte das habitações típicas de Xangai, os shíkùmen (uma casa com portal de pedra, 
resultado da hibridização entre a arquitetura imperialista ocidental e a organização espacial das ruas 
estreitas chinesas do século XIX), que antes abrigavam quase 80% da população xangainesa, foram 
praticamente todos destruídos na década de 1990. 
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Na cidade de Nanquim uma área cheia de prédios antigos da fase do governo nacionalista 

foi alvo de um projeto historicista chamado “1912”, em referência a fundação da República 

por Sun Yat-sen, composto por diversos edifícios construídos como “falsos históricos” 

indistinguíveis dos remanescentes todos revitalizados para se tornarem cafés, shoppings, 

etc. Na cidade de Dalian, construtores ergueram um bairro inteiramente novo e chamaram-

no de distrito histórico com mesmo nome (Xintiandi), este novo bairro conta com edifícios 

artificialmente arranjados em torno de uma praça. (Ibidem.) 

Assim, tanto o distrito financeiro de Lujiazui e seus arranha-céus delirantes quanto o “antigo” 

bairro patrimonializado de Xintiandi são face da mesma moeda de troca do mercado na 

nova fase do capitalismo informacional – a espetacularização urbana contemporânea –, e 

integram a construção e venda da nova imagem da cidade de Xangai, sendo ambos parte 

do simulacro engendrado para os turistas e investidores internacionais atraídos pelo 

“milagre chinês” que o cenário criado em torno da cidade pretende vender. 

A manipulação da opinião publica pela mídia (censurada e regulada pelo Partido Comunista 

Chinês) se dá através do softpower de campanhas publicitárias e midiáticas, para que a 

cidade retome a importância que teve na fase em que os europeus ocupavam as 

concessões. Um dos exemplos do tipo de mídia que tem sido vinculada nas televisões e 

canais exclusivos como o Youku (o equivalente chinês do YouTube), é o vídeo 

“Shanghai,City of Inspiration”, um vídeo que fica em loop repetindo à exaustão em um 

enorme telão no “museu” da urbanização da cidade, o Shanghai Urban Planning Exhibition 

Hall, que foi construído na Praça do Povo. Fica clara a intenção de colocar a cidade no topo 

do ranking das cidades-mercadoria para dividirem a fatia da multimilionária indústria do 

turismo.177 

O museu 

O Shanghai Urban Planning Exhibition Hall é um edifício no mínimo curioso, a curadoria do 

que está exposto dentro do museu é nitidamente uma propaganda política do Partido 

Comunista Chinês que busca legitimar as demolições em curso na cidade através de 

                                                

177 Seguindo o modelo americano de cidade-empreendimento, à exemplo das reformas de Baltimore 
entre 1960-1970, que passou a atrair 22 milhões de turistas por ano, dos quais 7 milhões são turistas, 
cifras comparáveis à Disneylândia na época. (HALL, 2013, p. 415) Da mesma forma, é esperado o 
lançamento da Disney Resort Xangai, na região nova do Pudong que, como não poderia deixar de 
ser, será a maior Disneylândia do mundo, além do Shanghai Disney Park, um parque temático-
empreendimento que será aproximadamente três vezes maior do que o de Hong Kong, e terá o maior 
castelo da Disney, com direito a detalhes da arquitetura local e hotéis que oferecerão a opção da 
entrega das compras feitas nos parques diretamente no quarto do hotel. Disneylândia agora também 
é um bom e lucrativo Negócio da China. Ver: https://www.shanghaidisneyresort.com/en/ > Acesso em 
19 out 2015. 
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fotografias, planos, maquetes da cidade e todo tipo de parafernália espetacular como 

projeções e salas de exibição de filmes em 4D, um deles é o filme da Expo 2010 que mostra 

todas as vantagens de se investir na cidade (cidade competitiva), e toda a riqueza cultural 

que a cidade tem para oferecer em troca. Mas os megaprojetos e vídeos espetaculares não 

param por aí, o vídeo que produz maior impacto é o Shanghai, City of Inspiration, que é uma 

ode ao capitalismo, à ciência e as novas tecnologias, além de listar todas as lojas de grife 

que a cidade oferece. No último andar do museu se encontra uma gigantesca maquete que 

busca representar boa parte da cidade existente além de projeções de futuras construções 

que ainda nem foram feitas, mas já estão previstas. 

 

Figura 97: Salão de entrada do Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, na Praça do Povo no centro de Xangai. 
A direita uma maquete do Bund. No chão uma foto de satélite da municipalidade e ao centro um telão exibindo 
uma propaganda governamental. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

O museu da urbanização passada, recente (e futura!) da cidade de Xangai, tem por objetivo 

a construção retórica de um consenso em torno do modelo urbano de Xangai. Repleto de 

painéis, gráficos, maquetes e fotografias, o museu opera na sistematização das 

especificidades do que identificamos como “Modelo Xangai”, que não corresponde à 

apreensão da realidade da cidade, mas tem como objetivo tornar Xangai a capital por 

excelência do século XXI. Um modelo em construção, em devir, mas que já se mostra 

fundamental para entender as “cidades fantasma”, as cidades-satélite-simulacro, e a própria 

hiperurbanização do país, além do futuro da urbanização e do urbanismo. 
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Figura 98: Modelo exibindo alguns dos ícones arquitetônicos da cidade lado a lado no hall do Shanghai Urban 
Planning Exhibition Hall, em Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 99: Maquete do centro da cidade de Xangai exibida no museu. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

 

Figura 100: Turistas observam a maquete do centro da cidade de Xangai exibida no museu. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 101: Placa da entrada da sala de projeção 360° graus: "Uma jornada de maravilhas em Xangai". 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 102: Interior da sala de projeção 360° graus onde o visitante assiste a um voo pela cidade de Xangai do 
futuro. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 103: Estudo da iconografia de diversas cidades em todo o mundo. Destaque para a Pearl Tower, do 
Pudong, em primeiro plano. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 104: Detalhe da maquete do centro da cidade de Xangai com destaque para o skyline de Lujiazui, no 
Pudong. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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A potência do “museu” está no modelo que engendra e na caracterização contida no 

discurso enunciado por entre mega-maquetes, salas de projeção 360° graus com vídeos 4D 

renderizados em alta qualidade, holográficos, uma infinidade de mídias, e vídeos 

espetaculares que projetam um futuro mais do que glorioso para Xangai. Tudo isso entre 

fotografias que mostram o “antes e depois” fruto da eficiência e do “milagre” operado pelo 

Partido e seu socialismo “com características chinesas”, além disso inúmeros painéis 

explicativos cheios de infográficos revelam os números quase distópicos deste “urbanismo 

com características chinesas”. 

Figura 105: Vista de olho de pássaro da região do Pudong a partir da margem oeste do Huangpu. Década de 
1930. Acervo do museu. 

Figura 106: Vista de olho de pássaro da região do Pudong a partir da margem oeste do Huangpu. Década de 
2000. Acervo do museu. 

A crítica feita ao planejamento urbano convencional e ao modelo formal de cidade, 

principalmente no pós-Maio de 68, se deu através da critica a não participação popular nas 

decisões referentes aos projetos e reformas urbanas promovidas pelo urbanismo 

racionalista moderno e ao governo de prefeitos demolidores como Haussmann e Robert 

Moses. Mas o modelo urbano enquanto ferramenta – que também está em constante 

aprimoramento e atualização – passou a incorporar a “participação” em seus discursos e 

planos, mesmo que estejam lá “apenas para constar”, por “figuração”. Isto fica claro no 

mural interativo contido no museu, um setor tímido, mas que promete “ouvir” o que os 

visitantes esperam, desejam e projetam para o futuro de Xangai. É possível deixar bilhetes 
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escritos à mão no mural, desenhos, rabiscos e qualquer outra contribuição na “construção 

coletiva” da cidade. A opinião dos turistas parece ser bem importante, já que existe um 

menu interativo em diversas línguas com um jogo-questionário sobre impressões, críticas e 

proposições quanto a diversos temas já clássicos da participação como mobilidade urbana, 

temas ecológicos, preservação do patrimônio ainda restante, entre outros temas genéricos, 

em meios a palavras-chave que levam tanto à museificação ou espetacularização do espaço 

quanto ao junkspace generalizado. 

Figura 107: Fotografia da tela do questionário direcionado aos turistas. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 

Figura 108: Mural onde os visitantes são estimulados a deixarem as suas opiniões sobre a cidade de Xangai 
dentro do Shanghai Urban Planning Exhibition Hall. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Mesmo com um time estrelado de arquitetos e uma consultoria internacional forte presente 

nos desenhos e planos urbanos para Xangai, estes planos e nomes do star system global 

não aparecem no museu, foram suprimidos, atribuindo todos os “méritos” e “milagres” do 

desenvolvimento urbano ao Partido Comunista Chinês e seus grande líderes, notadamente 

Mao Tsé-tung e Deng Xiaoping, com forte apelo à velocidade e habilidade do partido em 

engendrar as transformações que “melhoraram a vida do povo”, além de uma ininterrupta 

sequência de projetos para os próximos anos de urbanização que o país ainda pretende dar 

continuidade, literalmente “levando a cidade ao povo” no resto do país. 

Portanto o modelo Xangai se formou fundamentalmente através de três transformações do 

modo de fazer chinês: a) hibridização, representada pela mistura entre arquitetura e 

urbanização imperialista europeia com as tradições urbanas chinesas; b) mutação, ao ser 

considerada “zona econômica espacial” e passar por grandes demolições e reformas que 

levaram a espetacularização urbana da cidade sintetizada no discurso oficial do partido; e c) 

transmissão, processo de image-making e a consolidação do modelo Xangai, um modelo 

urbano interno de “cidade como negócio”, baseado nos centros financeiros, já que varias 

cidades chinesas passaram a usar o padrão de cidade turística e imagética, que leva o 

slogan de Xangai (consolidado na Expo 2010) e epitomizado no “museu” da urbanização da 

cidade, resultando em cidades feitos à imagem e semelhança de Xangai. 

Vimos a importância da construção de um consenso em torno do modelo de cidade nos 

processos de city marketing (BORJA 1996; ARANTES et. al, 2000), principalmente através 

de consultorias como foi o caso do CIDEU para o modelo Barcelona. Em Xangai, a 

consultoria foi francesa, também pudera, sua conexão com a França remonta à época em 

que a cidade era conhecida como Paris do Oeste, chegando a ter um tecido urbano Art 

Deco de dar inveja à sua atual arquirrival, Nova Iorque. O museu, e as mídias tem por 

objetivo a construção imagética e subjetiva em torno do paradigma de “modernidade e 

democracia” da nova China. 

Assim, o fenômeno da hiperurbanização chinesa não se explica somente pelas grandes 

demolições (chai-na), ou das questões relacionadas aos megaeventos como as Olimpíadas 

e a Expo 2010, como fez Otília Arantes (2011). Isto certamente faz parte, mas não explica 

como vem ocorrendo a urbanização na China, sob quais premissas e, principalmente, 

segundo qual modelo urbano e discursos de verdade. O que acontece na China hoje em dia 

se relaciona com a produção. Não só a produção de bens de consumo, e das cidades como 

bens de consumo, mas também uma produção dentro do contexto de Capitalismo Mundial 

Integrado – CMI (GUATTARI, 1990), e esquizofrênico segundo Deleuze e Guattari que, 

como vimos, encontra sua potência na produção de desejo. Produção esta entendida no 
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contexto de uma sociedade que é atravessada por duas segmentaridades inseparáveis, 

uma molar e outra molecular, sendo a produção de desejo feita ao mesmo tempo dentro da 

macropolítica e micropolítica. Ao se criar uma imagem-produto de cidade, se cria também 

um desejo, uma demanda, que é agenciada na venda da cidade e de modos e formas de 

vida. Quem nos diz é Peter Pál Pelbart: 

O Império capitalista não é nada indiferente a essa dimensão subjetiva, eu 
ousaria afirmar até o contrário, que é nisso que ele se assenta 
primordialmente. Como poderia ele manter-se caso não capturasse o desejo 
de milhões de pessoas? Como conseguiria mobilizar tanta gente caso não 
plugasse o sonho das multidões à sua megamáquina produtiva e midiática 
planetária? Como se expandiria se não vendesse a todos a promessa de 
um modo de vida, suscitando em todos um desejo? Pois é um fato: o que 
compramos hoje cada vez mais são maneiras de ver e de sentir, de pensar 
e de perceber, de morar e de vestir, ou seja, consumimos formas de vida – 
e mesmo quando nos referimos apenas aos estratos mais carentes da 
população, ainda assim essa tendência é crescente. Na verdade, através 
dos fluxos de imagem, de informação, de conhecimento e de serviços que 
nos chegam ou que acessamos, consumimos toneladas de subjetividade e 
somos mobilizados nos recônditos de nossa subjetividade. Chame-se como 
se quiser isto que nos rodeia, capitalismo cultural, economia imaterial, 
sociedade de espetáculo, era da biopolítica, o fato é que vemos instalar-se 
nas últimas décadas um novo modo de relação entre capital e a 
subjetividade, o capital e a vida, eu diria, uma penetração do capital na vida 
e na subjetividade numa escala nunca vista, e por consequência uma 
plasticidade subjetiva sem precedentes. (PELBART, 2001, p. 2) 

A hiperurbanização chinesa igualmente não se explica na suposta origem das primeiras 

zonas econômicas especiais chinesas (as ZEEs), foco do estudo dirigido pelo arquiteto Rem 

Koolhaas e pela universidade de Harvard na publicação do primeiro volume do Project on 

the City dedicado ao estudo das embrionárias zonas de abertura econômica e política no 

Delta do Rio Pérola, no livro Great Leap Foward (2001), pois identificamos, principalmente 

com a ida à campo, a construção de um discurso oficial em torno do modelo Xangai. Por 

mais que Koolhaas tenha tentado achar a origem para o modelo genérico das cidades 

asiáticas no arquétipo da cidade de Cingapura, indicado por fotografias da cidade no texto 

The Generic City, no S,M,L,XL, mas somente desenvolvido no livro Mutations, onde o 

arquiteto defende que “cidades como Cingapura provavelmente representam a verdadeira 

condição genérica da cidade contemporânea”,178 (KOOLHAAS, et. al, 2000, p. 309) este é o 

                                                

178 Tradução nossa do original: “Cities like Singapore probably represents the truly generic condition 
of the contemporary city: history has been almost completely blotted out, the entire territory has 
become completely artificial, the urban tissue does not endure in any kind of stability beyond a 
relatively short period of existence.” (Ibidem) Os argumentos teóricos de Koolhaas buscam na análise 
de planos, fotografias e na história a origem da cidade genérica, no próprio livro Mutations ele chega 
até Roma defendendo que esta seria o verdadeiro modelo genérico de cidade, mas sob a perspectiva 
foucaultiana, a história não deve ser vista em sua linearidade, nem pela busca a uma origem, mas 
sim a partir das descontinuidades e rupturas, na emergência das relações de poderes, nos arquivos 
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primeiro momento que esta cidade-Estado asiática aparece como modelo para colossal 

transformação urbana chinesa. 

Mas este tipo de abordagem do Koolhaas apenas contribui para suas teorias a cerca do 

genérico e das cidades cada vez mais parecidas aos aeroportos contemporâneos (e tantos 

outros não-lugares defendidos Marc Augé), todas elas despidas de suas supostas 

“identidades”, porém sem exaltar suas diferenças. Além de não tensionar o modelo vigente, 

esta busca pela origem da cidade genérica, pelo contrário, só reforça os processos 

históricos mais estratificados e os discursos mais hegemônicos, deixando de lado tantos 

outros enunciados que trazem à tona acontecimentos e emergências potentes, capazes de 

desestabilizar desde práticas e tecnologias mais disciplinares até os dispositivos, normas, 

regulação e controle sociais exercidos pelos poderes. 

Quando Foucault descreveu o poder, não disse que não existem as resistências, mas sim 

que o poder “está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim, porque provém de todos 

os lugares”. (FOUCAULT, 2005, p. 89) Talvez seja melhor não pensá-las como resistências, 

mas como potências, pois, enquanto campo de forças, o poder provém de diversos lugares, 

nunca de forma unilateral, nem exercido especificamente de cima para baixo, mas sim, em 

redes de poderes, como vetores da estrutura social que se entrelaçam em um emaranhado 

multifocal, multilateral, em múltiplos sentidos e intensidades. O poder é como um postulado 

de forças, não pode ser detido, somente aplicado, não pode ser armazenado, mas flui por 

entre corpos sociais, fluxos e redes condicionadas por uma microfísica do poder (micro 

poderes). O poder é ”o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada”. (Ibidem.) 

Como saberes e poderes operam nas mesmas redes, “todo saber tem sua gênese em 

relações de poder” (FOUCAULT, 1995, p. XXI) e se implicam mutuamente, “não há relação 

de poder sem constituição de um campo de saber, como também, reciprocamente, todo 

saber constitui novas relações de poder”, (Ibidem) Foucault nos mostrou que “todo ponto de 

exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber”. Sob a perspectiva 

foucaultiana, a relação entre sujeito, saber, poder e a produção de verdades (discursos de 

verdade), são inseparáveis dos acontecimentos, rupturas e descontinuidades insurgentes 

nas brechas de onde emergem as relações de poder, e como elas vem à tona. Em 

Arqueologia do saber, Foucault investiga a condição de possibilidade de aparecimento dos 

                                                                                                                                                   

(sem nenhum valor hierárquico entre), o método genealógico, apoiado em Nietzsche, postula a 
relação entre saberes/poderes que devem ser interrogados segundo parâmetros metodológicos 
(arqueológicos) em arquivos, discursos, e relações sociais  de uma determinada época. É o que 
buscamos fazer na ida a campo e na análise dos arquivos, sejam eles midiáticos ou enunciados 
discursivos sobre a China. 
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saberes, através da análise (sem uma hierarquia prévia entre os arquivos) dos diversos 

discursos possíveis, tentando encontrar uma modulação, uma razão, uma certa regularidade 

destes enunciados em cada época. Portanto os discursos, não podem ser estudados fora 

das relações de poder, nem entendidos sem se investigar como os saberes se constituíram. 

As particularidades da ida a campo nos ajudaram a interrogar o lugar e as relações que 

estavam sendo estabelecidas na cidade de Xangai nos permitindo analisar tanto a operação 

escriturária mais estratégica (notadamente o Museu de Planejamento Urbano de Xangai) 

quanto as práticas e táticas de desvio a este modelo (outros discursos, outros saberes), 

apresentado e vendido pelo discurso oficial do museu, organizado e mantido pelo Partido 

Comunista Chinês. Portanto ao analisar o discurso e a sua fabricação, foi possível 

apreender melhor as tensões existentes em Xangai e fazer uma crítica a urbanização 

chinesa, já que a partir da analise do discurso podemos apreender a relação que este 

mantém com os espaços outros, uma outra Xangai, que encontramos na nossa ida à 

campo, nos bairros, ruas e labirintos (lòngtángs) remanentes, e nas ruínas fantasmagóricas 

da voraz modernização que a cidade vem passando em uma escala e velocidade 

estonteante. Com a ida a campo ainda pudemos cruzar este discurso de “milagre urbano” 

enunciado pelo Estado e cruza-lo outros arquivos,179 sem estabelecer hierarquia de valores: 

como relatos, interlocuções e a própria experiência urbana dos nossos interlocutores-guias 

pelas ruas, parques e praças da cidade. 

Buscamos o cruzamento das memórias e relatos dos interlocutores (morados de Xangai 

com quem conversamos) para tensionar o discurso e toda produção subjetiva em torno da 

tentativa de consenso em torno das “maravilhas urbanas” de Xangai como um modelo 

urbano chinês. A interlocução e prática do Outro pode nos ajudar a fazer a crítica a este 

modelo, expondo-o as incertezas e dissensos que emergem do campo e problematizam 

assim a escrita da história da cidade, não entendida aqui como uma sucessão de fatos 

históricos lineares, apesar de trazermos uma cronologia um tanto linear na intenção de 

justamente evidenciar algumas rupturas e insurgências, além de apresentarmos outros 

discursos que tensionam a escrita oficial e regime de verdade engendrado pelo Partido 

Comunista Chinês. 

                                                

179 Para Foucault, em Arqueologia do saber (2008a), o conceito de arquivo se refere à “soma de 
todos os textos que uma cultura guardou em seu poder, como documento de seu próprio passado, ou 
como testemunho de sua identidade mantida”. (Ibid., p. 146) Mas principalmente, o arquivo é “o que 
faz com que tantas coisas ditas por tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas 
segundo leis do pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que não sejam 
simplesmente a sinalização, no nível das performances verbais, do que se pôde desenrolar na ordem 
do espírito ou na ordem das coisas; mas que tenham aparecido graças a todo um jogo de relações 
que caracterizam particularmente o nível discursivo.” (Ibid., p. 146) 
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Michel De Certeau, em A Escrita da História (1982), traz o discurso como uma dupla 

articulação dentro da historiografia (“história” e “escrita”), um paradoxo entre o real e o 

discurso, tensionando ainda a questão política nos procedimentos ao “fazer história” com a 

questão do sujeito (do corpo e da palavra enunciado) por vezes reprimido ao nível ficcional 

ou do silêncio pela escrita científica oficial da qual as disciplinas se encarregaram. O 

discurso supõe a descolagem entre “realidade” do que se pretende dizer e o lugar onde se 

produz (ou reproduz) protegido por um certo distanciamento do seu objeto; no nosso caso, 

entre a cidade de Xangai e a construção discursiva de um modelo vinculado a venda da 

imagem de “capital do século XXI”, e o simulacro de milagre econômico enunciado pelo 

governo encontrado no “museu” e nas ações governamentais na cidade. 

Para Certeau (1982), “o afastamento com relação ao presente mostra o lugar onde se 

produz a historiografia, ao lado do príncipe e próximo ao público”, (p. 21) portanto o trabalho 

historiográfico “não deixa de explicar de marcar a distinção entre o aparelho explicativo, que 

está presente, e o material explicado, documentos relativos a curiosidades que concernem 

aos mortos”. (Ibidem.) Ainda segundo o autor, os discursos podem esclarecer a questão na 

qual se inscrevem eles próprios, pois enquanto falam da história, estão situados na história, 

da mesma forma que não se pode compreender o que dizem de forma independente da 

prática de que resultam, pois, a história pode ser entendida por uma prática (uma 

“disciplina”) e o seu resultado é o discurso, ou a relação de ambos sob a forma de 

“produção” (Ibid., p. 31) Segundo o autor, se por um lado o discurso autoriza a força que 

exerce o poder, por outro ele expõe e esboça uma ciência (um sistema) de práticas de 

poder. Portanto este “fazer história”180 encontrado no discurso urbanístico no “museu” revela 

o ideal do Partido Comunista Chinês de criar para si um regime de verdade, um modelo de 

desenvolvimento e modernização indissociado da construção e venda de uma imagem no 

crescente mercado de ações de cidades globais, em que não é mais a cidade em si que é 

vendida, mas sim sua marca, seu logo, sua imagem. 

Interlocução 

Em nossa ida a campo, buscamos a escuta como forma contrária ao distanciamento que em 

geral o espetáculo produz, nossa intenção aqui foi estabelecer relações com alguns 

habitantes (nossos interlocutores) que nos guiaram por entre espaços e caminhos que mais 

                                                

180 Para Certeau, o “fazer história” confere à inteligência a função de modalizar os jogos possíveis 
entre um querer e as realidades das quais se distingue. Sua própria definição lhe é fornecida por 
razão de Estado: construir um discurso coerente que particularize os “golpes” de que um poder é 
capaz em função de dados de fato, graças a uma arte de “tratar” os elementos impostos por um “meio 
ambiente”: Esta ciência é estratégica por seu objeto, a história política; ela é o igualmente noutro 
terreno, por seu método de manejo dos dados, arquivos ou documentos. (CERTEAU, 1982, p. 18) 
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gostavam de estar/percorrer, e por tantos outros especiais que estavam desaparecendo, em 

ruínas de demolições que ocorriam quase sempre à noite na cidade. Assim também 

traremos outras vozes para que se somem ao texto em contraponto às maravilhas e 

milagres urbanísticos nos enunciados do Partido no museu apresentado poucas linhas 

atrás. 

Assim, não por oposição, mas por complementariedade, a tessitura da dissertação pôde 

englobar caminhos possíveis para outras rotas, e novas possibilidades de apreensão do que 

vem a ser esta Xangai contemporânea sob o ponto de vista da micropolítica e da revolução 

molecular que, para Guattari é o “conjunto das possibilidades de práticas específicas de 

mudança de modo de vida, com seu potencial criador [...] condição a meu ver para qualquer 

transformação social. E isso não tem nada de utópico, nem idealista.” (GUATTARI, 1996, p. 

187) 

Para Foucault, em A Ordem do Discurso (1999), em toda sociedade a produção do discurso 

é ao mesmo tempo controlada, selecionada e redistribuída, mas em uma sociedade como a 

nossa, fundamentalmente passa por outros dois processos: exclusão e interdição, sendo 

este último o mais evidente. Para o filósofo, “sabe-se bem que não se tem direito de dizer 

tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa”, (Ibid., p. 9) e isso parece ser o caso da mídia na China. De 

forma escancarada, a internet é controlada e bloqueada, uma de nossas interlocutoras nos 

disse “o ministério da cultura é quem está responsável pela censura da imprensa, mídia, 

televisão e internet”; quando a perguntamos, com certo receio, sobre as demolições em 

curso e se isto era suprimido na mídia nos noticiários, nos surpreendemos “a mídia não 

esconde noticias de remoções, e grandes relocações de população, para mostrar que 

sempre acontece e, sempre acontecerão... é claro que não é algo okay de ocorrer, mas 

muitos não se importam de ganhar uma nova casa e, principalmente, dinheiro”. 

Ao que parece, a população de certa forma já espera investidas do Estado neste tipo de 

ação, “70 anos é o tempo máximo que você pode ficar em uma casa legalmente, você pode 

comprar uma casa mas nunca a terra...”, durante um dos dias de deambulações por Xangai 

e em uma das paradas para retomar o fôlego dentro de tantas informações, ainda soubemos 

de uma das moças “minha irmã foi persuadida a sair de um dos bairros que estavam 

valorizando recentemente... ela negociou detalhes como proximidade com metro, ou um 

novo parque, supermercado, teatro, mesmo que distante do centro...”; ou seja, este tipo de 

“persuasão”, apesar de certamente não estar incluída no “mural de partição popular” do 

museu, ocorre indiscriminadamente nos processos de urbanização da China 

contemporânea. Os discursos políticos, enquanto lugar privilegiado das relações de forças 
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dos poderes, influenciam as relações de formas dos saberes e ajudam na manutenção e 

adequação disciplinar destes saberes, além de contribuírem na elaboração das estratégias 

de gestão e controle social dos jogos de poder. 

O discurso participativo considerado verdadeiro, constituído historicamente pelas relações 

de poder detidas pelo Partido no museu, podem até momentaneamente ser consideradas 

verdades, ou não serem consideradas verdades em um futuro próximo ou até mesmo, por 

visitantes e pesquisadores como foi o nosso caso, apesar de figurarem nos planos e 

arquivos oficiais no futuro (conjunto de enunciados produzidos segundo um sistema). 

Porém, ao adotarmos a escuta e uma interlocução a partir do cotidiano (que continua sendo 

o antídoto mais potente contra o espetáculo), pudemos incorporar outros enunciados e notar 

a emergência dos “micro poderes” que nos fala Foucault. Se, como vimos, o discurso é o 

lugar das relações de forças, logo é também o lugar da potência (ou resistência) da vida 

(biopotência), que escapa aos diagramas de poder mais estratégicos, midiáticos, e 

espetaculares, representando o dissenso frente ao consenso. 

Particularmente nos interessa o cruzamento entre discursos e o que foi silenciado e o que 

ficou de fora do museu pois, para Foucault (1999), existe uma ordem no discurso, uma 

espécie de dispositivo de interdição que nos dá a dimensão daquilo que foi excluído, ou do 

que simplesmente não foi dito (interditado), mas principalmente revela as relações de poder 

vigentes na atualidade e na realidade chinesa, através das emergências nos enunciados 

durante nossas interlocuções em campo; além disso, esta condição de verdade absoluta 

enunciada no museu e nos discursos mais midiáticos pelas autoridades denuncia uma 

vontade de verdade do Partido em função do consenso que se pretende agenciar 

coletivamente em torno do modelo Xangai. De certa forma, o campo confirmou outros 

discursos, estes mais orientalistas, segundo os quais a China é ainda marcada por forte 

autoritarismo governamental, ausência de liberdade e controle de fluxos de informação e 

mídia, principalmente as redes sociais, e ainda uma certa dificuldade com as diferenças, 

como é o caso da discriminação contra as minorias étnicas e imigrantes rurais que, 

frequentemente, tem seu direito à cidade negado pelo sistema de controle conhecido como 

Hukou, traço remanescente do etnocentrismo Zhōngguó. 

Sobre este sistema, abordado com certo cuidado durante a interlocução, mas fundamental 

para entender a lógica por trás da venda do solo, especulação imobiliária e registro de 

migração social (hukou), tivemos oportunidade de estabelecer conversas longas com 

nossos interlocutores, que nos contaram situações cotidianas por vezes extremas ou até 

mesmo pessoais com relação à sua experiência na cidade, por isso optamos por preservar o 

nome do entrevistado(a) por nós em Outubro de 2015, na cidade de Xangai: 
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– Como foi para vocês virem morar em Xangai? 

Minha família se mudou para cá há algumas gerações, hoje em dia o 
movimento passou a ser cada vez mais difícil de controlar... o governo 
precisa de pessoas para construção, e diversos trabalhos e serviços nas 
cidades... a pressão aumentou, mas as coisas estão melhorando... estão 
com politicas de flexibilização... 

– Melhorando? A movimentação que você se refere é a imigração 
campo/cidade? 

Sim, antes as companhias pagavam pelo direito de usar a terra ou os 
compravam diretamente na mão dos camponeses... o problema é que, 
depois que começavam a usar a terra, podiam estender os contratos... os 
contratos podem ser estendidos e estendidos e os rurais simplesmente 
perdem o direito de usar a terra por gerações... nisso podem até serem 
obrigados a vender... E mesmo que não queiram, os vizinhos vendem ou o 
governo local obriga a vender... 

– Obrigam de que formas? 

... O governo pode ter relação com a companhia... e obrigar... toda espécie 
de ações são possíveis, é preciso ter muita coragem para ir de encontro 
certas imposições... 

– E com relação à flexibilização, como ocorre? 

Você ganha pontos – são como escores, é como um mercado de direitos –, 
você pode se voluntariar para serviços públicos como ordenar fluxos no 
metrô, servir de guarda nas entradas e saídas de transportes públicos, 
oferecer informações à turistas, etc... public services em geral... se não 
fosse isso, você poderia levar anos na fila para conseguir a permissão para 
estar na cidade, então este é o caminho mais fácil... 

– Só tem este caminho? 

Não, é possível cortar caminho e garantir direitos como acesso a melhores 
escolas, creches, hospitais e clinicas, se você comprar uma casa ou 
apartamento próximos a estes, é a maneira mais prática de encurtar 
caminho para poder morar em uma cidade grande (concorrida). Se você 
compra uma casa próxima as benfeitorias (que geralmente são as mais 
caras), você garante também direitos de “votar” para escolher os 
representantes do distrito, além de poder pôr seus filhos na escola, e ser 
reconhecido como morador fixo. 

Aqui fica claro o mecanismo entre urbanização, controle populacional através do status 

(hukou rural ou urbano) atribuído no ato do nascimento, que restringe os movimentos 

populacionais e garante o bom funcionamento e a não explosão demográfica das cidades 

mais cobiçadas como Pequim, Xangai, Guangzhou, etc., além da relação intrínseca entre a 

especulação imobiliária, o governo e a iniciativa privada, que mantêm uma rede de ações 

integradas, sendo a urbanização o principal foco e fundo de renda para manter os governos 



 
266 

 

local e central e o crescimento acelerado do pais como um todo. Em Xangai, os aspectos da 

migração e preconceito entre os imigrantes e os xangaineses revela uma lógica inversa da 

forma como os xangaineses são vistos no resto do país. 

A cidade é muito grande e as pessoas não são legais com você se você não 
fala o dialeto xangainês. A cidade de onde eu vim [Shenzhen] é mais 
amigável, a maioria das pessoas de Shenzhen vieram de fora. Em Xangai é 
mais difícil conseguir permissão, mas mesmo assim muitos imigrantes estão 
chegando em Xangai hoje em dia. Minha família esteve aqui por gerações, 
as novas gerações estão falando mais mandarim e perdendo o dialeto 
xangainês [falado entre os familiares]. (INTERLOCUTOR ANÔNIMO, out. 
2015. Parte de entrevista nossa na China) 

[...] 

Outro dia ouvi que mais de sessenta por cento da população de Xangai é 
composta por pessoas que vem de fora. Existe um sentimento crescente de 
que os imigrantes estão “pegando as oportunidades” dos xangaineses e isto 
tem criado muita tensão social. Muitos estrangeiros têm comprado as 
melhores casas, aquelas mais próximas das melhores escolas, creches etc., 
todo o crescimento de Xangai não existiria se não houvesse toda a China a 
sustentando, e todos os trabalhadores [população flutuante] que uma cidade 
deste porte precisa. (INTERLOCUTOR ANÔNIMO, out. 2015. Parte de 
entrevista nossa na China) 

No terceiro dia de interlocução, no caminho de nos encontrarmos com o pessoal, 

começamos a notar todos os trabalhadores que ficam a postos no metrô, ordenando o fluxo, 

usando apitos e coletes com frase “posso ajudar”, com logo da cidade de Xangai, e fomos 

relacionando com os relatos que coletamos nos outros dias, de fato, existe uma rede de 

prestadores de serviço que eram invisível para nos até então, que estão ali lutando para 

garantir um lugar (status hukou urbano) nesta grande conturbação urbana que é Xangai, 

quem sabe seus filhos e netos poderão estudar nas universidades concorridas como a 

Tongji University, a Donghua University, dentre outras. 

      

Figura 109: Porta da galeria onde ocorria a exposição da artista Zhou Zixi e um de seus quadros. Fotografia do 
autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Guiados pelos caminhos dos nossos interlocutores, fomos parar no complexo M50, uma 

espécie de museu de arte contemporânea de Xangai que na época exibia um vídeo muito 

curioso que abordava a falta de informação e a inenarrável sensação de estar tateando às 

cegas um passado querido e um futuro imprevisível. Ao passar pelas salas com múltiplas 

exposições de diversos artistas, uns com posicionamento político e ético mais aflorado que 

outros, que se expressavam com uma variedade de proposições, uma em especial chamou 

à atenção do pessoal que estava conosco. Um texto que anunciava o descobrimento de 

estátuas em uma localidade que teria se tornado destino turístico, e um quadro com a 

imagem de uma típica turista chinesa (fazendo um gesto também típico do turista mediano 

chinês de “paz e amor”) em frente as tais estátuas encontradas. 

 

Figura 110: Fotografia de uma das obras expostas na galeria onde vê-se uma turista pintada posando em frente 
a estátuas de pessoas em posição de sofrimento e subjugação. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Descobrimos posteriormente que a cidade a qual a artista se referia não existia, foi um nome 

criado, bem como toda a situação das estátuas pintadas na intensão de criticar não só a 

produção desenfreada de cidades novas (que surgem a cada instante, nomeadas a torto e a 

direito), como criticar o turismo predatório181 e pouco politizado típico chinês, já que estavam 

                                                

181 A China parece ter descoberto o turismo não apenas como uma indústria poderosa, mas também 
como uma forma de alimentar o orgulho chinês e o sentimento nacionalista. Visitas à Grande 
Muralha, à Cidade Proibida e ao Templo do Céu (devidamente controladas e cobradas) serem não só 
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escritos nos quadros (em ideogramas chineses, dos quais só pudemos entender pela 

tradução de um dos nossos interlocutores) algo como “estatuas de pessoas torturadas pelo 

governo são encontradas em escavação na cidade de uma província”, isso associado à 

imagem de uma menina-turista típica posando para foto fazendo o símbolo de “paz a amor”. 

Perguntamos se a artista era conhecida por pintar paisagens falsas e politiza-las, um dos 

nossos interlocutores respondeu: ela é muito corajosa... Mas quando perguntamos se algo 

poderia acontecer à artista, nos responderam com certo receio: hoje, talvez, não, mas 

antes... provavelmente sim. 

O M50 fica próximo a uma área de renovações urbanas onde muito do tecido urbano tem 

sido demolido e este processo permite que alguns artistas façam grafites. A arte do grafite é 

proibida em toda a China, mas é possível encontra-los facilmente nas proximidades do M50, 

em uma rua em via de receber um imenso projeto espetacular de moradia e uso misto, que 

pretende apagar os grafites da Chang Hua Road, que também é um dos pontos mais 

procurados pelos jovens chineses mais “descolados” para tirarem selfies usando os grafites 

(proibidos e subversivos) de fundo. 

Nesta rua os grafites estão por todo o lugar, até embaixo da ponte, “é um ótimo lugar para 

tirar fotos” um interlocutor nos disse, “este tipo de arte é muito rara, os jovens vem aqui para 

se divertirem”, além dos grafites, as boates e casas noturnas são proibidas na China, 

poucas sobrevivem em lugares intermitentes e assim que são descobertas são fechadas. 

Além disso, bares não são comuns, a maioria da juventude se diverte nos caraoquês, e os 

mais velhos usam os parques públicos para se divertirem pela manhã e a tarde. Xangai tem 

muitos aposentados que passam os dias em parques e praças interagindo, dançando, 

ensinando um ofício ou um instrumento musical, organizando corais, conversando sobre 

família, política e filosofia (temas indissociados na China); enquanto os homens jogam Go, 

as mulheres cantam nos corais, todos dançam e tomam chás. 

 

                                                                                                                                                   

para enaltecer as “glórias do passado” (como eles mesmo dizem), mas também para afirmar a 
“grande capacidade do povo chinês”. O controle exercido pelo capitalismo mundial integrado 
definitivamente atravessou as muralhas chinesas e garantiu não só o axioma da propriedade privada 
(mesmo que com certos ajustes), como também a servidão voluntária por meio da produção de 
subjetividade produzida nas relações de alienação que instauram sujeitos alheios ao meio e prontos 
para se tornarem duplamente produtivos, acompanhando os setores econômicos e subjetivos que 
englobam desde atividades domésticas até a cultura, o esporte, a religião e o turismo, cada vez mais 
revestidos da dimensão subjetiva capitalística. Cf. Micropolítica: cartografias do desejo. (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996). 
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Figura 111: Demolições em andamento nos arredores do M50. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 112: Selos de reconhecimento do M50 pelo Estado chinês nas instâncias municipal, regional e nacional 
como parte das "atrações turísticas" da cidade de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Ruínas de Xangai 

O que escapa ao museu, emerge nas interlocuções e fica ainda mais claro na ida à campo 

são as demolições generalizadas em Xangai, que ocorrem principalmente à noite, mas 

também durante o dia sem muito constrangimento. Ao escolher quais edificações devem ser 

demolidas, os funcionários do governo e os empreendedores estampam nos muros, usando 

estêncil e tinta, o endereço para onde as pessoas/atividades serão relocadas, indicando os 

novos endereços e até mesmo as distâncias (em metros/quilômetros) em relação aos locais 

que serão demolidos. Como o picho é proibido na China, o seu uso legal fica restrito apenas 

ao governo com a função explícita de marcar aqueles edifícios a serem demolidos. 

 

Figura 113: Fotografia do picho do governo sinalizando o novo endereço das pessoas/ atividades relocadas. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Mas é precisamente entre as ruínas dos imóveis semidemolidos por toda a cidade de 

Xangai, que o spray e a tinta mais aparecem em mensagens ilegais de protesto em 

contraponto às ações de demolição como, por exemplo, o picho Chai-na ou demolir aqui. 

Mas as ruínas de Xangai não estão restritas às paredes semidemolidas em frente aos novos 

empreendimentos que despontam no skyline. As ruínas são mais do que ruínas físicas, são 

também ruínas de uma cidade que prolifera no presente, e que catapulta o passado para um 

futuro quase distópico. Lançamentos imobiliários gigantescos, que demorarão mais de 20 

anos para serem finalizados, são então pensados para atenderem aparentes demandas 
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atuais, que serão ultrapassadas quando forem inaugurados, retiram assim famílias e 

demandas reais e possíveis, e pessoas são relocadas em nome de um futuro que 

desconhecem. 

Por trás das muitas demolições de antigas casas de Xangai está o fato de que tudo que está 

ainda em construção está fadado ao mesmo destino. Tudo que se inaugura, tudo que se 

constrói, tudo que se concebe – nem bem se pensou – e já é ruína. A máquina de 

urbanização chinesa não permite que nada se firme no solo, nem a carne e nem a pedra. O 

solo chinês é, portanto, um espaço de fluxos, de edificações transitórias, onde nada 

permanece, são ruínas de ruínas em nome de um futuro (possivelmente) arruinado. 

As ruínas de Xangai não são apenas essas ruínas das edificações fadadas à demolição, 

mas também as ruínas de um futuro que se encontra despedaçado e desprezado. Um futuro 

que é visto apenas como uma propagação de um presente infinito. Um futuro consumido, 

ele mesmo, pelo maquinar do progresso que sonhou. Vemos nos arredores de Xangai, e em 

diversos pontos da China continental, uma proliferação de cidades novas, imensas 

oportunidades (desperdiçadas) de discussão de futuros possíveis, o sonho de tantos 

arquitetos do passado. Oportunidades perdidas, já que interessa apenas a rápida 

construção dessas cidades-empreendimentos, essenciais para a manutenção do CMI. 

 

Figura 114: Fotografia do picho do governo sinalizando o novo endereço das pessoas/ atividades 
relocadas.Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 115: Fotografia de pichações de protesto em meio às demolições em curso no centro da cidade de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 116: Demolições em curso no centro da cidade de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do 
autor. 
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Um possível resultado direto da morte do arquiteto, que vimos no capítulo 1, pois vivemos 

um momento em que os profissionais do campo da arquitetura e do urbanismo centram suas 

propostas no tempo presente, apenas atendendo às demandas do CMI e sem qualquer 

preocupação em discutir uma sociedade porvir, uma cidade em devir ou qualquer forma de 

discussão de futuro. O futuro já não interessa, estamos presos no presente como resultado 

da crise da modernidade irresolvida. 

4.2 CIDADES SIMULACRO E O DESMONTE DOS MODELOS URBANOS 

Com a morte de Mao Tsé-tung (1976), a ascensão de Deng Xiaoping ao poder e a abertura 

econômica, Xangai incorpora ainda mais fortemente os conceitos ocidentais de 

planejamento e desenho urbano hibridizados com traços da arquitetura tradicional chinesa 

com o propósito de se inserir na economia mundial do mercado globalizado. Através do 

desenvolvimento do Distrito Comercial e de Negócios de Pudong, do zoneamento industrial 

em grande escala, além da construção de um grande aeroporto internacional e a criação 

das cidades satélites, com algumas remetendo ao estilo arquitetônico de uma nação 

europeia. 

Urbanização vermelha 

No Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, um museu da urbanização passada, recente e 

futura da cidade de Xangai, a cronologia exposta indica que a intenção de criação de towns 

nos arredores do centro da cidade remonta a fase conhecida por Era Mao. Como visto 

anteriormente, 182  nos primeiros anos do PCCh, as ambições ideológicas, a estratégia 

econômica e o planejamento urbano eram indissociáveis com os danwei como sua melhor 

manifestação espacial. A “urbanização vermelha” chinesa, baseada no modelo leninista 

soviético, era caracterizada pela padronização das moradias, o controle do tamanho das 

cidades, o planejamento de um centro de cidade que passasse a imagem de uma 

centralidade político-cultural-administrativa ao invés de uma área de concentração 

comercial, associada a implementação do conceito de unidades de vizinhança no 

planejamento, procurando dividir a cidade em unidades autossuficientes. 

Essa intenção de townification estava em consonância com as políticas do PCCh da década 

de 1950, durante o período conhecido como o Great Leap Forward, que já havia previsto 

algumas cidades satélite em torno de Xangai na década de 1950, mas que somente foram 

retomadas mais recentemente, na década de 2000. 

                                                

182 Ver capítulo 4 Made in China, subcapítulo 4.1 Xangai, uma inflexão no fazer urbano chinês, item 
III. 1949-1999 Da cidade socialista até a abertura econômica. 
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Suburbanização chinesa 

O espraiamento urbano e a suburbanização chinesa fazem parte do fenômeno 

coloquialmente referido por tan da bing (algo como “fazer uma grande panqueca”), resultado 

do urbanismo descentralizado que espalha infraestrutura por todo lado, sem uma lógica e 

interconexão aparente. No entanto o sistema é pensado para engendrar as remoções de 

pessoas, forçadas a sair de seus bairros centrais e viverem em cidades menores, enquanto 

as áreas esvaziadas viram shopping centers. Este espraiamento urbano fica ainda mais 

evidente em Xangai, principalmente após a jurisdição que estendeu seus limites para a zona 

rural, de maneira que entre 1982 e 1995 a área construída da cidade aumentou o 

equivalente a nove vezes seu tamanho. (CAMPANELLA, 2008, p. 190) 

Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos no pós-segunda guerra, nas décadas 

de 1960 e 1970, que o nível de criminalidade nos centros urbanos levou as pessoas a 

desejarem morar nos limites da cidade (sair do centro), resultando em subúrbios com baixa 

densidade, grandes lotes para imóveis unifamiliares, extensa infraestrutura automobilística, 

e alto grau de segregação racial e de classes, na China “não existia criminalidade nas ruas e 

nem uma filosofia de antiurbanismo que persuadisse à fuga urbana”. (Ibid., p. 199) No 

entanto, como visto no capítulo 2, a última vez que os chineses tiveram o desejo de fugir das 

cidades foi no sentido de balancear a rigidez moral da cidade confucionista em que vivam, 

mas o campo taoista era complementar a cidade e não o seu oposto, o campo era 

considerado a representação celeste na terra e os dois coexistiam em equilíbrio como o yin-

yang, de maneira que o subúrbio chinês não se explicaria pelo abandono definitivo da 

cidade em oposição ao campo, esse pensamento binário e dual não existia na China. 

O movimento que levou as pessoas a saírem dos centros urbanos foi resultado de uma 

política estatal planejada desde a década de 1950, na Era Mao, como exposta no museu de 

urbanização da cidade de Xangai, e o controle intelectual pela “rustificação”, aliado ao 

processo de subjetivação que vem sendo trabalhado pelo poder público em torno do ideal 

americano de subúrbio, que começou com o american way of life. Basicamente, o subúrbio 

chinês é um simulacro do subúrbio americano, forjado em diversos sentidos, desde 

paisagístico, passando pelo arquitetônico e infraestrutural, até o modo de vida ligado à 

propriedade privada, individualidade e identidade, desejos forjados pelo capitalismo de 

Estado chinês para movimentar a economia do país. É assim que o socialismo com 

características chinesas forja um “subúrbio americano com características chinesas” nos 

arredores de Xangai. 

No entanto, até agora, apenas as desvantagens da suburbanização americana foram 

incorporadas na atual expansão urbana chinesa. Segundo Campanella (2008), os subúrbios 
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americanos são politicamente e fiscalmente independentes das cidades, pagam seus 

próprios impostos para ter uma variedade de serviços públicos e melhorias na qualidade de 

vida, as escolas dos subúrbios são melhores, os policiais ganham mais e estão mais bem 

equipados, há uma coleta de lixo mais confiável e a manutenção das vias é mais frequente. 

A identidade do subúrbio americano foi formada em oposição à cidade, “no final dos anos 

1960, muitos americanos foram levados a acreditar que a cidade já não era um bom lugar 

para viver”. (Ibid., p. 199) 

Nas áreas suburbanas da China, por outro lado, o prefixo “sub” é a sua principal 

característica, estando subordinadas à cidade. São como bairros remotos cujos limites 

alcançam a zona rural, sendo, por vezes, de mais difícil acesso do que grandes áreas de 

fazendas produtivas, e a quantidade e qualidade de serviços públicos é menor do que nos 

centros urbanos. Tamanha deficiência de serviços públicos obriga os seus moradores a se 

organizarem em condomínios fechados, para que possam contratar serviços privados, que 

em seus pares americanos são providos pelo governo. Em geral, esses lugares ermos são 

desprovidos de transporte público e atrações culturais e educacionais. 

Outra forma de vender a ideia de subúrbio americano é através das propagandas 

imobiliárias dos condomínios fechados que incorporaram a ideia de “consumo da natureza”, 

viver próximo do verde, com parques e lagos, um cenário natural em seus próprios quintais 

com alta porcentagem de áreas verdes (luhualu), oferecem um ambiente salubre que 

proverá “saúde” a seus residentes. As propagandas da City Of Charming Sun, uma 

comunidade fechada no subúrbio de Xangai, por exemplo, promete um lago “bioecológico” 

de 10.000 m2, que proverá uma “vida pacífica na beira do lago”, para quem puder pagar o 

preço, claro. 

Em outras propagandas, como nos mostra (KING; KUSNO, 2000 apud POW, 2009, p. 66), a 

representação de céus azuis, ar puro e cenas ensolaradas em condomínios fechados 

enfatiza os “poderes regenerativos e restauradores da natureza”, que está se tornando uma 

commodity rara na Xangai que só aumenta a poluição urbana, e um país que vive uma crise 

ambiental notável, com níveis de poluição altíssimas do ar. Nestas cenas aparecem famílias 

aproveitando os espaços verdes dentro do condomínio em contraste ao lado externo do 

portão que está sujo e superlotado. Também foram capturados pelos marketeiros a noção 

de montanha e água (representadas através da poesia e pintura), sempre associadas à 

tradição chinesa de shanshui (paisagem como resultado da união entre montanha e água). 

Entretanto, se no caso americano o crescimento dos subúrbios nas décadas de 1960 e 1970 

resultou na diminuição dos recursos e da população dos grandes centros urbanos, como 

resultado de uma migração centro-subúrbio, no caso da China, o crescimento dos subúrbios 
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ocorre em paralelo ao crescimento dos grandes centros urbanos, já que sua expansão 

ocorre pela migração campo-subúrbio e campo-centro urbano. Nos Estados Unidos, o 

retorno do interesse da população (e do interesse econômico) para os centos urbanos 

ocorreu com o “efeito Baltimore”, quando a população voltou a ocupar os centros 

esvaziados. Já na China, a migração de empresas e negócios para os subúrbios ocasiona 

um crescimento dos mesmos sem para isso acarretar um esvaziamento dos centros das 

cidades. Assim, a dualidade subúrbio/centro americana, onde o crescimento de um implica 

na drenagem de recursos do outro, não se repete no caso chinês. 

Na China atual, diferente do que ocorreu com as cidades americanas e europeias durante o 

cultural turn, onde a cidade/cultura era utilizada como uma máquina-de-crescimento 

econômico/empresarial, o que importa é a construção de novas cidades, ou de cidades-

dentro-de-cidades. Logo, na China atual, a construção de cidades é utilizada como máquina-

de-crescimento empresarial. O fazer cidades na China já se provou um verdadeiro, e 

lucrativo negócio da China que tem mantido o capitalismo desde a crise de 2008. E este 

sistema de produção está cada vez mais fundamentado na construção-de-cidades-como-

máquina-de-crescimento. 

A pretensa construção de uma “identidade” para cada núcleo urbano de cada cidade nova 

(New Town) visava garantir o sucesso de vendas imobiliárias baseado em uma produção de 

subjetividade, no sentido de produção de desejo e modos de vida, em torno de cada tema 

que o governo municipal atribuiu a cada nova cidade criada e interligada pelo sistema de 

transporte público bem como toda a infraestrutura que pudesse compensar as desvantagens 

de morar longe do centro de Xangai (em franco processo de demolição e gentrificação).  

Segundo Shepard, (2015, p. 92) o desenvolvimento da cidade tem sido vertiginoso, 

principalmente com o aumento da população que cresceu nos últimos quinze anos de 6.61 

milhões de pessoas para 23 milhões, isso fez com que o Partido Comunista Chinês 

desenvolvesse um plano estratégico para garantir o funcionamento da cidade. O Shanghai 

Master Plan foi apresentado em 1999 contendo os planos para os próximos vinte e um anos 

(1999-2020), com pretensão de reconstruir a cidade em centros menores. A região central 

de Xangai seria a “cidade” e as demais localidades seriam as towns (povoados) e juntas 

formam a grande conurbação urbana que é Xangai hoje. 

Este fenômeno de cidades-satélites-simulacro pode ser explicado sob três perspectivas: a) o 

desenvolvimentismo do governo chinês que remonta a era Mao e estabelece relação direta 

com a abertura política de Deng Xiaoping e modelo Xangai exposto anteriormente; b) a 

produção de subjetividade produzida não só pela forma e desenho urbano e paisagístico 

destas cidades, mas também a produção de subjetividade particularmente pelos processos 
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midiáticos anterior a elas, produzida por um ideal de modernidade ligado à experiência de 

urbanização ocidental; e c) a tradição de cópia chinesa, que também pode ser entendido 

sob a luz da teoria pós-estruturalista do simulacro que veremos a seguir. 

A tradição de cópia chinesa 

O hábito da cópia é parte importante da cultura chinesa tradicional, adquirindo diferentes 

significados ao longo da história e a depender das relações entre o copiador e o copiado. 

Seja o discípulo que copia o mestre (para depois superá-lo), ou o imperador que copia o 

dominado (como símbolo de sujeição), a cópia é parte da cultura e do pensamento chinês. A 

cópia não é vista como algo pejorativo na China, é parte do aprendizado, e, como diz uma 

antiga frase confucionista “imitar o que se admira, para depois superá-lo”. (MACHADO, 

2009, p. 118) 

Na China, imitação não tinha um significado negativo. [...] Cópias de 
mestres do passado eram vistas como modelos para serem 
cuidadosamente imitados. Replicação de artefatos premiados também teve 
uma longa história, e as noções de fangzao, fangzhi – imitar, copiar, 
modelar – eram intimamente relacionadas ao artesanato de jade e à 
cuidadosa cópia de antiguidades raras durante a dinastia Qing. Cópias 
também eram usadas para descrever a manufatura local das novas 
tecnologias durante o movimento do auto-fortalecimento na segunda 
metade do século XIX. (DIKOTTER, 2007, p. 38 apud MACHADO, 2009, p. 
116). 

Durante o período imperial, era comum que o imperador da China mandasse construir 

réplicas de edificações importantes das civilizações que havia conquistado. As construções 

eram feitas em terras chinesas e serviam como uma declaração de que o império chinês 

havia dominado não só o povo, mas também as suas técnicas. Tal declaração era elaborada 

através da repetição da iconografia estrangeira e buscava simbolizar a supremacia da China 

e das suas técnicas construtivas. Ao reproduzir as maiores realizações arquitetônicas e 

artefatos daquelas civilizações, a mensagem que se queria passar era de que o governo 

chinês havia superado todas elas. (BOSKER, 2013). 

Além disso, atualmente as cidades-cenários podem ser entendidas através da tradição de 

réplica imperial ligada ao aprendizado, que perpassa a noção de imitação do mestre 

cunhada por Confúcio, em que estudar é o mesmo que imitar.183 

Em chinês clássico, aprender e estudar correspondem ao mesmo 
ideograma (xue). Tanto o processo (estudar) como seu resultado 
(aprender) estão unidos num único termo, o que significa que aquilo que se 
estuda deve necessariamente ter uma utilidade definida, e isso só pode ser 

                                                

183 Estudar na estrutura básica da língua chinesa é o mesmo que imitar. É um processo 
ligado a disciplina de vida e a figura de um mestre como um modelo a ser seguido. 
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atingido por meio de uma prática regular. “Estudar” tem como fim criar 
hábitos e disciplinas de vida. Daí que o modelo confuciano exige a 
existência de um mestre e sua centralidade no processo de aprendizagem. 
Na prática, “Estudar” requer que o discípulo tome o mestre como 
modelo e inspire-se em suas palavras e atitudes. (SINEDINO, 2012, p. 2 
e 3, grifo nosso.) 

Se o aprendizado pressupõe a imitação de um mestre, ou de um modelo a ser seguido, o 

momento em que a imitação alcança o nível do mestre o aprendiz torna-se o mestre. Apesar 

do forte etnocentrismo chinês, a identificação de modelos externos a serem seguidos e 

tecnologias a serem empregadas fizeram parte do desenvolvimento urbano chinês ao longo 

de milênios. “Os chineses basicamente não veem problema algum em aceitar coisas 

alienígenas, exóticas ou ocidentais se estas coisas forem consideradas como estando no 

centro do cosmos.” (RUAN apud BOSKER, 2013, p. 75) Um outro aspecto da imitação 

dentro da cultura tradicional chinesa esteve presente nos parques dos imperadores chineses 

por muitos séculos nos quais fauna, flora e arquitetura advindas de fora das fronteiras do 

império eram usados para criar duplicatas em miniatura ou escala real de lugares 

estrangeiros. O domínio da réplica ilustrava metaforicamente a habilidade de controle do 

imperador sobre o cosmos e sua superioridade em relação as culturas e governantes que 

produziram os objetos miniaturizados ou replicados no seu jardim.184 O domínio da cópia 

representava o domínio sobre o objeto, bem como a sociedade e o governo que o 

produziram. (BOSKER, 2013, p. 90) 

 

 

                                                

184 O projeto paisagístico do jardim chinês é como uma forma de arte viva e tem por base as três 
formas de pensamento chinês – confucionismo, budismo chinês e daoísmo – que por sua vez tem 
raízes na pintura de paisagem chinesa, considerada uma forma de poesia. A palavra paisagem em 
chinês é composta de dois ideogramas – montanha (shãn) e água (shuî) – que juntas, na mitologia 
chinesa, representam a união entre o céu (yin) e a terra (yang) princípios do Feng shui. Na China, as 
montanhas adquiriram divindade nas primeiras lendas, o T’ai Shan (um dos principais picos 
sagrados) era uma divindade e o imperador Wu (140 – 87 a.C.) já realizava sacrifícios para o Céu e a 
Terra envolvendo um ar de mistério nas montanhas, típico do daoísmo. A montanha era vista com 
distância e medo tanto pelos Gregos quanto pelos Chineses que as representavam como lugares 
escuros, repletos de macacos e neblina, onde o Sol se escondia, isso podia ser encontrado em 
poemas datados da dinastia Han (206 a.C – 220d.C). A apreciação estética da montanha só começou 
nos séculos IV d.C., quando inúmeros chineses migraram para o sul do país, entretanto até a dinastia 
Tang (618 – 907 d.C.) ainda dominavam as figuras humanas na mesma escala de representação das 
montanhas na arte pictórica chinesa. A natureza só passou para o primeiro plano das telas dos 
artistas na dinastia Song, (960 – 1279 d.C.) tornando comum a representação paisagística chinesa 
por meio dos temas montanha e água. (TUAN, 1980, p. 82) 
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Figura 117: Cópia da Torre Eiffel na cidade de Tianduchen. Municipalidade de Hangzhou, República Popular da 
China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Segundo Machado (2009), a China possui um entendimento flexível a cerca de Propriedade 

Intelectual, “as cópias não eram mal-vistas e, ao contrário de combatidas, foram 

amplamente estimuladas nos séculos XIX e XX, como forma de nacionalizar o estrangeiro”, 

foi apenas em 1994, em um contexto internacional ligado aos interesses dos Estados 

Unidos e Europa, que foi fechado o acordo TRIPs/OMC, impondo leis padronizadas onde 

somente os proprietários de uma marca registrada possuem o direito de realizar cópias de 

seus produtos ou autorizar terceiros, este acordo tem ganhado cada vez mais apoio 

internacional. 

Em sua tese de doutorado, Rosana Machado (2009) analisa a questão da falsificação na 

China contemporânea, uma das questões mais complexas na atualidade, através da 

imersão no cotidiano da sociedade chinesa, para o entendimento destes processos e fluxos 

de mercadorias entre a China e o mundo. Ela nos mostra a relevância do estudo deste 

tema, onde é difícil distinguir a fonte da pirataria, e onde as fronteiras entre original, cópias, 

legal e ilegal estão borradas, pois este processo na China envolve inúmeros níveis, como 

fábricas de todos os portes, fábricas clandestinas, empresários e autoridades do governo, “a 

falsificação é uma forma de vender o fetiche da mercadoria, via simulacro, sem, contudo, 

extremo valor agregado”. (Ibid., p. 124) 

Na pintura chinesa existem quatro formas de estudar através de cópias, a primeira seria mu 

(traçar), a segunda seria lin (copiar), a terceira fang (imitar), e, por fim, a quarta tsao 

(inventar), sendo a primeira traçar uma réplica perfeita do original, a segunda produzir uma 

cópia à mão livre, a terceira uma imitação de elementos adotados de uma outra imagem, e, 

o último, é um invenção criativa e adaptação – um pastiche que incorpora elementos de 

diferentes figuras de um certo mestre. (FONG, 1962 apud HULME, 2014, p. 87) 

Na China as criações são coletivas, apreendidas e transmitidas de geração para geração. A 

própria noção de autoria, o estrelato, e a criação como algo individual não faz parte da forma 

como os chineses criam. Isto novamente nos remonta à Confúcio, cuja concepção de 

criação/invenção individual ia de encontro ao sistema confucionista. 

Simulacros e modelos: potência do falso no desmonte dos modelos 

Ao nos aproximarmos de uma definição inicial dos simulacros precisamos contextualiza-los 

com as noções de original, cópia e modelo. Segundo Chauí (2010) a relação entre simulacro 

e medo foi articulado por Lucrécio (Canto IV) na relação intrínseca da alma com seu corpo e 

na relação dela com os outros corpos por intermédio dos sentidos, daí a outra relação, entre 

ignorância/conhecimento e simulacro. 

Retomando a teoria da percepção elaborada por Epicuro, Lucrécio traduz 
eidolon (no plural, eidola) por simulacrum (no plural, simulacra). Essa 
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palavra latina deriva-se de similis, semelhante, símile, da qual provêm dois 
substantivos, simultas, estar junto, simultâneo, rivalidade e combate, e 
similitudo, semelhança, analogia, e um verbo, simulare, representar 
exatamente, copiar, imitar, dar a aparência de, fingir, simular. Simulacrum é 
a imagem ou a representação de alguma coisa pela pintura, pela escultura, 
pelo espelho. A imagem é um símile ou uma semelhança com aquilo de que 
é imagem, uma cópia ou uma imitação que reproduz a aparência da coisa 
reproduzida. (Ibid., p. 272) 

Para Lucrécio o simulacro é como uma película arrancada da superfície dos objetos indo ao 

nosso encontro em várias direções agindo sobre a alma e passando pelos órgãos 

responsáveis pelos sentidos, fazendo-nos perceber imagens visuais, olfativas, gustativas e 

sonoras. Portanto não devemos temer os monstros (ou fantasmas) e sim entender como 

suas imagens se formam, já que percebemos o conjunto destas imagens e não seus 

elementos isoladamente. Assim percebemos imagens emitidas por diferentes objetos, por 

exemplo, rostos de animais em nuvens, e percebemos simulacros que emitem imagens 

diretas das superfícies de seus corpos, como mistura acidental que nos faz crer que vemos 

monstros como quando simulacro de um homem se une à parte de um simulacro de cavalo 

e se produz um novo simulacro, um centauro, que não foi emitido por corpo algum. (Ibid., p. 

274) 

Deleuze em Lógica do Sentido (1998), na sessão de apêndices Simulacro e Filosofia Antiga, 

no texto Platão e o Simulacro, retorna a Platão, mas de maneira reversa ao defender que os 

simulacros estabelecem relação com o conceito Diferença, operação que denominou 

“reversão do platonismo”, já que o projeto platônico havia dividido, sem um termo médio, o 

puro do impuro, essências e aparências, Ideia e a imagem, o original e a cópia, o modelo e 

o simulacro, e o verdadeiro pretendente dos falsos. Platão dividiu as imagens em dois: cópia 

e simulacro. Enquanto a cópia é uma imagem dotada de semelhança, bem fundamentada 

(pretendente bem fundado), o simulacro seria uma imagem sem semelhança (um falso 

pretendente). 

Platão, no clarão de um instante, descobre que não é simplesmente uma 
falsa cópia, mas que põe em questão as próprias noções de cópia... e de 
modelo [...] Platão divide em dois o domínio das imagens-ídolos: de um 
lado, as cópias-ícones, de outro os simulacros-fantasmas. Podemos então 
definir melhor o conjunto da motivação platônica: trata-se de selecionar os 
pretendentes, distinguindo as boas e as más cópias ou antes as cópias 
sempre bem fundadas e os simulacros sempre submersos na 
dessemelhança. Trata-se de assegurar o triunfo das cópias sobre os 
simulacros, de recalcar os simulacros, de mantê-los encadeados no fundo, 
de impedi-los de subir à superfície e de se “insinuar” por toda parte. 
(DELEUZE, 1998, p. 262) 

Se por um lado as cópias (ou ícones) são boas imagens (bem fundadas) por serem dotadas 

de semelhança e estabelecerem relação direta com a Ideia da coisa (parece a Ideia da coisa 
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copiada), por outro o simulacro, este outro tipo de imagem, não passa pela Ideia mas sim ao 

objeto em si, pretende sua qualidade, insinua um desequilíbrio interno dessemelhante. A 

cópia seria uma reprodução fiel à Ideia (existência moral) e o simulacro é constituído de 

diferença e interioriza uma similitude (existência estética). Deleuze observa que não 

podemos nem mesmo definir o simulacro “com relação ao modelo que se impõe às cópias, 

modelo do Mesmo do qual deriva a semelhança das cópias” (Ibid., p. 263) pois o simulacro 

tem por base um modelo – o modelo do Outro – que se opõe ao “bom modelo” da cópia que, 

como foi dito, é o modelo do Mesmo. 

Portanto a cópia pode ser chamada imitação se reproduz o modelo produzindo uma boa 

cópia (positiva, produtiva, espiritual e interior), somente ganhando caráter pejorativo se não 

passar “apenas de uma simulação”, já o simulacro (negativo, improdutivo, ardil, exterior), 

imagem ausente de semelhança, provoca no observador um certo medo por ser exterior ao 

seu saber e opinião, o que revela uma mudança de natureza em relação à cópia. “O 

simulacro inclui em si o ponto de vista diferencial: o observador faz parte do próprio 

simulacro”, (Ibid., 264) que não escapa às suas grandes dimensões, e que não pára de 

esquivar do igual, do Mesmo (do Semelhante), da “boa cópia”. O simulacro esta sempre em 

devir já que integra o ponto de vista do observador que sempre muda, que é sempre 

diferente, a cada novo ângulo, um novo simulacro, a cada nova perspectiva, uma nova 

potência: a potência do falso. 

Deleuze, retomando Nietzsche, denuncia o modelo platônico do Mesmo que negativou o 

simulacro como “cópia improdutiva”, instaurando a cópia platônica, pura, imitativa, e 

pretendente à identidade exemplar do original. Mas “não se pode dizer, contudo, que o 

platonismo desenvolve ainda esta potência da representação por si mesma: ele se contenta 

em balizar seu domínio, isto é, fundá-lo, selecioná-lo, excluir dele tudo o que viria 

embaralhar seus limites.” (Ibid., p. 264) Assim se deu o domínio das cópias-ícone definidos 

por uma relação intrínseca ao modelo em detrimento dos simulacros extrínsecos, 

subversivos e dissemelhantes ao objeto que simulam; a seleção dos bons pretendentes e a 

exclusão do excêntrico, do divergente. 

As ideias platônicas, da cópia-ícone romantizada, postuladas na teoria das Ideias, afirma 

Deleuze, seguindo a linha nietzschiana, buscavam limitar o território da filosofia à 

hegemonia do Mesmo, da identidade, e dos objetos ideias (originais) que empresta luz às 

“boas cópias” deste modelo advindo do mundo inteligível, ordenado, e estável da 

representação que mantem as cópias “à imagem e semelhança de seus modelos”, sempre 

fiéis às identidades superiores (preliminares) das Ideias. O simulacro é o desvio do modelo 

que inicialmente teria se referenciado, portanto não estabelece relação com uma identidade 
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a priori, mas sim a um devir, um acontecimento porvir. “Reverter o platonismo significa 

então: fazer subir os simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou as cópias”, (Ibid., p. 

267) pois o problema não está mais na dicotomia entre essência/aparência, ou modelo/cópia 

do mundo da representação, mas sim na capacidade de subversão deste mundo dos ídolos.  

O simulacro não é uma cópia degradada, pois ela encerra uma potência positiva em si, que 

“nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução”. (Ibidem.) No 

simulacro nenhuma série pode ser designada como original e nenhuma como a cópia, nem 

mesmo o modelo do Outro resiste à vertigem do simulacro, pois não há um ponto de vista 

fixo, ou privilegiado, não há hierarquia: 

A semelhança subsiste, mas é produzida como o efeito exterior do 
simulacro [...] A identidade subsiste, mas é produzida como a lei que 
complica todas as séries, faz com que todas voltem em cada uma no curso 
do movimento forçado. Na reversão do platonismo, é a semelhança que se 
diz da diferença interiorizada, e a identidade do Diferente como potência 
primeira. O mesmo e o semelhante não têm mais por essência senão 
ser simulados, isto é, exprimir o funcionamento do simulacro. Não há mais 
seleção possível. (DELEUZE, 1998, p. 268, grifo nosso) 

Desta forma Deleuze reverte a perspectiva platônica sobre o simulacro como um 

acontecimento alegre e positivo, e não mais como uma cópia degradada e impura como 

defendia Platão. Pelo contrário, a potência do falso residiria justamente no fato do 

simulacro jamais ter sido cópia, por vezes escapando até mesmo do modelo do Outro. O 

simulacro é uma singularidade que subiu à superfície, escapando da “caverna no fundo do 

Oceano” para fazer caírem o Mesmo, o Semelhante, o modelo e a cópia. O simulacro é 

Diferença radical imprevisível e incontrolável, não superficial e caótica, “instaura o mundo 

das distribuições nômades e das anarquias coroadas”. (Ibid., p. 268) Assim como o eterno 

retorno nietzschiano, o simulacro está longe de ser um novo fundamento, mas como 

diferença em si, engole todo fundamento, revertendo os ícones ou subvertendo o mundo da 

representação. 

A simulação designa a potência para produzir um efeito [...] A simulação 
assim compreendida não é separável do eterno retorno; pois é no eterno 
retorno que se decidem a reversão dos ícones ou a subversão do mundo 
representativo [...] O conteúdo manifesto do eterno retorno pode ser 
determinado conforme ao platonismo em geral: ele representa então a 
maneira pela qual o caos é organizado sob a ação do demiurgo e sobre o 
modelo da Ideia que lhe impõe o mesmo e o semelhante. [...] Ele instaura a 
cópia na imagem, subordina a imagem à semelhança [...] É preciso dar 
razão a Nietzsche quando trata o eterno retorno como sua própria ideia [...] 
Certamente, as raras exposições que Nietzsche faz a respeito ficam no 
conteúdo manifesto: o eterno retorno como o Mesmo que faz voltar o 
Semelhante [...] No eterno retorno, é preciso passar pelo conteúdo 
manifesto, mas somente para atingir ao conteúdo latente situado mil pés 
abaixo [...] o segredo do eterno retorno é que não exprime de forma 
nenhuma uma ordem que se opõe ao caos e que o submete. Ao contrário, 
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ele não é nada além do que o caos, potência de afirmar o caos. (DELEUZE, 
1998, p. 268-269) 

Os simulacros são sistemas constituídos por elementos díspares, de séries heterogêneas, e 

encontram sua razão na dissimetria, na diferença e na multiplicidade frente à identidade e a 

semelhança, pois é sempre um efeito exterior ou simulação. Para falar de simulacro é 

preciso pensar dois postulados: o primeiro “só o que se parece difere” que nos convida a 

pensar a diferença a partir de uma similitude ou de uma identidade preliminar das Ideias na 

manutenção da ordem hierárquica, definindo exatamente o mundo das cópias ou 

representações; e o segundo “somente as diferenças se parecem” nos remete a 

complexidade própria dos simulacros que, contrários aos primeiros, por conta da duplicidade 

que gera no observador, resulta em fantasmas indiscerníveis (que são os próprios 

simulacros). Pouco importa se o sistema no segundo postulado seja de grande semelhança 

externa e pequena diferença interna, o que importa é que as coisas se repetem na 

diferença, seja ela de grau, nível ou natureza. 

O eterno retorno e o simulacro estabelecem laços tão profundos e intrincados que um não 

pode ser entendido senão pelo outro, o que retorna são as séries divergentes e as 

características mais fortes que descrevem uma trajetória excêntrica (centro sempre 

descentrado) e um movimento que força tanto a identidade quanto retrojeta a semelhança. 

O eterno retorno, segundo Deleuze, é o Mesmo e o Semelhante enquanto simulados, 

produzidos pela simulação, pela vontade de potência do simulacro que destrói os ícones e 

subverte a representação. O eterno retorno, sob a potência do falso não faz retornar tudo; é 

seletivo, mas não à maneira purista de Platão, ele seleciona o que exclui, o que não faz 

retornar, “pois o Mesmo e o Semelhante tornam-se simples ilusões, precisamente a partir do 

momento em que deixam de ser simulados.” (Ibid., p. 270) Por isso, quando nos chegam 

coisas, objetos, fatos, etc., é sempre através da simulação que os percebemos, pois 

guardam em si singularidades e múltiplas diferenças. A simulação não é aparência ou 

ilusão, é sempre real e está sempre porvir. 

A potência do falso traz em si a possibilidade da criação sob o ponto de vista da produção e 

da novidade, imitar, copiar, falsificar são formas de criar. Tudo se cria, e a arte, com seu 

plano de composição, já há muito incorporou esta multiplicidade de caminhos possíveis de 

atualizar coisas, e de afetar e ser afetado por elas. É a potência criativa do falso que emerge 

da positividade negada aos simulacros pela teoria das Ideias. Deleuze define a modernidade 

pela potência do simulacro, e defende que a filosofia deve ser capaz de destacar o 

intemporal (intempestivo nietzschiano) da modernidade se voltando contra a própria 

modernidade em favor de um tempo porvir, “não é nos grandes bosques nem nas veredas 
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que a filosofia se elabora, mas nas cidades e nas ruas, inclusive no que há de mais factício 

nelas”.185 

Xangai, na sua experiência de planejamento urbano desde a abertura econômica chinesa, 

ao tentar estabelecer uma continuidade de todos os modelos urbanos ocidentais vigentes 

naquele período, por meio do simulacro dos mesmos, resulta por desmontar acidentalmente 

todos eles. Como visto anteriormente, o simulacro é subversivo e dissemelhante ao objeto 

que simula, e no caso de Xangai os “bons pretendentes” são as características físicas e 

práticas urbanas que se deseja assimilar e propagar por meio de seus simulacros. 

 

Figura 118: Roupas estendidas nas ruas da cidade de Tianduchen, com uma cópia da Torre Eiffel ao fundo. 
Municipalidade de Hangzhou, República Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

A verdadeira repetição se dirige a algo de singular, que não pode ser trocado, e a algo de 

diferente, sem “identidade”. Ao invés de trocar o semelhante e de identificar o Mesmo, a 

repetição autentica o diferente. A potência do falso está justamente na capacidade de 

desmontar ícones, esquemas ideais e modelos, e criar novas possibilidades. Na China, e 

mais especificamente em Xangai, é a cultura do simulacro em marcha nas cidades satélites 

                                                

185 “O factício é sempre uma cópia de cópia, que deve ser levada até ao ponto em que muda de 
natureza e se reverte em simulacro (momento da Pop’Art). O factício e o simulacro se opõem no 
coração da modernidade, no ponto em que esta acerta todas as suas contas, assim como se opõem 
dois modos de destruição: os dois niilismos.” (DELEUZE, 1998, p. 271) 
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que representa uma singularidade notável. Primeiro porque é um desmonte claro dos 

modelos alienígenas europeus, fagocitados pela urbanização chinesa, e segundo porque o 

que é construído (montado, ou remontado) é composto pelas características escolhidas de 

cada um destes modelos urbanos desmontados (os tais bons pretendentes). 

Em cada período, o capitalismo gerou uma cidade que epitomizou as características 

mercadológicas, as produções econômicas/subjetivas e gerou modelos de organização 

espaciais reproduzidos em outras cidades que participavam da economia capitalista daquele 

período. Cada período teve a sua capital econômica associada à forma de produção 

econômica e subjetiva do capitalismo vigente. Como resultado destas produções 

econômicas-subjetivas, cada período viu surgir um modelo urbano como condensação das 

formas e práticas urbanas destas cidades bem-sucedidas. Para cada fase do capitalismo, 

uma capital mundial: Londres no século XVIII, Paris no século XIX e Nova York no século 

XX. Logo, se o simulacro é o desvio, e o desmonte do modelo, e Xangai e suas cidades 

satélites contém, como parte do seu modelo urbano em formação, e como consequências 

do modo de produção do Capitalismo Mundial Integrado (CMI), o simulacro, o modelo 

urbano em devir observado na cidade de Xangai é essencialmente um modelo que 

desmonta modelos. 

 

Figura 119: Cópia de uma igreja medieval inglesa em Thames Town, Songjiang, município de Xangai, República 
Popular da China. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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A China hoje, com o seu grande sucesso econômico, desenvolveu o que podemos chamar 

de “poder de imitação”, a livre escolha de imitar, reinterpretar, distorcer e simular tudo aquilo 

que é reconhecido pelos chineses e considerado mundialmente como um “modelo de 

sucesso” com o intuito de atingir um sucesso econômico ainda maior. Afinal, como diria 

Deng Xiaoping, “Ficar rico é glorioso”. Assim como toda grande metrópole global ocidental 

teve sua chinatown, hoje a China tem suas eurotowns, partes da China na Europa, partes da 

Europa na China e vice-versa.186 Esses são espaços entre (intermezzos) – hiperespaços 

transnacionais da modernidade líquida – que muitas vezes flertam com o hiper-realismo dos 

hiperespaços pós-modernistas como aqueles definidos por Fredric Jameson em Pós-

modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, publicado originalmente em 1996. 

O hiperespaço resultava do distanciamento dos programas arquitetônicos de grandes 

equipamentos “complexos” e “multifuncionais” típicos dos anos 1970 em relação à realidade 

urbana que os cercavam, constantemente causando dificuldade de apreensão pelo usuário 

interferindo na ambiência e no mapeamento cognitivo do espaço afetado por seu volume e 

programa. Segundo Jameson, o hiperespaço pós-modernista – uma espécie de mutação do 

espaço –, teria finalmente ultrapassado a capacidade do corpo humano de se localizar, 

organizar e mapear cognitivamente sua posição, assim tanto o hiperespaço quanto o modo 

de percepção que exige estariam correlacionados à lógica do capitalismo tardio, 

confirmando o que, mais tarde, o arquiteto Toyo Ito viria a definir (após análise de um 

catálogo de exposição do MoMa) no seu texto A garden of microchips: the architectural 

image of the microelectronic age (1993). Ambos defendem que, na atualidade, existe uma 

crise na representação, de maneira que não há ainda uma representação imagética 

compatível com a tecnologia da sociedade do século XXI. 

O mito de que as formas mais funcionais são as mais bonitas prevaleceu no 
mundo do design no século XX. No entanto, não existe tal relação causal 
entre forma e função em objetos eletrônicos. Mesmo as formas, tais como 
equipamentos de audiovisual que produzem sons e imagens não sugerem o 
seu funcionamento. A enorme capacidade de computadores para reter 
informações ou para calcular não evoca imagens formais. Vemos apenas os 
dados para alimentar o computador e os resultados que o computador 
produz. Não podemos começar a imaginar o fluxo de eletricidade ou a 
velocidade e as imensas quantidades envolvidas entre entrada e saída. É 
por isso que na tentativa de visualizar imagens da era eletrônica 
continuamos a confiar em imagens de mecânica. (ITO, 1993, p. 88) 

                                                

186 A cidade de Veneza, por exemplo, por muito tempo foi considerada “Oriente” por ser o final da 
Rota da Seda, sofrendo grande influência em sua cultura e morfologia urbana. Seria Veneza 
simulacro das famosas cidades aquáticas chinesas? 



 
288 

 

Segundo Ito, os microchips evocam imagens diferentes daquelas dos objetos mecânicos, 

essas imagens não são mais sobre formas, mas sim sobre um espaço onde as coisas 

podem fluir. Este espaço pode ser descrito como “um campo transparente onde diversos 

fenômenos formais emergem como resultado do fluxo”, (Ibidem.) o que é importante nele 

não é a forma em si – como imagem –, mas sim o espaço que torna a expressão destas 

formas possível. Por exemplo, na internet (o espaço), o mais importante é o espaço para se 

publicar o que bem entender, e não o que será publicado (a forma). Assim, não importa a 

forma em si, mas sim o espaço onde qualquer forma possa se expressar, inclusive as 

disformes ou as simuladas. 

A tecnologia já chegou a um ponto em que seus aparelhos já não demonstram a função que 

exercem. Ito observou que, em uma exposição no MoMa de fotografias ampliadas de 

microchips, era possível perceber patters (padrões) como tramas de um tecido, estampas 

orgânicas como veias em um sistema nervoso e conexões “como uma cidade vista de cima”. 

(Ibid., p. 88) 

A exposição no MOMA foi significativa porque estas fotografias de 
microchips apresentaram uma visão clara da imagem estética para a era 
microeletrônica. Foi a primeira apresentação convincente da nova estética 
que vai suplantar a estética da era da máquina do século XX. (ITO, 1993, p. 
88, tradução nossa) 

Segundo Ito, perante a velocidade e rapidez dos avanços nos microeletrônicos, ainda não 

foi possível criar uma imagem clara desta era como foi feita na era da máquina – a exemplo 

da representação (rebatimento) do navio a vapor nos cortes de edificações de Le Corbusier, 

ou o famoso avião desenhado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer no concurso da 

construção da nova cidade de Brasília. O campo da arquitetura e do urbanismo ainda não 

conseguiu criar formas visuais que sirvam como propósitos icônicos neste novo século. 

Ainda dependemos de expressões formais visuais para representar arquitetura e urbanismo 

mesmo quando se tenta descrever uma sociedade do futuro (como foi o caso de Brasília). 

No século XX o mito de que as formas mais funcionais eram as formas mais belas 

prevaleceu, no entanto não existe uma relação causal entre forma e função nos objetos 

eletrônicos. Isso aponta a razão pela qual a indústria (e os objetos pós-industriais) chegou 

ao ponto em que se encontra hoje, no qual o design se referencia pelo próprio design, e a 

arquitetura pela arquitetura, de maneira que a função da forma é apenas “ser atraente e 

apelativa”. Se no século XIX a arquitetura tinha forte um caráter panóptico (ver e disciplinar 

os corpos), esse caráter é modificado no final do século XX e início do século XXI. Assim a 

arquitetura deixa de ver para ser vista, deixa de disciplinar para ser icônica/imagética. 

Porque, na sociedade de controle atual, que ainda coexista com a sociedade disciplinar em 
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declínio, o controle se dá nos espaços abertos da cidade, nos espaços midiáticos dos fluxos, 

e não mais nos espaços cerrados arquitetônicos como hospitais, escolas, etc. 

Na falta das antigas representações (navio, barco, avião, etc), e dentro de um contexto pós-

euclidiano, uma cidade nova pode ter virtualmente qualquer forma, pode “ser qualquer 

coisa” ou ter qualquer forma, já que não há mais uma relação direta e nem rebatimento 

espacial entre o que existe de mais avançado na tecnologia e o desenho urbano. Portanto, 

faz sentido que muitas das novas cidades chinesas usem características aparentemente 

aleatórias ou alienígenas para compor seus traçados urbanos – sinais dos tempos? Talvez, 

e esta exposição do MoMa nos traz a ideia principal do texto de Toyo Ito ao analisar uma 

imagem aérea de Tóquio, se tratarmos corretamente uma foto aérea de uma cidade (como 

uma fotografia ampliada de um microship), ela poderia ser lida por um computador. Mas o 

que ocorre na China contemporânea está um tanto distante da virtualidade e da modificação 

extrema da realidade como no Japão. O que ocorre com o espaço público chinês e com 

suas cidades é um processo rápido, porém ainda em andamento, de hiperurbanização 

quase em direção oposta à virtualidade, resultando da apreensão concreta de uma realidade 

marcada pela modificação dos modos de vida aliada à condição pós-industrial do país. A 

produção urbana da paisagem se dá pela cultura do simulacro, como veremos a seguir. 

One city, nine towns 

Desde o começo dos anos 1990, a cidade de Xangai iniciou um acelerado processo de 

expansão urbana, com centenas de quilômetros quadrados de cidade desenvolvidos pelo 

controle direto da municipalidade, e a cidade não demonstra nenhum sinal de desaceleração 

no seu crescimento. Para além da expansão do raio da mancha urbana, a cidade de Xangai 

se desenvolveu como uma esfera, crescendo horizontal e verticalmente com um centro 

urbano extremamente denso, com densidades populacionais maiores que 50.000 habitantes 

por quilômetro quadrado, e alguns dos seus subúrbios com densidades populacionais ainda 

maiores do que a maioria dos centros de muitas cidades do mundo. (HARTOG, 2010, p. 14) 

Exatamente por isso, a ideia de descentralização e diminuição do adensamento 

populacional no centro da cidade não é nenhuma novidade para Xangai. Longe de 

representar uma ideia posterior à recente explosão populacional da cidade, após a abertura 

econômica, essas ideias representam um pensamento contínuo nos diferentes projetos para 

a cidade desde meados do século XX. 

Se as ideias de construção de towns (cidades-satélites) e novas cidades médias em torno 

do denso núcleo urbano da cidade remontam aos primeiros anos do planejamento do PCCh 

para a municipalidade de Xangai, foi com as modificações realizadas na Constituição da 

República Popular da China em 1989, que possibilitaram a venda do direito de uso do solo, 
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que as primeiras towns foram construídas já dentro de um contexto de boom imobiliário de 

um capitalismo de Estado ou de um “socialismo com características chinesas”. 

Essa primeira geração de towns, construídas entre os anos de 1990 e 1994 foram 

verdadeiros fracassos, já que falharam em atrair a população para morarem em suas 

habitações recém construídas. A principal razão para essa recusa da migração para as 

novas towns era que, apesar do governo da municipalidade ter convertido todos os distritos 

para além do anel viário externo da cidade de Xangai em distritos urbanos, o status hukou 

concedido aos seus habitantes foi preservado como um status rural. Logo, antigos 

habitantes do núcleo urbano, que possuíam status hukou urbano, ao se registrarem como 

habitantes dessas novas towns tinham o seu status hukou automaticamente convertido para 

um status hukou rural, o que resultava na perda de privilégios concedidos apenas àqueles 

que possuíam o status hukou urbano. (HARTOG, 2010, p. 26)  

Como uma reação ao fracasso desses empreendimentos, foi decidido, ainda em 1994, que 

o Shanghai Master Plan deveria ser novamente revisado. O novo plano, aprovado pelo 

Concelho de Estado no começo do 9o Plano Quinquenal (1996–2000) solucionou o 

problema anterior com a concessão do status hukou, e estabeleceu o objetivo de um grau 

mínimo de 75% de urbanização até 2020. No contexto dos novos objetivos estabelecidos 

pelo Master Plan, intensificou-se a construção de uma extensa rede de transportes a fim de 

conectar o núcleo urbano com todo o território da municipalidade. A rede de metrô deveria 

passar de apenas uma linha inaugurada no ano anterior (1995) para uma densa rede de 

transportes. 

Com o lançamento do Shanghai Master Plan em 1999, o PCCh retomou essa ideia (já 

antiga) na busca por diminuir a densidade populacional no centro da cidade, estimulando a 

população a migrar para os subúrbios. Para atingir tal objetivo, foi elaborado o plano 1–9–6–

6 que representou a pedra inicial no processo de redesenvolvimento dos subúrbios através 

da construção de uma rede de novas cidades, towns e vilas, com o objetivo de transformar 

Xangai no coração de 1 grande núcleo urbano central cercado por 9 cidades novas médias 

(300.000 a 1.000.000 de habitantes em cada), 60 towns (50.000 a 150.000 de habitantes em 

cada) e 600 vilas (2.000 habitantes em cada). (SHEPARD, 2015, p. 92) 

Essas novas cidades e towns pretendiam atrair habitantes das classes alta 
e média da cidade – que já estavam fartos de quarteirões apertados, 
engarrafamentos, multidões e da poluição do grande centro urbano – com a 
promessa de largos boulevares, espaços abertos, árvores, gramados, ar 
mais puro, menos densidade populacional e pitorescas cidades nos 
subúrbios. Essa foi a tentativa de Xangai de suburbanizar no estilo 
americano (SHEPARD, 2015, p. 92, tradução nossa). 
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O plano 1–9–6–6 estabelece relação com as ideias de Garden City de Ebenezer Howard 

(1850–1928): uma rede de pequenas cidades (ou towns) separadas entre si por áreas 

verdes e separadas do centro da cidade por um anel verde. Essas novas cidades seriam 

uma reação ao superlotado núcleo central de Xangai e uma maneira das pessoas 

escaparem e habitarem em um pacífico subúrbio em estilo americano.187 

No mesmo ano de lançamento do 1–9–6–6 (1999), como um teste da estratégia sugerida 

pelo plano, foi lançado o plano de desenvolvimento intitulado One city, nine towns 

Development Plan, a ser implantado entre os anos de 1999 e 2020. Nesse plano, o one city 

seria a extensão da antiga cidade de Songjiang localizada na municipalidade de Xangai, que 

originalmente possuía apenas 50.000 habitantes e agora deveria ser redimensionada para 

acolher a quantidade de habitantes compatível com uma cidade nova média do plano 1-9-6-

6 (entre 300.000 e 1.000.000 de habitantes) e as nine towns seriam novas pequenas 

cidades (que abrigariam entre 50.000 e 150.000 de habitantes) estrategicamente 

implantadas. Nesse plano, a cidade de Songjiang representa uma das nove cidades finais 

do plano 1–9–6–6 e as nove towns representam nove das sessenta towns finais. 

O conceito de town utilizado pelos planejadores do empreendimento One city, nine towns 

remonta ao significado anglo-saxônico do termo, utilizado para designar um híbrido entre 

vila e cidade, porém na China o termo está profundamente associado ao caráter 

administrativo das mesmas, representando novas unidades administrativas de baixa 

complexidade inseridas no território de uma municipalidade. As towns chinesas se 

aproximariam do conceito de cidade-satélite exposto no Shanghai Urban Planning Exhibition 

Hall, considerada uma forma de aliviar a pressão populacional das grandes cidades através 

do deslocamento da população para novas áreas urbanas conectadas ao centro da 

municipalidade por meio do sistema de transportes e da infraestrutura urbana. Essas towns, 

ou cidades-satélites seriam, portanto, dependentes do centro da municipalidade ou de 

outras centralidades do mesmo município para oferecer aos seus residentes oportunidades 

de emprego e renda ou, até mesmo, serviços básicos. 

As novas cidades médias, por outro lado, seriam novas unidades administrativas de média 

complexidade representando mais do que apenas o alívio da pressão populacional do centro 

das grandes cidades. Essas novas cidades médias representariam o reforço ou a geração 

de novas centralidade e vetores de desenvolvimento urbano associadas à abertura de novos 

                                                

187 O subúrbio americano está baseado na independência das suas towns quanto ao centro da cidade 
em torno da qual elas estão implantadas. Tal independência, se reflete na qualidade dos serviços 
públicos oferecidos por essas pequenas towns, apresentando maior qualidade de serviços, maior 
segurança e maior de qualidade de vida que os centros urbanos. 



 
292 

 

postos de trabalho e à implantação de novas zonas industriais de médio porte ou centros 

educacionais ou ainda de outros serviços básicos. 

Para permitir que a nova cidade média e as novas towns integrantes do projeto One city, 

nine towns competissem com as “qualidades cosmopolitas” do centro de Xangai, o prefeito 

da época, Liangyu Chen, decidiu que os projetos dessas novas cidades serviriam como 

propaganda para a ideia de suburbanização da cidade de Xangai. Segundo a ideia de 

Liangyu Chen, a diversidade de estilos arquitetônicos internacionais presente no centro de 

Xangai seria estendida aos subúrbios com “qualidades arquitetônicas e espaciais 

europeias”. (HARTOG, 2010, p. 30) Inicialmente, o escritório de planejamento urbano de 

Xangai se opôs a essa decisão do prefeito principalmente “devido à infeliz associação com 

as velhas concessões dos antigos países imperialistas”, (Ibidem.) mas exerceu pouca 

influência na decisão final. Como forma de lidar com essa exigência do governo local, o 

professor Zheng Shiling, vice-presidente da Achitectural Society of China, o principal 

conselheiro das autoridades do planejamento urbano da cidade de Xangai, afirma: “Desde o 

começo, nós (membros do grupo de conselheiros) estávamos determinados a não copiar a 

Disneylândia. Se o governo decidiu que o ambiente suburbano e a arquitetura deveriam ser 

influenciados por um certo país ou região, nós todos concordamos que seria melhor 

convidar diretamente os arquitetos estrangeiros para executar os planos e projetos”.188 

A partir dessas diretrizes iniciais foram elaborados os planos para as nine towns dentro da 

municipalidade de Xangai. Diferentemente de muitos arquitetos e repórteres que têm 

alardeado o aspecto kitsch e o simulacro contido na arquitetura e composição paisagística 

dessas novas towns, aqui buscamos entendê-las através da potência do falso e do 

desmonte criativo dos modelos de sucesso. Longe de inferiorizar ou estigmatizar a cópia e o 

simulacro como uma mera “ocidentalização do mundo”, um ponto de vista ainda binário e 

excludente, buscamos analisar os projetos do One city, nine towns através do poder da 

imitação dos imperadores da China antiga onde a mimese materializava e simbolizava a 

incorporação das técnicas estrangeiras. A partir de 2001, o One city, nine towns 

Development Plan, integrou o décimo plano quinquenal (2001-2005), o acelerou a 

implantação inicial dos projetos para Songjiang e para as nove towns. 

A maioria dos novos empreendimentos (tanto em Songjiang quanto nas towns), foi 

construída sobre tabula rasa, envolvendo a remoção de todas as estruturas agrícolas, vilas, 

                                                

188 Tradução nossa do original: “From the very beginning, we (members of the advisory group) were 
determined not to copy Disney Land. If the government decides that the suburban environment and 
architecture shall bear the influence of a certain country or region, we all agree that it's better to 
directly invite the overseas architects to make the planning and design." Disponível em: 
<http://www.sinoptic.ch/shanghaiflash/2001/200111.htm> Acesso em:  07 set. 2015. 
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pequenos povoados e da população local. (Ibidem.) Diferentemente de cidades satélites, 

que mantém relação de dependência com a cidade-mãe, o conceito de towns é baseado no 

funcionamento de núcleos independentes. Essas unidades auto-suficientes são afastadas 

do centro da cidade, geralmente mais de 50km. Analogamente aos antigos danwei, algumas 

dessas novas towns são ligadas a parques industriais novos ou existentes em meio ao 

campo. Um exemplo dessa organização é a Anting New Town: uma town construída em 

estilo arquitetônico germânico em torno da fábrica da Volkswagen em Xangai. 

Entretanto, apesar do projeto ainda estar em processo de implantação – já que o One city, 

nine towns Development Plan deve ser concluído em 2020 –, essas towns não parecem 

estar se desenvolvendo como o planejado no 1–9–6–6. Ao invés de contribuírem para 

diminuir a densidade populacional do grande centro de Xangai, essas cidades estão 

crescendo juntamente com o centro, algo contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, 

onde a expansão dos subúrbios drenou a população dos centros urbanos (que era o efeito 

esperado). Uma boa parte deste efeito adverso (crescimento conjunto), deve-se ao fato 

destes novos subúrbios da cidade de Xangai não serem independentes nem politicamente, 

nem economicamente e nem quando à infraestrutura urbana. Dependendo do centro para 

tudo, elas funcionam menos como um subúrbio americano e mais como cidades–dormitório. 

Assim, estas cidades permanecem esvaziadas durante a maior parte do dia, dando uma 

aparência fantasmagórica aos seus parques, praças e ruas superdimensionadas, aos seus 

prédios e centros comerciais sucateados, arruinados ou nunca inteiramente ocupados. 

Muitos veículos midiáticos em todo o mundo (BBC, AlJazeera, Baidu, Google...) tem 

veiculado matérias e reportagens sobre o que se convencionou chamar de “cidades 

fantasma chinesas” com fotografias e filmagens enfatizando o suposto esvaziamento e 

abandono. Essas reportagens costumam apresentar um caráter sensacionalista com a 

finalidade de atrair a atenção do público e chocar. Entretanto, é muito pouco comum que se 

mencione o fato de que muitas dessas cidades ainda estão em construção e que a entrega 

da obra será apenas em 2020. 

Um pouco dessa confusão se deve à forma como o PCCh e os empreiteiros chineses fazem 

a gestão dessas obras. Muitas das obras governamentais, à primeira vista, parecem levar a 

lugar nenhum ou estarem localizadas aleatoriamente, porém aparentemente completas. 

Caminhando no entorno dessas towns encontramos pistas que nos permitem imaginar como 

essas obras ficarão quando concluídas como, por exemplo, faixas de pedestre pintadas 

onde não há passeio construído, semáforos de cruzamento funcionando onde apenas uma 

via foi concluída, lojas ainda em construção já com letreiros e móveis, edifícios ainda em 

construção que já possuem iluminação cênica e paisagismo completos, jardineiros e garis 
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dando manutenção em áreas que ainda não foram finalizadas. Isso é bastante evidente na 

visita a muitos projetos de novas cidade em toda a China, inclusive em Songjiang e nas 

nove towns do One city, nine towns Development Plan. 

Em adição à fantasmagoria aparente, esses empreendimentos atraíram a atenção da mídia 

internacional também por seu caráter pitoresco presente desde a fase de projeto: 

Arquitetos e urbanistas de um número selecionado de países ocidentais que 
têm relações comerciais com Xangai foram convidados a participar de uma 
série de competições internacionais, foi requisitado que eles apresentassem 
visões para o desenvolvimento de uma nova town assim como planos 
detalhados para um componente estratégico no nível de parcelamento de 
solo; a depender da nova town esse componente poderia ser um centro 
comercial ou uma área residencial exclusiva para a classe média alta. Os 
projetos vencedores, no momento da execução, foram revisados em 
cooperação com institutos de projeto chineses. Os projetistas estrangeiros 
foram requisitados para que dessem forma visual à identidade espacial e 
qualidade dos seus países. Tarefa que, por vezes, foi interpretada de 
maneira extremamente literal pelo governo local e pelos desenvolvedores. 
Devido à grande velocidade envolvida, diferenças nos procedimentos de 
decisão e diferenças tanto culturais como de distâncias geográficas, nem 
todos os participantes entregaram um projeto satisfatoriamente completo. 
Com certeza, suas imagens foram atraentes, mas muitos dos problemas 
“ocidentais” como segregação social, descontinuidade da paisagem urbana 
e falta de espaços urbanos utilizáveis ficaram particularmente aparentes. 
Algo não somente atribuível às elaborações dos parceiros chineses, mas 
também em grande parte devido a uma clara falta de familiaridade dos 
escritórios ocidentais no que diz respeito às condições locais e preferências 
residenciais. (HARTOG, 2010, p. 34, tradução nossa) 

I. Nova Cidade Média de Songjiang e Thames Town 

Tema: Inglês antigo 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai Songjiang New City Construction and Development Co. Ltd. 
(SNCD), Shanghai Henghe Real State Co. Ltd.  
Projetista: Atkins Design Studio 
Escritório chinês parceiro: China Shanghai Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. 
Ano do projeto: 2001–2003 
Implementação: Infraestrutura e serviços principais 2003–2004; unidades habitacionais 2004–2005 
Área de Thames Town: 1 km2 
Área da Nova Cidade Média de Songjiang: 36 km2  
População projetada para Thames Town em 2020: 10.000 habitantes 
População projetada para Nova Cidade Média de Songjiang em 2020: 800.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 9 – azul claro 
Estações de metrô: Songjiang University Town ����� , Songjiang New City ����  e 
Songjiang Sports Centre ���(�� 
(HARTOG, 2010, p. 118) 

Como parte do projeto para a expansão de Songjiang, foi prevista a construção de uma town 

em estilo inglês chamada Thames Town, concluída em 2006, abrigando os primeiros 

residentes da nova área da antiga Songjiang. Thames town foi desenhada pelo arquiteto 

britânico Paul Rice do escritório Atkins Design Studio, com o seu centro em torno de uma 

nova praça medieval com uma igreja gótica (copiada de Clifton, em Bristol), ruas 
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pavimentadas com paralelepípedos (incluindo a sua própria Oxford Street, já peatonal), 

casas em estilo Tudor, casas acopladas em estilo georgiano, armazéns em estilo vitoriano, 

um pub inglês (copiado de Lyme Regis, em Dorset), 189  cabines telefônicas vermelhas, 

estátuas de ícones culturais britânicos (como Shakespeare e Harry Potter)190 e a construção 

de um castelo medieval inglês em ruínas – já com retrofit previsto e completo. 

 

Figura 120: Família comendo e conversando aos pés de uma estátua em homenagem a Shakespeare em 
Thames Town, Songjiang, município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Saindo do centro de Xangai através da linha 9 do metrô em direção ao sudoeste, é possível 

escolher três estações distintas para acessar a Nova Cidade Média de Songjiang. Saindo do 

metrô na estação Songjiang New City ���� e tomando a direção oeste, encontra-se o 

Central Park ����, em torno do qual está estruturado o plano da Nova Cidade Média de 

Songjiang. Apesar do tema de Thames Town ser inglês, o restante do planejamento da 

Nova Cidade Média de Songjiang não segue nenhum tema específico. O extenso Central 

                                                

189 A proprietária do original, Gail Caddy, ficou indignada que o seu estabelecimento tenha sido 
copiado sem a sua autorização do outro lado do globo e reclamou para o jornal britânico Telegraph. 
Confrontados pelo jornal, os empreiteiros alegaram despreocupadamente que “tal cópia não viola 
nenhuma lei chinesa” (CAMPANELLA, 2008, p. 90, tradução nossa)  
190 Muitas das estátuas de personalidades britânicas colocadas na cidades de Songjiang, constam na 
lista de obras de artes expostas na cidade de Xangai, presente no museu de urbanização – o 
Shanghai Urban Planning Exhibition Hall. 
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Park ���� é cercado de altos edifícios (muitos ainda em construção, mas muitos já 

habitados) frutos da expansão em curso em Songjiang que até 2020 deve abrigar cerca de 

800.000 habitantes. 

 

Figura 121: Placa sinalizando a rua de Oxford Street, em Thames Towns. Songjiang, município de Xangai. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

A antiga cidade de Songjiang, hoje localizada ao sul do Central Park (e de uma autoestrada 

que conecta o centro de Xangai a Hangzhou), foi um centro urbano próspero por centenas 

de anos, especialmente entre as dinastias Ming e Qing. Seu prestígio como um porto fluvial 

da região do Delta do Rio Yangtzé entrou em decadência desde meados do século XIX, 

quando Xangai emergiu como um importante porto internacional como resultado das 

concessões estrangeiras. Como o distrito de Songjiang é o único a apresentar um terreno 

montanhoso em toda a municipalidade de Xangai, ele se tornou um dos lugares prediletos 

das classes mais abastadas desde as concessões estrangeiras até a década de 1950, 

quando foi indicado como um distrito para o desenvolvimento de habitações sociais e 

indústrias pelo planejamento urbano elaborado para a municipalidade de Xangai 

encomendado pelo PCCh, sob a liderança de Mao Tsé-tung. Hoje, a Nova Cidade Média de 

Songjiang, e capital do distrito de Songjiang, se afirma não apenas como uma grande zona 

industrial (como idealizado na Era Mao), mas também como uma importante área de 

assentamento das classes mais abastadas. O elevado valor do uso do solo na região da 
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Nova Cidade Média de Songjiang se deve, em especial, à implantação de 7 universidades 

recentemente construídas ao norte do Central Park. 

 

Figura 122: Crianças brincam no novo Central Park de Songjiang, município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 
2015. Acervo do autor. 

 

Figura 123: Edifícios em construção no entorno do novo Central Park de Songjiang, município de Xangai. 
Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 124: Fotografia de uma das ruas de Thames Town, modelada como uma colagem de cidades do interior 
da Inflaterra. Songjiang, município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

O empreendimento responsável pela construção da Nova Cidade Média de Songjiang e pela 

Thames Town foi desenvolvido por uma parceria entre a Shanghai Songjiang New City 

Construction e a companhia Development Co. Ltd. (SNCD), um desenvolvedor semiprivado 

ligado ao governo local de Xangai. Essa companhia foi responsável pela gestão da obra da 

pequena Thames Town, localizada no extremo oeste do Central Park. Para a construção de 

Thames Town, a companhia SNCD trabalhou juntamente com o escritório de arquitetura 

britânico Atkins Design Studio para desenhar o plano para uma cidade o mais fiel possível à 

aparência e ao funcionamento de uma cidade inglesa tradicional. Comparado às outras 

towns que abordaremos aqui, o planejamento de Thames Town demorou mais tempo para 

ser concluído. O tempo de concepção prolongado deveu-se às barganhas realizadas pelo 

escritório de arquitetura britânico junto às autoridades reguladoras chinesas para 

construírem ruas mais estreitas que aquelas determinadas pela norma atual e quarteirões 

que não estivessem orientados para sul. 
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Figura 125: Noivos sendo fotografados em frente à igreja medieval de Thames Town, Songjiang, município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Essa restrição quanto à orientação dos quarteirões é parte de uma tradição milenar de 

regulação da implantação das cidades chinesas baseada nos princípios do feng shui, muito 

anterior aos princípios pretensamente científicos de organização “racional” do espaço, 

lançados pelo urbanismo oitocentista, ou até mesmo dos princípios quatrocentistas lançados 

por Alberti. Longe do que muitos imaginam, os princípios do feng shui são voltados não só 

para o equilíbrio das construções com a cosmologia tradicional chinesa, mas também para 

questões de higiene e habitabilidade como o insolejamento, a circulação da ventilação, o 

controle térmico das edificações e o controle de pragas e doenças citadinas. Então, não é 

surpreendente que muitos princípios do feng shui permaneçam (ainda que sutilmente) 

presentes na concepção de espaço, edifícios, cidades e nas leis de controle urbanístico 

chinesas ainda hoje. Mesmo que a prática do feng shui tenha sido considerada ilegal por 

Mao Tsé-tung, em razão de diminuir a influência das ideias confucionistas na sociedade, na 

urbanização e nos modos de vida, essa tradição milenar resiste e continua organizando a 

concepção espacial e influenciando nos usos nas cidades chinesas contemporâneas. 
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Figura 126: Noivos sendo fotografados em frente à igreja medieval de Thames Town, Songjiang, município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 127: Fotografia de uma das ruas de Thames Town. Songjiang, município de Xangai. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 

Apesar de deixarem de lado os princípios milenares do planejamento chinês tradicional, os 

arquitetos do escritório Atkins Design Studio foram bastante minuciosos ao projetar uma 

cidade que simulasse o “crescimento orgânico” de uma “típica cidade inglesa rural” 

modelada de acordo com uma história urbana imaginada por eles, baseada em estudos 

realizados em pequenas cidades inglesas, e nos princípios do movimento do New Urbanism. 

(HARTOG, 2010, p. 124) Tamanha minúcia se deve ao claro desejo expressado pelos 

empresários da SNCD e do governo local da municipalidade de Xangai em forjar uma 

paisagem pitoresca e vendável em Thames Town. Como resultado, o empreendimento 

localizado na porção oeste da Nova Cidade Média de Songjiang, pode ser considerado 

como um empreendimento inteiramente voltado para a lógica do mercado da construção 

civil, sendo considerado em 2004 como o empreendimento com maior potencial de 

investimento da região do Delta do Rio Yangtzé, impulsionando as vendas dos imóveis que 

tiveram quase todas as suas unidades habitacionais vendidas durante o primeiro dia do 

primeiro evento de vendas. (Idem.)  Desde a sua inauguração, em 2006, os preços por m2 

dos imóveis localizados em Thames Town e nos seus arredores aumentaram 

significativamente, gerando uma bolha de especulação imobiliária já que, segundo Hartog, 

cerca de 50% dos imóveis permaneciam inocupados ainda em 2010. Essa bolha de 

valorização levou à configuração de Thames Town como uma zona de exclusão social, onde 
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os altos valores do direito de uso do solo excluem as classes menos abastadas e a grande 

distância do empreendimento em relação à linha 9 do metrô, a cerca de 45 minutos a pé, 

exige que os seus habitantes tenham carros, como afirma o próprio gerente de projeto da 

SNCD, Chen Chao: “Para viver aqui, você precisa de um carro”. (HARTOG, 2010, p. 126)  

Como a SNCD é uma organização semiprivada, com fortes relações com o governo local, 

não é de se estranhar que muitos dos residentes e compradores de Thames Town sejam 

funcionários de instituições governamentais relacionadas aos departamentos da 

administração pública. 

 

Figura 128: Fotografia de uma das ruas de Thames Town. Songjiang, município de Xangai. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 

Apesar de Thames Town e da Nova Cidade Média de Songjiang terem sido projetadas como 

cidades poli funcionais seguindo os princípios do New Urbanism, como a fachada ativa e as 

ruas peatonais comerciais, a Nova Cidade Média, que deveria funcionar como uma nova 

centralidade e vetor de desenvolvimento urbano, parece funcionar ainda como uma cidade 

mono funcional, como uma cidade-satélite, ou ainda cidade-dormitório. Logo, esses 

princípios não garantem urbanidade. Mesmo que a cidade fique lotada de visitantes nos 

finais de semana, com noivos e noivas utilizando o seu cenário pitoresco para compor os 

seus álbuns de casamento (algo comum em muitos cenários icônicos em toda a China), o 

comércio gira essencialmente em torno disso, com a esmagadora maioria dos 

estabelecimentos voltada para a oferta de serviços para a indústria do casamento como 
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lojas de vestidos de noiva, bolos de casamento, salões de beleza, estúdios fotográficos, 

assim como casas de lanches e petiscos. 

II. Fengjing New Town 

Tema: Canadá / Cidade sustentável 
Cliente/ desenvolvedor: Fengjing local governmente / Shanghai New Fengjing Construction & 
Development Co. Ltd.  
Projetista: Six Degrees Architecture and Design Inc. (adquirida pela B+H em 2007), em cooperaçãoo 
com Corban & Goode e Environmental Design Associates Collaborative Inc.  
Escritório chinês parceiro: Architectural Design and Research Institute of Tongji University 
Ano do projeto: 2004 
Implementação: 2004–atualidade 
Área de Fengjing New Town: 5,4 km2 
População projetada para Fengjing New Town em 2020: 28.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 9 – azul claro 
Estações de metrô: Não há nenhuma estação de metrô em um raio de mais de 30km. A estação de 
metrô mais próxima é a Songjiang South Railway Station ���, porém há uma linha de ônibus que 
passa em frente à estação Songjiang Sports Centre ���(�� que chega até a nova town. 
(HARTOG, 2010, p. 94) 

A vila de Fengjing remonta à disnastia Yuan, e possui mais de 1500 anos de história, mas 

apenas em 2001 foi apontada pelo governo da municipalidade de Xangai para figurar como 

parte do One city, nine towns Development Plan. Assim, uma competição internacional foi 

realizada para escolher um projeto de “uma cidade ecologicamente correta em um estilo 

Norte Americano, com fábricas para roupas e maquinário, e com as funções de comércio, 

negócios, turismo, entretenimento e moradia”. (HARTOG, 2010, p. 98) 

A infraestrutura da antiga vila de Fengjing era ainda muito precária quando do começo do 

projeto, em 2004. A eletricidade, por exemplo não era fornecida à noite, mantendo toda a 

cidade em um breu que durava até o amanhecer. Segundo Lisa Bate, presidente do 

escritório de arquitetura canadense Six Degrees Architecture and Design Inc., responsável 

pela elaboração do projeto da cidade, “o último andar do nosso hotel, [...] onde 

frequentemente trabalhávamos toda a noite, brilhava como um farol para ilustrar que a tarefa 

que desempenhávamos era também sobre a modernização da infraestrutura para as 

pessoas de Fengjing”. (Ibid., p. 100) É interessante notar nessa fala que os arquitetos de um 

escritório estrangeiro se sentiam responsáveis, portanto, por trazerem o “farol da 

modernidade” para uma vila com mais de 1500 anos de tradição. Tamanha presunção se 

devia também à implantação do que foi considerado em 2004 como “tecnologias 

inovadoras” como o uso de materiais locais (sim, isso não foi considerado óbvio). 

A Fengjing New Town fica localizada próxima ao limite oeste da municipalidade de Xangai, 

ainda muito distante da linha de metrô mais próxima, levando pelo menos 1 hora de ônibus 

ou mais de 6 horas a pé para chegar até a estação Songjiang South Railway Station ���. 

Apesar de remota, a nova town se beneficiou da construção da autoestrada que conecta o 
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centro de Xangai a Hangzhou, nas suas imediações. Desde a inauguração da autoestrada, 

muitas companhias se implantaram nas redondezas, dentre elas fábricas de brinquedos, 

roupas e eletrônicos. Entretanto, apesar de ter se tornado uma área atraente para a 

implantação de fábricas, o empreendimento responsável pela construção da Fengjing New 

Town até hoje não foi finalizada. 

III. Pujiang New Town 

Tema: Itália do futuro 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai City Council/ Shanghai Highpower–OCT Investment Ltd., Intertek 
Overseas Chinese Town Group Co. Ltd. 
Projetista: Gregotti Associati International, in co-operation with Centro Studio Traffico and Ove Arup 
Escritório chinês parceiro: Tianhua Architecture Planning & Engineering Limited 
Ano do projeto: 2001–2004 
Implementação: 2004–2020 (primeira etapa completada em 2008) 
Área de Pujiang New Town: 15 km2 
População projetada para Pujiang New Town em 2020: 80.000 – 100.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 8 – azul escuro 
Estação de metrô: Pujiangzhen !�
(HARTOG, 2010, p. 118) 

 

 

Figura 129: Fotografia dos arredores de Pujiang. As edificações de Pujian podem ser vistas à direita ao longe. 
Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 130: Fotografia dos arredores de Pujiang. As edificações de Pujian podem ser vistas à direita ao longe. 
Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 131: Fotografia dos arredores de Pujiang. As edificações de Pujian podem ser vistas à esquerda ao longe. 
Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 132: Fotografia de uma das ruas de Pujiang. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

As diretrizes de projeto estabelecidas pelo Shanghai City Council para a nova town de 

Pujiang expressavam o desejo de construir uma town em estilo clássico italiano. Entretanto 

o projeto ganhador da competição internacional, elaborado pelos arquitetos do escritório 

Gregotti Associati International, elabora uma visão do que seria, segundo os arquitetos, uma 

“Itália do futuro”, o único projeto a pensar/usar a palavra futuro em consideração, mesmo 

que todas tenham sido pensadas como cidades novas para um novo século – já que foram 

todas projetadas por volta do início dos anos 2000 e visam ficarem prontas em 2020. 

É alarmante identificar que o plano de Pujiang tenha sido construído sobre tabula rasa, 

assim como a maioria das demais towns em torno de Xangai. Como, ainda segundo os 

arquitetos, não havia “elementos contextuais ou históricos fortes” presentes no sítio do 

projeto, o único elemento mantido foi o sistema retangular de canais, utilizado em parte 

como base para o novo grid retangular. Esse sistema de grid contém alguns dos maiores 

quarteirões encontrados nos empreendimentos do One city, nine towns Development Plan, 

com 300 x 300 metros, destacando o forte caráter automobilístico dessa Itália do futuro. As 

ruas da nova town foram dimensionadas segundo a previsão de um grande fluxo de 

automóveis, com as suas larguras variando entre 26 e 60 metros, mas permanecendo 

esvaziadas. 
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Figura 133: Fotografia de uma das ruas de Pujiang. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

Cada um dos enormes quarteirões foi concebido para abrigar cerca de 1.000 habitantes em 

quatro tipos de casas desenvolvidas pelo escritório Gregotti Associati International: casas-

pátio, casas-de-orla, casas-de-beira-de-rio e condomínios-jardim. Segundo os arquitetos 

“arranha-céus foram posicionados estrategicamente como marcos visuais para adicionar 

identidade”, (HARTOG, 2010, p. 154) claramente reminiscentes das discussões sessentistas 

de paisagem de Kevin Lynch e Gordon Cullen e da necessidade de cunhar uma “identidade” 

para os empreendimentos (e cidades) dentro de uma lógica de capitalização sobre a cultura 

e de uma suposta “identidade”. Por outro lado, os arquitetos responsáveis pela concepção 

do empreendimento, ressaltam que as diretrizes do plano foram estabelecidas por meio de 

um cruzamento entre características do planejamento tradicional chinês e do planejamento 

tradicional italiano. Como evidência disso, alguns aspectos tradicionais chineses, como a 

orientação sul das casas de acordo com o feng shui, foram seguidos, em compensação foi 

construída uma Itália (do futuro!) baseada no obsoleto automobilismo fiatista em plena 

Xangai do século XXI. 

Diferentemente das outras novas towns integrantes do One city, nine towns Development 

Plan, a Pujiang New Town foi construída diretamente pela municipalidade de Xangai, não se 

submetendo às regulações do governo do distrito local. Tamanha proximidade entre esse 

projeto e o governo da municipalidade de Xangai se deve ao interesse especial da 
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municipalidade e do prefeito em Pujiang, como um ponto de relocação de habitantes 

removidos de outras áreas, em especial dos terrenos onde foi realizada a Exposição 

Mundial de Xangai em 2010, nas margens do Huangpu.  

 

Figura 134: Fotografia das edificações na área para onde foram relocados os habitantes removidos do terreno 
onde foi realizada a Expo 2010, às margens do Huangpu. Ao sul de Pujiang. Município de Xangai. Fotografia do 
autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

A área de relocação, contabilizada separadamente do resto da nova town, conta com cerca 

de 100.000 habitantes e fica localizada ao sul do empreendimento, em quarteirões mais 

densos que aqueles localizados ao norte, contando com escolas e creches públicas assim 

como uma maior proximidade com a estação de metrô de Pujiangzhen !� , a menos de 

10 minutos de distância. Como os quarteirões designados para os relocados da Expo 2010 

ficam a menos de 500 metros de uma pista muito movimentada, foi previsto no projeto e 

implantado uma intensa arborização e um talude artificial com mais de 7 metros de altura 

para servir como barreira sonora. O local foi pensado e construído como um exemplo de que 

o PCCh segue as normas e metas “ecológicas” elaboradas na exposição mundial e serviu 

de propaganda política mostrar como o governo nacional e local está tratando de acomodar 

a população despejada de uma área central com mais de 5 quilômetros quadrados na 

margem oeste do Rio Huangpu. 
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V. Nova Cidade Média Shanghai International Automobile City e Anting New Town 

Tema: Alemanha pós-guerra 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai Urban Planning and Administration Bureau of Jiading district/ 
Shanghai International Automobile City Realstate Co. Ltd. (SIACRE)  
Projetista: Albert Speer and Partner (AS&P) em cooperação com David Elsworth, PGW Witting-Gast-
Leyser, Fichtner Ingenieure 
Escritório chinês parceiro: ARTFORM (Shanghai) 
Ano do projeto: 2001 
Implementação: 2001 – atualidade 
Área da Anting New Town: 3 km2 
Área da Shanghai Automobile City: 62 km2 
População projetada para Anting New Town em 2020: 28.000 habitantes 
População projetada para Shanghai International Automobile City em 2020: 100.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 11 – vermelho escuro 
Estações de metrô: Anting �� e Shanghai Automobile City �"� � 
(HARTOG, 2010, p. 82) 

 

 

Figura 135: Fotografia de um dos canas perimetrais de Anting. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 
2015. Acervo do autor. 

Das novas towns, uma das mais conhecidas internacionalmente é a Anting New Town, com 

temática alemã, composta por casas do tipo fachwerkhaus (vila operária) estilo weimar, e 

quarteirões pós-modernos no melhor estilo das edificações propostas pelo arquiteto Aldo 

Rossi para a cidade de Berlim no pós-guerra. De forma similar à Thames Town, o projeto da 

Antig New Town acompanhou o desenho de uma Nova Cidade Média, segundo os padrões 

estabelecidos no plano 1–9–6–6. Nesse caso, a Nova Cidade Média foi a expansão da 
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Shanghai International Automobile City, o primeiro circuito chinês de Fórmula 1, que fica nas 

proximidades da Antig New Town, ambas projetadas pelo arquiteto alemão Albert Speer 

Jr.191 Não por acaso esta new town fica próxima à fábrica da Volkswagen. Em 1984, quando 

a fábrica da Volkswagen foi inaugurada, a construção da Shanghai International Automobile 

City foi iniciada e planejada para abrigar os funcionários da maior indústria automobilística 

do continente asiático. Assim, quando, em 2001, os projetos para a Anting New Town se 

tornaram parte da estratégia de desenvolvimento do One city, nine towns Development Plan 

a temática alemã já era considerada inevitável para a nova town devido à grande influência 

da Volkswagen naquela região da cidade. O escritório de arquitetura alemão AS&P ganhou 

a competição internacional montada pela Shanghai Urban Planning and Administration 

Bureau of Jiading district em conjunto com a Shanghai International Automobile City 

Realstate Co. Ltd. (SIACRE) para a elaboração tanto do projeto da Anting New Town quanto 

para o planejamento da expansão da Shanghai International Automobile City. Ambos os 

planos foram elaborados em menos de 6 meses e a construção foi iniciada 3 meses depois.  

 

Figura 136: Fotografia de uma das praças de Anting com uma cópia do monumento a Goethe–Schiller. Município 
de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

                                                

191 Albert Speer Jr. é o filho de Albert Speer que foi o arquiteto-chefe do terceiro Reich, tendo 
projetado a reconstrução de Berlim (não executado), os estádios das olimpíadas de Berlim de 1934, a 
Chancelaria do Reich (residência do Chanceler), o projeto da Rua 17 de Junho em Berlim 
(continuação Unter den Linden) e o Teatro Volkshalle. 
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Apesar da estação de metrô da linha 11 ter sido nomeada Anting, trinta minutos de 

caminhada em direção ao sul separam a estação da entrada da nova town. Para chegar à 

Anting New Town é necessário cruzar uma ponte sobre o rio Wusong e caminhar por áreas 

onde não há muitas pessoas nas ruas. Mas, ao adentrar a área projetada pelo escritório 

AS&P, percebe-se uma forte mudança no planejamento. Esta cidade segue uma série de 

tendências internacionais de urbanização, reservando grandes espaços exclusivamente 

para pedestres, com bancos estrategicamente localizados, pequenas praças arborizadas e 

“fachadas ativas” nos térreos dos seus quarteirões, como que em um enorme esforço para 

reunir todas as ideias atuais de placemaking e traffic calming. No entanto, estas táticas 

projetuais não parecem funcionar bem na nova town, já que as ruas peatonais e bares 

abandonados (alguns com anúncios de salsichões com cerveja alemã) permanecem vazios. 

Em meio a condomínios fechados, a cidade se desenvolve com uma malha urbana típica 

alemã, com o perímetro dos quarteirões definidos pelas edificações que delimitam pequenas 

áreas verdes e praças arborizadas. Uma dessas praças contém em seu ponto focal uma 

fonte desativada, revestida por sobras de pedras diferentes e encabeçada por uma cópia do 

monumento a Goethe–Schiller, da cidade de Weimar, na Alemanha. 

 

Figura 137: Fotografia de uma das praças de Anting com uma austera igreja luterana ao centro. Município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

O centro da composição do desenho urbano da nova town é uma praça reminiscente de 

“uma Berlim durante o período da reunificação da Alemanha após a queda do muro de 
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Berlim”, composta por edificações com feições institucionais (e burocráticas) que emolduram 

uma austera Igreja protestante (apenas para composição de perspectiva já que a maior 

parte dos chineses não têm uma religião ou frequentam igrejas). Ao fundo da falsa igreja há 

um lago artificial com uma ponte exclusivamente peatonal que zigzagueia sobre a água e 

conecta essa praça a uma outra vizinhança, composta por edificações reminiscentes de 

empreendimentos habitacionais alemães do final do século passado que pontuam a 

paisagem de tantas cidades do interior da Alemanha.  Próxima à Anting e representando 

parte fundamental do caráter do conjunto urbano está a Shanghai International Automobile 

City com seus muitos parques de estacionamentos de veículos recém-fabricados. Além das 

óbvias unidades habitacionais para os funcionários da Volkswagen, o plano para a Shanghai 

International Automobile City, também elaborado pelo escritório AS&P, contém uma área 

automobilística para manufatura, comercialização, exibições automobilísticas e 

entretenimento assim como um circuito de Fórmula 1. A direção da Volkswagen 

acompanhou de perto todo o processo de projeto e construção da Automobile City, em 

especial a concepção e construção de uma grande área de estruturas voltadas para a 

educação, construídas e geridas pela própria Volkswagen, enfatizando o tamanho da força 

gravitacional exercida pela fábrica de automóveis nessa área da municipalidade de Xangai. 

 

Figura 138: Fotografia do lago de Anting com edifícios habitacionais ao fundo. Município de Xangai. Fotografia 
do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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A força da Volkswagen vai além do poder econômico que uma gigantesca empresa 

multinacional empunha para adentrar no fértil terreno da produção de subjetividade e 

desejo. O sonho da nova classe média chinesa não se resume a ter uma casa, é 

fundamental também ter muitos carros. Ambos são signos de ascensão social e formas de 

exibir o próprio sucesso, alinhados às bases do American Way of Life. Segundo 

Campanella, (2008, p. 218) entre 1990 e 2003, o número de veículos motorizados em 

Xangai passou de 212.000 para 1.200.000; os novos carros na China estão onde o dinheiro 

está. Como resultado desse assombroso crescimento da frota de veículos, o número de 

acidentes de trânsito cresceu assombrosamente e houve um aumento significativo das 

fatalidades, principalmente aquelas envolvendo ciclistas. Como um exemplo desse conflito 

entre motoristas e ciclistas travado nas ruas das cidades chinesas, em 2000, 1/3 das 83.000 

fatalidades no trânsito envolveram ciclistas. Para muitos chineses, as bicicletas são relíquias 

antigas e símbolos de pobreza e subdesenvolvimento, (Ibid., p. 222) a antítese da imagem 

cultivada em muitas outras cidades do mundo, onde as bicicletas são associadas ao 

desenvolvimento sustentável e a uma vida saudável. 

VI. Gaoqiao New Town 

Tema: Holanda antiga 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai Pudong New Area Government e Gaoqiao Town e Shanghai New 
Gaoqiao Development Co. Ltd.  
Projetista: Kuiper Compagnons & Atelier Dutch 
Escritório chinês parceiro: Guangzhou Urban Planning & Design Survey Institute 
Ano do projeto: 2001–2004 
Implementação: 2003–atualidade 
Área de Gaoqiao New Town: 5.6 km2 
População projetada para Gaoqiao New Town em 2020: 135.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 6 – rosa escuro 
Estação de metrô: Waigaoqiao Free Trade Zone North �+ �%�
 
(HARTOG, 2010, p. 106) 

A paisagem onde foi implantada a Gaoqiao New Town, próxima ao Delta do Rio Yantzé, 

possui muitas semelhanças com a paisagem das terras holandesas. Diques, eclusas e 

pastagens estão por todo lado, talvez por isso os desenvolvedores pensaram em implantar 

aqui uma nova town com temática holandesa. A nova town está implantada nas imediações 

da Waigaoqiao Free Trade Zone North, parte da Zona Econômica Especial (ZEE) do 

Pudong, em atividade desde 1990. 

Antes de iniciar a implementação da cidade, muitas casas existentes no local foram 

demolidas e a população foi relocada para novos edifícios nas proximidades. Como parte 

das exigências dos desenvolvedores, os arquitetos da Kuiper Compagnons criaram um 

misto de habitações com perfis distintos com 15% de habitações populares, 15% de 
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habitações mais caras e o restante de habitações voltadas para a classe média, todas 

orientadas para o Sul, segundo o feng shui. 

O empreendimento foi dividido em duas partes com 10.000 casas cada, os arquitetos da 

Kuiper Compagnons ficaram encarregados de desenhar a “Cidade dos desejos” e os 

arquitetos do Atelier Dutch desenharam a “Cidade das memórias”, ambas contando com a 

implantação de novos canais, com nível da água ajustável e isolados da água poluída do rio 

Huangpu. Como resultado da combinação entre a “Cidade das memórias” com a “Cidade 

dos desejos” o empreendimento apresenta tanto casas em estilo tradicional holandês quanto 

modernas casas suburbanas. Assim como a Thames Town e Luodian, o cenário pitoresco 

de Gaoqiao, com muitas referências visuais diretas às cidades holandesas, também se 

tornou muito atrativa para a indústria dos casamentos, com noivos e noivas aproveitando a 

rua Holland Lifestyle street para preencherem os seus álbuns de casamento e consumirem 

nas diversas lojas especializadas. 

VII. Nova Cidade Média Dongtan Eco-City 

Tema: Pós industrial / Cidade sustentável 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd. (SIIC)  
Projetista: Arup 
Escritório chinês parceiro: Um grande número de institutos de design e várias universidades 
Ano do projeto: 2005 
Implementação: - 
Área de Nova Cidade Média Dongtan Eco-City: 86 km2 
População projetada para Nova Cidade Média Dongtan Eco-City em 2040: 500.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 6 – rosa escuro 
Estações de metrô: Não há nenhuma estação de metrô na ilha de Chongming, a estação mais 
próxima da ponte que leva à ilha é a Wuzhou Avenue � �*, mas também é possível pegar um 
ferry partindo do porto de Shidongkou e chegando à nova town 
(HARTOG, 2010, p. 160) 

A Nova Cidade Média Dongtan Eco-City foi projetada como o maior empreendimento 

concebido dentro do One city, nine towns Development Plan para a ilha de Chongming. 

Segundo Hartog, (2010, p. 164) toda a ilha de Chongming, ao norte do centro da cidade de 

Xangai, foi escolhida para servir como um laboratório para o desenvolvimento de novas 

tecnologias sustentáveis, um santuário para a preservação da biodiversidade natural, e um 

modelo nacional de sustentabilidade, eficiência energética e consciência ambiental. Para 

tanto, foram realizadas competições internacionais e estudos para o desenvolvimento de 

toda a ilha de Chongming e de diversas novas towns com a participação de mais de 40 

empresas locais e internacionais assim como de muitas organizações. 

O distrito de Chongming permanece juntamente com as ilhas de Chang Xing e Heng Sha, 

como os únicos distritos rurais dentro da municipalidade de Xangai. Mas, com a recente 

construção da ponte que conecta essas ilhas ao continente, o status desse município pode 

mudar. O projeto para a Dongtan Eco-City é parte importante dessa mudança que se 
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pretende efetuar na ilha de Chongming. Como resultado de um acordo de cooperação entre 

a China e o Reino Unido, o projeto da Nova Cidade Média de Dongtan pretende que ela seja 

o primeiro ambiente urbano autossustentável do mundo, combinando a redução da emissão 

de CO2 com a sustentabilidade socioeconômica e soluções sustentáveis para a drenagem 

das águas das chuvas de monções. (HARTOG, 2010, p. 164) 

Talvez por ser o plano mais ambicioso concebido dentro do One city, nine towns 

Development Plan, a Nova Cidade Média Dongtan Eco-City permanece em fase de 

concepção. Se em 2005 o seu projeto resultou da parceria entre a China e o Reino Unido, o 

governo chinês tem investido para torna-la a “mais chinesa de todas” dentre as cidades 

novas dentro do município de Xangai. 

VIII. Chengqiao New Town 

Tema: China tradicional / Cidade sustentável 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai City Planning Bureau  
Projetista: Internationales Stadtbauatelier (ISA), in co-operation with Bertrand Warnier (Paris) and 
Gulter Költz (Stuttgart) 
Escritório chinês parceiro: Shanghai Tongji Urban Planning and Design Institute (TJUPDI) 
Ano do projeto: 2002–2003 
Implementação: 2003–2020 
Área de Chengqiao New Town: 20 km2 
População projetada para Chengqiao New Town + velha Chengqiao em 2020: 200.000 
habitantes 
Linha de metrô: linha 6 – rosa escuro 
Estações de metrô: Não há nenhuma estação de metrô na ilha de Chongming, a estação mais 
próxima da ponte que leva à ilha é a Wuzhou Avenue � �*, mas também é possível pegar um 
ferry partindo do porto de Shidongkou e chegando à nova town 
(HARTOG, 2010, p. 128) 

A Chengqiao New Town foi projetada como um novo bairro para a pequena cidade de 

Chongming, capital do distrito da Ilha de Chongming. Para a Chengqiao New Town, o 

Shanghai City Planning Bureau decidiu por uma temática que remetesse às cidades do sul 

da China com sua profusão de canais. O escritório que ganhou a competição internacional, 

em 2002, para a elaboração do plano dessa cidade foi o escritório de arquitetura alemão 

Internationales Stadtbauatelier, que não pareceu entender muito bem o tema, mesmo que 

tenha colaboração Shanghai Tongji Urban Planning and Design Institute. 

O centro da nova town possui um porto com doca preparada para receber cruzeiros e 

amplos píeres pensados para abrigarem embarcações a vela e yachts, assim como outras 

embarcações de luxo, na esperança de atrair os turistas. Como se espera que, em breve, 

seja realizada uma conexão direta com o centro de Xangai através do sistema de metrô, se 

prevê uma enorme migração e expansão urbana na nova town de Chengqiao, assim como a 

cidade de Chongming. 
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IX. Luodian New Town 

Tema: Suécia antiga 
Cliente/ desenvolvedor: Luodian Town of Baoshan District, Shanghai Real Estate Ltd., Shanghai 
Golden Luodian Development Co. Ltd.  
Projetista: Sweco Architects AB Stockholm, em associação com KTH Urban Planning and Design 
Escritório chinês parceiro: Shanghai Urban Planning Bureau, Baoshan Urban Planning e Land 
Administration Bureau, Architectural Design and Research Institute of Tongji University e Shanghai 
Institute for Architecture and Design Research SIADR 
Ano do projeto: 2001–2004 
Implementação: 2001–2013 
Área de Luodian New Town: 6,8 km2 
População projetada para Luodian New Town: 50.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 7 – laranja 
Estação de metrô: Meilanhu ' # 
(HARTOG, 2010, p. 138) 

 

 

Figura 139: Fotografia do lago de Luodian com a falsa igreja e edifícios habitacionais ao fundo. Município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Em 2001, com o lançamento do One city, nine towns Development Plan, o escritório sueco 

Sweco Architects ganhou a competição internacional lançada pela municipalidade para a 

construção de uma cidade com temática sueca com a pretensão de atrair investidores e 

turistas internacionais. A construção da primeira fase do empreendimento ficou sob a 

responsabilidade da China New Town Development Co. Ltd. (CNTD), sediada em Hong 

Kong, a primeira empresa completamente privada a desenvolver uma cidade na China pós-
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abertura econômica. Essa empresa adquiriu os direitos de uso do solo, executou as 

movimentações de terra, construiu a infraestrutura urbana e também ficou responsável pela 

remoção e relocação da população local. (HARTOG, 2010, p. 142) 

Se no passado a antiga cidade de Luodian, cuja história se estende por mais de 700 anos 

(desde a dinastia Yuan), era conhecida como Golden Luodian (ou Luodian Dourada) devido 

à sua localização estratégica, o mesmo pode ser dito da nova town de Luodian. Essa nova 

town fica próxima ao anel viário suburbano e à via expressa para Nanquim, assim como de 

imensas novas áreas industriais. 

 

Figura 140: Fotografia das ruas de Luodian com suas estátuas de corpos nus e edifícos de uso misto ao fundo. 
Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Assim que o pedestre sai da estação de metrô Meilanhu ' # e caminha em direção ao 

norte, é impossível não ver a torre da igreja que marca o horizonte da nova town de 

Luodian, acima do parque em torno do lago. Juntamente com Thames Town, Luodian 

apresenta um forte caráter pitoresco, com espaços concebidos de maneira a remeter 

diretamente à Escandinávia de formas, por vezes, assustadoras. Talvez em uma tentativa 

de remeter ao ambiente do centro de cidades como Estocolmo, os arquitetos pontuaram a 

sua concepção da nova town com muitas esculturas, também de maneira similar ao que se 

verifica em Thames Town. Porém, as muitas esculturas de corpos nus parecem 

desajeitadas e fora de contexto, recebendo olhares de estranhamento dos passantes.  
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O parque no entorno do lago se tornou um destino de camping bastante popular entre as 

famílias chinesas, assim como um lugar atraente para noivos tirarem fotos para os seus 

álbuns de casamento, como em outros pontos da cidade. A indústria do casamento 

movimenta a economia de Luodian com uma profusão de negócios voltadas para os noivos, 

como spas, estúdios de maquiagem, salões de beleza, lojas de trajes para noivos, estúdios 

de fotografia, lojas de bolos de casamento, lanchonetes e quiosques de petiscos. Noivos 

sendo fotografados para os seus álbuns de casamento estão por toda a parte, em especial 

em coretos e em um pitoresco deque com um piano de calda branco deixado ao ar livre, 

desprotegido das intempéries. 

 

Figura 141: Fotografia do lago de Luodian com um piano de calda branco e coretos com cortinas brancas 
esvoaçantes. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

Os habitantes da nova town se encaixam em três grupos: trabalhadores do setor 

administrativo da indústria Baosteel, antigos habitantes da área que ascenderam 

socialmente e habitantes vindos do centro da cidade de Xangai, com muito poucos 

habitantes provenientes de outras partes do país. De maneira similar à Thames Town, os 

empreendedores e o governo local tentaram trazer para Luodian o caráter de cidade-

universitária, com a tentativa de deslocar uma parte da Shanghai University para a nova 

town, mas a ideia foi abandonada. (HARTOG, 2010, p. 144) Algumas partes do projeto 

original, foram privatizados com o passar dos anos e muitas ruas possuem hoje guaritas, 

como resultado da criação de condomínios fechados. Em muitos pontos da nova town novos 
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empreendimentos voltados para as classes mais abastadas, já cercados desde a sua 

concepção, continuam surgindo com temas diversos, mas mantendo o fetiche europeu. 

Funcionários de imobiliárias locais distribuem folhetos desses empreendimentos em todos 

os acessos de automóveis de Luodian, afinal os automóveis estão onde o dinheiro está. 

X. Nova Cidade Média de Lingang  

Tema: Cidade portuária/ Estilos modernos europeus 
Cliente/ desenvolvedor: Shanghai Harbour City Development Group Co. Ltd. 
Projetista: Von Gerkan, Marg und Partner em cooperaçãoo com a consultoria do Porto de 
Hamburgo, Zentrum für Intregrierte Verkehrssysteme GmbH, Breimann & Bruum, Ingenieur Dienst 
Nord GmbH, Schlotfeldt Licht. 
Escritório chinês parceiro: Shanghai Urban Planning and Design Institute (SUPDRI) 
Ano do projeto: 2002 
Implementação: 2003–2020 
Área da Nova Cidade Média de Lingang: 74 km2 
População projetada para Nova Cidade Média de Lingang em 2020: 830.000 habitantes 
Linha de metrô: linha 16 – verde claro 
Estação de metrô: Dishui Lake $�# 
(HARTOG, 2010, p. 172) 

 

 

Figura 142: Pessoas observam o plano do lago de Lingang exposto em painés na orla da cidade. Município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 
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Figura 143: Pessoas observam o plano do lago de Lingang exposto em painés na orla da cidade. Município de 
Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo do autor. 

 

Figura 144: Pessoas passeiam pela orla de Lingang. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 
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A Nova Cidade Média de Lingang foi concebida como parte do One city, nine towns 

Development Plan, e dedicada à indústria e à atividade portuária internacional. Como reflexo 

disso, antes mesmo de ser conectada ao centro da cidade de Xangai por meio de uma linha 

de metrô, a Nova Cidade Média de Lingang foi conectada através da maior ponte do mundo 

(com 32 quilômetros de extensão) ao porto de águas profundas de Yangshan, ao sul. A 

conexão entre o empreendimento da Nova Cidade Média de Lingang e o porto de Yangshan 

é tamanha que a principal diretriz de projeto foi a acomodação de funções que a ilha do 

porto não conseguiria abrigar por falta de espaço, como uma grande área industrial e 

logística.  

 

Figura 145: Pessoas passeiam pela orla de Lingang. Município de Xangai. Fotografia do autor. Ano 2015. Acervo 
do autor. 

Assim o empreendimento foi dividido em duas áreas principais: uma cidade portuária e uma 

área industrial. A área industrial contém uma Free Trade Zone e um centro de logística e foi 

construída sobre uma área agrícola próxima à antiga vila de Luchao, com milhares de 

fazendeiros relocados. Já a cidade portuária, foi construída sobre um terreno aterrado 

utilizando solo submarino e apresenta uma ampla rede de canais de drenagem e um lago 

artificial circular em seu centro. No perímetro do lago, uma orla e uma densa área de 

negócios, no segundo anel um parque com 500 metros de largura, pontuado por edificações 

institucionais e nos anéis mais externos quarteirões residenciais de alta densidade com 
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serviços para atender a uma população de cerca de 13.000 habitantes, cada e com 

dimensões de 720 x 720 metros. 

Simulacro como desmonte do modelo 

Desde 2006, com o décimo primeiro plano quinquenal (2006-2010), o One city, nine towns 

Development Plan foi redirecionado para otimizar a construção de outras Novas Cidades 

Médias integrantes do plano 1–9–6–6. Assim, cidades como Lingang e Songjiang passaram 

a receber mais recursos para finalizarem as suas construções. É interessante notar que os 

empreendimentos que tiveram maior repercussão mundial foram também alguns dos 

menores. Esses empreendimentos causavam espanto por apresentarem cópias e 

simulações de edificações em estilos estrangeiros, como mostramos nos itens acima, e 

também por terem supostamente “demorado muito” para serem habitados, sendo 

considerados como “cidades-fantasma” pelos grandes veículos de mídia internacional. 

Existem pelo menos três livros que abordam as questões referentes ao projeto One city, 

nine towns Development Plan sob alguns de seus aspectos e analisando, cada uma a seu 

modo, os possíveis desdobramentos deste projeto para o campo crítico da arquitetura e do 

urbanismo, notadamente, cidade fantasma, hiperurbanização chinesa, e cópia e mimese na 

arquitetura contemporânea chinesa. O jornalista Wade Shepard escreveu sobre as cidades 

fantasma espalhadas pela China, Rem Koolhaas sobre a urbanização do DRP, e Bianca 

Bosker estudou o processo de mimese sob o aspecto arquitetônico das edificações. O livro 

da Otília Arantes toca brevemente no assunto das cópias nos parques temáticos, mas seu 

livro Chai-na tem o foco na continuidade e possíveis rebatimentos de megaeventos como as 

Olímpiadas na cidade de Pequim, e passa brevemente pelas questões da cidade de Xangai, 

dedicando apenas quatro páginas à Expo 2010 sem observar seus possíveis rebatimentos 

para a China e para a disciplina da arquitetura e urbanismo. Nossa abordagem neste 

trabalho buscou analisar o projeto elaborado para o One city, nine towns Development Plan 

sob a lógica da diferença, entendendo-os como peças-chave para o entendimento dos 

antecedentes do modelo urbano em devir que identificamos em Xangai, e, principalmente na 

potência do falso ao desmontar os modelos urbanos anteriores e remonta-los em um novo 

aspecto e contexto – possivelmente o primeiro modelo urbano oriental desde breve século 

XXI. Dentro do contexto do gigantesco canteiro de obras que a cidade de Xangai representa 

hoje, não é de espantar que o mundo tenha direcionado os seus olhos para lá. Seguiremos 

analisando os aspectos do modelo urbano em devir na cidade de Xangai através da análise 

de filmes ligados à memoria urbana da cidade cruzando com nossas memórias de ida à 

campo. 
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4.3 MEMÓRIAS DE XANGAI E A MONTAGEM DO MODELO 

O filme Memórias de Xangai (2010), do cineasta chinês Jia Zhang-ke192 foi encomendado na 

ocasião da realização da Exposição Mundial da cidade realizada no mesmo ano sob o título 

Better City, Better Life. Diferentemente da produção de arquiteturas hegemônicas e 

imperiais que marcaram os pavilhões desenhados por arquitetos e urbanistas e dos 

processos de gentrificação que acabaram por relocar mais de cem mil pessoas da região 

que seriam construídos. Este filme marca uma transgressão das fronteiras disciplinares pela 

sua visão de mundo singular ao interrogar a história oficial da China através da potência 

micropolítica, e da multiplicidade e heterogeneidade de memórias reunidas e sobrepostas as 

imagens das demolições em curso na cidade. 

A montagem cinematográfica das imagens de Jia é conhecida por trabalhar com a realidade 

urbana e o cotidiano dos lugares e dos personagens, de maneira a evidenciar ou fazer 

frente a processos de sujeição, principalmente após o massacre da Praça de Tiananmen 

(1989) e a forte censura sofrida não só pelo cinema chinês como pelas artes em geral. 

Desta forma, o cinema na China na década de 1990 ficou conhecido por seus filmes 

“independentes”, que não eram exibidos nas salas de cinema do país, o que reduzia e muito 

as possibilidades de lucro fazendo ser necessária a redução dos custos, se apropriando das 

imagens do real e do possível, narrando e transmitindo a experiência urbana de seus 

personagens garantindo uma contraprodução de subjetividade frente a produção midiática 

dos “filmes épicos e grandiosos em estilo, interpretados como fábulas, alegóricas do 

imaginário nacional” (BERRY, 2014, p. 34) feitos pelos diretores da “Quinta geração” do 

cinema chinês que, em geral representavam a cultura dominante. Os filmes de Jia Zhang-ke 

representam um cinema eminentemente urbano, contemporâneo e realista que caracterizou 

o a “Sexta geração”. (Ibidem.) 

Se algum cineasta satisfaz ao mesmo tempo as expectativas geradas, de 
um lado, pelo cinema chinês independente que emerge desde meados dos 
90, e, de outro, pela excitante possibilidade de uma renovação do panteão 
de ‘autores’ que teriam um de seus focos prediletos no Oriente Extremo, 
esse é sem dúvida nenhuma Jia Zhang-ke. Ninguém como ele encarna o 
“espírito experimental” que menciona Zhang Zhen, e que deve ser 
entendido, sobretudo, como uma vontade de exploração formal em torno da 
ontologia da imagem cinematográfica. O que equivale a dizer: em torno do 

                                                

192 O cineasta Jia Zhangke nasceu em 1970 em Fenyang, na província de Shanxi, em uma época em 
que o país ainda era comandado por Mao Tse Tung, durante a Revolução Cultural. Jia integrada a 
chamada “Sexta Geração” do cinema chinês que tem por característica o urbano, contemporâneo e a 
realidade. Seus filmes são pensados a partir da vivência e o cotidiano de seus habitantes divergindo 
da cultura dominante como os filmes da “quinta Geração”. Principalmente após o massacre da Praça 
Tiananmen em 1989, a censura fez com que esta nova geração produzisse filmes de forma 
independente, ou seja, não enviado à censura. (BERRY, 2014) 
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vínculo das imagens com o real. (MIRANDA, 2007, p. 74 apud PIPANO, 
2012, p. 41) 

O filme Memórias de Xangai, é uma contribuição criativa, figurando como uma resistência 

ético-estética-indisciplinar, não só pelo seu caráter documental, mas pela denúncia das 

mudanças abruptas sofridas pela cidade com a demolição/construção de arranha-céus que 

figuram no limiar fantasmagórico da eterna substituição do novo pelo velho, e do passado 

pelo presente. Podemos atribuir as imagens com a vontade de devolver o direito à cidade de 

que falou Lefebvre àqueles que viram a cidades e as paisagens urbanas chinesas sendo 

devastadas pelo Capitalismo Informacional que “redefinem permanentemente inclusive os 

espaços ditos “socialistas” como a China”. (Guattari, 1981, p. 214) 

Segundo Issac Pipano (2012), a lembrança e esquecimento, o passado e o presente, o 

público e o privado operam a partir de redes que se conectam entre falas, gestos e imagens, 

onde a cidade de Xangai se dobra em outras representações possíveis. Trouxemos o filme 

Memórias de Xangai pelo duplo memória/esquecimento e corpo/resistência narrado pelas 

imagens e depoimentos reunidos por Jia Zhang-ke. Quanto a potência da memória e do 

esquecimento, Deleuze (1988) aponta o tempo como sujeito da dobra do lado de fora que 

traz um ponto de vista mais otimista para as transformações em curso em Xangai, pois o 

esquecimento traria a impossibilidade do retorno e a memória seria a necessidade de 

recomeçar. (p.115) Quanto a corpo/resistência, ainda segundo Deleuze retomando 

Espinosa, “não se sabe do que um corpo humano é capaz, quando se liberta das disciplinas 

do homem” e retomando Foucault, “não se sabe do que o homem é capaz ‘enquanto ser 

vivo’, como conjunto de ‘forças que resistem” (DELEUZE, 1988, p. 100) Inspirados nestas 

linhas de fuga, buscamos estabelecer relações entre as memórias/esquecimentos presentes 

no filme, com um relato sobre nossa ida a campo, para fazer frente aos discursos que a 

Expo 2010 engendrou, inspirados por Gabriel Tarde que afirmava que “resistir é criar”, já 

que “não basta apenas resistir, mas criar”. (MAGNAVITTA, 2015, p. 19) 

Expo 2010 

Entre maio e outubro de 2010, os visitantes, chefes de estado e representantes de mais de 

190 países e pessoas de todas as partes da China e do mundo, foram apresentados à maior 

exposição mundial da história realizada na cidade de Xangai. Durante os seus quase seis 

meses de duração, a exposição recebeu mais de 70 milhões de visitantes e atingiu o 

recorde de mais de 1 milhão de visitantes em um único dia. Mas os recordes não pararam 

aí, o terreno da Expo, localizado na margem oeste do Rio Huangpu, mesma margem do 

Pudong, e com mais de 5 quilômetros quadrados de área também foi o maior terreno a 

abrigar uma exposição universal. Para tal, foram relocadas mais de 100.000 pessoas, que 
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foram realocadas para as proximidades de Pujiang, uma das novas cidades-satélites do 

projeto One City Nine Towns.193 

A ambição de abrigar uma Exposição Mundial não é nada recente na história de Xangai. 

Desde a dinastia Qing, a cidade já havia sido indicada por representantes do governo como 

um local ideal para a realização de uma Expo. No ano de 1902, o acadêmico Liang Qichao 

mencionou a ideia de realizar uma Expo em Xangai no livro “O futuro da nova China”, pois a 

cidade seria um encontro do Ocidente com o Oriente. Em 1910, a ideia foi retomada por Lu 

Shi-è, um acadêmico de Xangai, em um livro intitulado “Nova China” que idealizava uma 

exposição com mais 10.000 nações na região do Pudong. Durante o período da República 

da China, a ideia ressurgiu em um livro de estratégias para o desenvolvimento publicado 

pelo próprio presidente Sun Yat-sen. Com a ocupação japonesa e a posterior formação da 

República Popular da China, a ideia ficou adormecida por muitas décadas, sendo retomada 

no contexto da reabertura política e econômica, por Deng Xiaoping. 

A Expo Xangai 2010 apresentava como tema “Cidade Melhor, Vida Melhor” e um discurso 

atrelado à política de urbanização promovida pelo governo chinês, que buscava um modelo 

de intervenção como parâmetro para os próximos anos, algo parecido com um manual de 

como planejar “cidades melhores” legitimado pelo discurso de uma vida mais “saudável”, 

voltada para questões ecológicas.  

Na ocasião da Expo 2010, em números oficiais foram mandados para fora da área que 

seriam construídos os pavilhões em torno de 50,000 pessoas mas, em números 

extraoficiais, se estimam pelo menos o dobro deste número.194 Bem no lugar em que estas 

populações foram removidas foi feito um concurso internacional em 2012, e o escritório 

vencedor, o dinamarquês Schmidt Hammer Lassen Architects, famoso por suas 

“revitalizações” nas áreas costeiras de grandes cidades Escandinavas, propôs um 

                                                

193 Ver capítulo 4. MADE IN CHINA, subcapítulo 4.2 Cidades simulacro e o desmonte dos modelos 
urbanos, item Uma cidade, dez satélites? 
194 A destruição do tecido urbano vernacular da cidade de Pequim – os hutongs – foi ainda mais 
ampla, e chamou mais atenção na mídia por ser consideravelmente mais antigo que o de Xangai – 
composto pelos longtongs e shikumen –, muitos datando da Dinastia Ming. A origem dos hutongs 
datam da capital mongol Khanbaliq (posteriormente chamada de Dadu), fundada em 1266 por Kublai 
Khan, o neto de Genghis Khan. O termo tem origem na palavra mongol hottog que significa “poço de 
água”. Em geral o hutong ficava dentro das muralhas de Dadu e eram habitados pela pequena 
nobreza. (CAMPANELLA, 2008, p. 147) Durante a Era Mao Tse-tung alguns hutongs foram 
demolidos para dar lugar a novas habitações públicas, ou organizações do estilo danwei (bairros 
operários), mas os hutongs permaneceram quase intactos até a década de 1990 quando muitos dos 
seus habitantes não foram mais remanejados para habitações populares no centro de Pequim, mas 
sim para áreas mais baratas e bem distantes do centro. Estima-se que o número que pessoas que 
foram expulsas com a “renovação urbana” de Pequim na década de 1990 chegue perto de um milhão 
de pessoas, o número equivalente a 30 anos de gentrificação durante as renovações urbanas nos 
Estados Unidos. (Ibid., p. 166) 
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empreendimento chamado “Green Valley” que se utilizaria da infraestrutura deixada pela 

Expo 2010 para “criar um novo destino de interesse para a população de Xangai”, 

(ROSENFIELD, 2013) de acordo com o tema “sustentabilidade” trazido pela Expo 2010, o 

projeto transformaria a área em um “complexo de consciência ambiental, composto de 

serviços para escritórios, espaços comerciais, etc.”. Ao que parece, o termo 

“sustentabilidade” foi incorporado de vez ao vocabulário estratégico, que já havia capturado 

o termo “cultura”,195 nos processos de venda e espetacularização da cidade contemporânea. 

Seguindo o tema da Expo 2010, a China expôs a sua proposta para uma “Cidade Melhor, 

Vida Melhor” em um pavilhão visitado por mais de 1 milhão de pessoas onde foi exposta a 

experiência de relocação de fazendeiros para uma nova vida “urbana e justa” em novas 

habitações “totalmente custeadas pelo governo”. Essa experiência e os princípios utilizados 

para a construção da nova cidade foram reunidos em uma Carta de Princípios que 

balizariam o desenvolvimento urbano das cidades chinesas nas próximas décadas. Grande 

parte desses princípios gravitavam em torno da ideia de sustentabilidade. 

A elaboração dos princípios expostos no pavilhão da China envolveu anos de planejamento, 

desde a nomeação da cidade de Xangai pelo Bureau of International Expositions para a 

realização da Exposição Mundial de 2010, em dezembro de 2002. Antes de serem expostos 

na Expo 2010 e reunidos na Carta, estes princípios foram testados na construção da 

“Huaming New Town”, situada entre Pequim e a cidade costeira (e antiga concessão 

estrangeira) de Tianjin, concebida pelo governo para demonstrar os princípios que 

norteariam um planejamento urbano “de sucesso”. No lugar onde foi construída a “Huaming 

New Town”, moravam cerca de 41.000 pessoas divididas em 12 pequenas vilas e fazendas 

em uma área total de aproximadamente 155 quilômetros. A dúzia de vilas ocupava uma 

área de cerca de 8 quilômetros quadrados, com o restante dos 147 quilômetros quadrados 

compostos por área cultivável de onde a maior parte dessas 41.000 pessoas tiravam o seu 

sustento, com as principais atividades locais girando em torno do artesanato de papel e do 

cultivo de vegetais, facilmente vendidos nas grandes cidades vizinhas. 

Com o projeto “Huaming New Town”, essas pessoas foram condensadas em uma área de 

2,5 quilômetros quadrados e o restante dos 152,5 quilômetros quadrados foram vendidos 

para incorporados para pagar pelos custos de construção. O resultado desse verdadeiro 

negócio da China é que os fazendeiros pagaram indiretamente pela construção com a sua 

principal fonte de renda. O governo local pressionou fortemente a população local a se 

                                                

195 Ver capítulo 3 XING-LING, subcapítulo 3.1 Star system, espetacularização urbana e a cidade-
mercadoria. 
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retirar das suas casas para a construção da nova town. Utilizando-se da interrupção de 

estradas, corte de água e eletricidade e, como um último recurso, da demolição de cada 

uma das escolas das 12 vilas, os habitantes, privados de qualquer condição de 

habitabilidade ou de qualquer forma de educar os seus filhos, se viram obrigados a 

compactuarem com o desejo do governo e se mudarem para as novas casas. 

A construção da nova town foi iniciada em março de 2006 e durou 16 meses com a estrutura 

urbana divida em dois espaços fechados com cerca de 12 prédios cada um e uma escola 

pública no centro, duas ruas comerciais e um parque com lago que fornece lazer noturno 

para “dança e socialização”. A nova municipalidade foi planejada para 74 mil habitantes com 

total de 4.2 milhões de metros quadrados construídos divididos entre áreas de relocação de 

fazendeiros, zona de desenvolvimento econômico e cultural. Segundo o escritório 

RhineScheme, baseado em Pequim, “o design envolve a criação de elementos 

paisagísticos, eixos visuais, marcos visuais, e bolsões de áreas verdes na tentativa de dar 

uma “identidade” para a nova comunidade”.196 Esse projeto, propagado como um consenso 

de sucesso pelo governo chinês, abriu caminho para várias outras cidades-satélites 

construídas nos arredores de Tianjin nos anos seguintes. 

No entanto, em matéria para o The New York Times,197 Ian Johnson mostra que existem 

sinais de disfunções sociais entre jovens e idosos que tiveram suas vizinhanças e estruturas 

familiares abaladas com a relocação em massa ocorrida às pressas para possibilitar a 

exposição da “experiência positiva” da nova cidade no pavilhão da Expo 2010. “Enquanto a 

China leva adiante a urbanização promovida pelo Estado, que espera ser endossado na 

próxima reunião do comitê do Partido Comunista Chinês, muitos temem que as dezenas de 

novos conjuntos habitacionais possam ter o mesmo destino que os projetos do pós-guerra 

nos países ocidentais”. (Ibid., 2013) 

Como o projeto foi exposto no pavilhão da China apenas 3 anos após a sua construção, não 

houve tempo suficiente para que os reais impactos dessa brusca transformação fossem 

sentidos pelos habitantes e estudados pelo governo antes da apresentação da mesma como 

um paradigma de sucesso na Expo 2010. Para além da maquiagem governamental 

envolvida nesse processo de fabricação de um consenso de sucesso de uma cidade recém 

construída, houve também o surgimento de uma ampla gama de problemas nos anos que 

se seguiram à construção. Desde jovens desempregados, a fazendeiros idosos deixados 

                                                

196 Ver mais em: Huaming New Town. Disponível em: < http://www.chinese-
architects.com/en/projects/31058_HuaMing_New_Town> Acesso em: 10 dez. 2015. 
197 Ver mais em: New China Cities: Shoddy Homes, Broken Hope. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2013/11/10/world/asia/new-china-cities-shoddy-homes-broken-
hope.html?pagewanted=1&_r=1> Acesso em 10 dez. 2015. 
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sem outra alternativa de renda, além de subempregos, essa cidade abriga agora uma 

população que se vê confrontada com os desafios da vida urbana onde notícias de suicídio 

tem se tornado cada vez mais comuns.198 

Os princípios por trás da construção da “Huaming New Town” têm sido aplicados por toda a 

China desde o começo do século XXI. Um dos projetos pioneiros desse tipo de urbanização 

é o “One City, Nine Towns” em Xangai. Tanto a “Huaming New Town” quanto os 

empreendimentos do “One City, Nine Towns” são projetos cujo objetivo é criar um novo 

vetor de desenvolvimento urbano ou reforçar um vetor de desenvolvimento existente e são 

parte integrante do modelo-Xangai e do devir urbano chinês. 

Nos próximos anos, o governo prevê a migração de mais de 250 milhões de pessoas que 

enfrentarão o movimento campo-cidade, fazendo com que uma em cada oito pessoas viva 

em uma cidade chinesa, já que até 2030 a população da China deve alcançar a marca de 1 

bilhão de pessoas. (MILLER, 2012) Isso influi diretamente em Xangai, que é muito menos 

controlada que a capital Pequim, que já conta com uma população de mais de 20 milhões 

de habitantes, o que a torna uma das cidades mais populosas do país, além de ter muito 

menos “tecido histórico”, o que de certa forma também não impediu grandes demolições em 

Pequim, mas certamente ajudou bastante a tornar Xangai esta grande megalópole que é 

hoje, uma cidade cada vez mais competitiva na venda de sua imagem de sucesso e no 

propósito de atrair cada vez mais investimentos internacionais como um reflexo dos 

procedimentos do capitalismo atual que “reterritorializa sem parar com uma mão o que 

estava desterritorializando com a outra”. (DELEUZE; GUATTARI apud HARVEY, 1992, p. 

217) 

Um breve relato 

Luzes piscam “I LOVE SH”, Oriental Pearl Tv Tower cobra tickets (200 ¥) para show de 

luzes, obras e demolições por toda cidade, trabalhadores ampliam mais uma linha deste que 

já é o maior metro do mundo, tickets (300¥) para acessar a cobertura a 632m de altura da 

Shanghai Tower, na Century Avenue. 

Senhor vende macarrão feito na hora em uma panela acoplada a sua bicicleta na Peng Lai 

Road, tickets (40 ¥) Yùyúan Garden pisca em diferentes cores de LED para atrair turistas, 

Xintiandi, o bairro “revitalizado” pelo arquiteto americano Benjamin Wood, está lotado de 

                                                

198 Segundo Ian Johnson, com uma população que apresenta ataques de ansiedade e crises de 
depressão, tem sido cada vez mais comuns notícias de suicídios por queda, envenenamento ou 
atropelamento por trens. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2013/11/10/world/asia/new-china-
cities-shoddy-homes-broken-hope.html?pagewanted=1&_r=1> Acesso em 10 dez. 2015. 
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turistas fazendo selfies em meio a boutiques alojadas nos remanescentes shíkùmen (casas 

com portão de pedras) 

O Bund, símbolo da era colonial de Xangai perde em escala e monumentalidade para os 

arranha-céus além do delírio de Pudong, HSBC troca dólares por yuanes, empresários 

fecham negócio ao visitar mega-maquete da cidade no museu da urbanização recente, o 

Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, o subsolo do museu é uma réplica que simula uma 

Xangai da década de 1930, as ruas e casas que sumiram acima do nível do solo agora 

viraram um imenso shopping com direito a céu falso, luminárias antigas... 

As luzes do Pudong, obviamente inspiradas nas de Manhattan, são financiadas pelo Partido 

Comunista Chinês, são todas desligadas ao mesmo tempo às 11h, todos os dias, uma 

adaptação momentânea na corrida por tornar Xangai a cidade do futuro, uma metrópole 

internacional do século XXI. O distrito financeiro Lujiazui, que já foi um arrozal na década de 

1990, agora é a miniatura fantasmagórica das cidades-fantasma chinesas, todas seguindo a 

lógica de construção do seu modelo de sucesso, para cada cidade nova seu próprio centro 

financeiro. 

4.4 XANGAI: MODELO TIPO–EXPORTAÇÃO 

Assim como o rádio de pilha japonês representava uma inflexão na codificação do mundo no 

sentido do design, sintetizando uma nova forma de pensar, produzir e distribuir produtos e 

bens nos anos 1970 (FLUSSER, 2007), será que poderíamos observar nestes novos fluxos 

e conexões entre a forma de pensar, projetar e produzir cidades ocidental e oriental como a 

emergência de um novo modelo–urbano em devir? Seria Xangai o novo paradigma de 

cidade para o século XXI? Ou pelo menos para o início da primeira metade deste breve 

século? Onde e como esta nossa hipótese pode ser demostrada? 

A China começa a despontar como grande credora, principalmente dos BRICS e dos países 

em desenvolvimento, como é o caso dos países africanos. O capital chinês se tornou 

atraente para estes países porque o governo chinês interfere menos na política interna dos 

seus devedores, apenas requerendo que uma parcela do montante devido seja reinvestido 

na contratação de mão de obra, materiais construtivos e estatais chinesas – o que mantém 

a economia chinesa aquecida para que novos investimentos sejam viabilizados e assim por 

diante. 

Exportação para o continente africano 

Marcus Power e Ana Cristina Alves, no livro China and Angola: A marriage of convenience 

publicado em 2012, defendem que apesar da considerável escala de cooperação entre 

China e Angola nos últimos anos e o grande interesse acadêmico e da mídia sobre a 
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entrada da China na África, pouco se sabe ainda sobre os termos e condições desta 

parceria. Isso se deve, principalmente, pela falta de transparência dos termos de assistência 

ao desenvolvimento, o contrato e os fluxos de investimentos entre os dois países. Segundo 

os autores “até recentemente existiam poucos pronunciamentos oficiais sobre o valor dos 

empréstimos realizados pelos chineses, a China é reticente em revelar e falar sobre as 

contribuições de ajuda à África, embora isso esteja lentamente mudando”. (Ibid., p. 1) E, 

como os valores dos empréstimos também não são revelados pelo governo angolano, fica 

complicado saber quanto dinheiro foi recebido e onde foi gasto. 

As relações entre Angola e China são como emaranhados, principalmente no tocante aos 

empréstimos fornecidos pela China International Fund (CIF), centrado no grupo Queensway 

Group sediado em Hong Kong, ou sobre os empréstimos envolvidos em estabelecimentos 

da China Sonangol International Holding (CSIH), junção da empresa Sonangol e empresas 

privadas de Hong Kong. Igualmente em Angola, a agência Gabinete de Reconstrução 

Nacional (GRN) também demonstra falta de transparência em relação aos empréstimos. A 

recente entrada de dinheiro chinês no país africano levantou discussões acerca do 

desenvolvimento, redução de pobreza, inadequação, governança e direitos trabalhistas, e a 

mídia tem questionado cada vez mais a capacidade institucional de Angola e a estrutura 

social de suas cidades. 

Os investimentos e empréstimos chineses engendraram importantes mudanças políticas 

cruciais para Angola na sua reconstrução pós-conflito (guerra civil angolana de 1975 a 

2002). No ano de 2011 foi organizada pela Universidade Católica de Angola (UCAN) e a 

London School Of Economics uma conferência internacional em Luanda para explorar e 

discutir as mudanças e possíveis respostas políticas das implicações da assistência 

econômica chinesa para o desenvolvimento angolano e criar espaço em que essas 

implicações pudessem ser discutidas publicamente, pois era sentido que existiam muitos 

“mitos” e mal-entendidos sobre os termos da cooperação China–Angola. O evento foi 

convocado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da universidade 

angolana (UCAN) e organizado pela University of Durham, CEIC e South African Institute of 

International Affairs (SAIIA). (Ibid. p. 2) 

A ascensão da China, de uma nação revolucionária na década de 1950 à sua emergência 

como protagonista no cenário político e econômico mundial na última década é uma das 

características definidoras do século XXI. (POWER; ALVES, 2012, p. 10) Essa influência é 

mais claramente visível na África, um continente esquecido pelos interesses internacionais 

desde a Guerra Fria. Essa parceria, fundamentada no apoio histórico da China ao processo 
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de independência de diversas nações africanas, tem ajudado a reaquecer a economia do 

continente através de novos investimentos e oportunidades de negócios. 

Como parte da estratégia governamental para aumentar a influência da China no cenário 

global, mais de cem empresas estatais foram reestruturadas e munidas de meios legais e 

administrativos, acesso preferencial a financiamentos e apoio diplomático necessário para 

adentrar e se estabelecerem em mercados fora da China. Considerando que, como 

resultado da crise econômica mundial de 2008, a China tornou-se a maior detentora de 

capital financeiro do mundo, com mais 2,4 trilhões de dólares americanos em reservas 

internacionais aplicadas à tarefa de alcançar uma posição relevante no mercado energético 

e de minerais estratégicos, (POWER; ALVES, 2012, p. 11) a sua nova posição fez com que 

o continente africano, sedento por recursos, enxergasse a nova potência asiática como um 

parceiro desejável. A disposição da China em oferecer empréstimos de recursos e acordos 

financeiros a países africanos destinados aos desejos da elite africana, que vão desde 

palácios presidenciais a projetos infra estruturais de larga escala, mostrou-se crucial para 

fechamento de negócios na África – mais um lucrativo negócio da China? Talvez. Mas o fato 

é que a urbanização africana se desenvolve segundo modelos testados primeiramente nas 

zonas econômicas especiais chinesas, e depois confirmadas em Xangai, a grande “vitrine” 

do PCCh na China contemporânea. 

É publicamente expresso que o governo chinês não tem nenhum interesse 
na política interna dos governos africanos, contraste direto com a União 
Européia e os Estados Unidos, ambos seletivamente impondo condições 
para seus programas de assistência ao desenvolvimento e até aos 
investimentos econômicos. (POWER; ALVES, 2012, p. 11, tradução nossa) 

A posição chinesa dentro do setor de recursos africanos tem aumentado nos últimos quinze 

anos, começou atuando pelas margens e agora representa uma parte significativa das 

concessões de petróleo da Angola ao Sudão e de concessões de mineração da República 

Democrática do Congo à África do Sul. As relações comerciais bilaterais entre a China e o 

continente africano excederam, em 2011, 160 bilhões de dólares americanos, baseando-se 

na extração de petróleo, minerais estratégicos e algumas matérias primas em troca de 

produtos manufaturados (GOLDSTEIN, 2006 apud POWER; ALVES, 2012, p. 11) 

Refletindo essas tendências, a China passou de líder asiático de exportação 
de petróleo em 1993, para alguns anos depois, o segundo maior 
consumidor mundial (2003) e o terceiro maior importador (2004). Esse fato 
sozinho justifica a relocação da segurança energética para o centro da 
formulação da política internacional de Pequim desde, como Zweig e 
Jianhai apontam, não somente o crescimento econômico contínuo da China 
dependente da segurança do suprimento de recursos, mas também a sua 
estabilidade social e, em última instância, a sobrevivência do Partido 
Comunista Chinês (PCCh). (POWER; ALVES, 2012, p. 12, tradução nossa) 
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Apesar da China ser uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e ter a segunda 

maior capacidade de refinamento de petróleo, apenas atrás dos Estados Unidos, a produção 

chinesa não consegue suprir nem metade de suas demandas domésticas, o que torna o 

país o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, ficando apenas atrás dos Estados 

Unidos. O consumo de petróleo dobrou na última década, e de acordo com a OPEC 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries), a demanda chinesa mostrará o maior 

crescimento mundial nas próximas décadas. Esta crescente dependência chinesa de 

recursos energéticos obriga o país a estabelecer relações e acordos internacionais com 

países produtores de petróleo tornando urgente e inadiável o aumento da sua influência 

global. Como o Oriente Médio, onde se localizam os maiores produtores de petróleo, 

atravessa um momento de conflitos e instabilidade política, a China direcionou seu interesse 

aos países africanos como estratégia de diversificação, e devido à necessidade de 

crescimento de sua influência global, o país tem emprestado capital às nações africanas 

para desenvolvimento infraestrutural, reformas urbanas e construção de novas cidades – 

muitas delas se tornando “cidades fantasma”, assim como ocorrem na China continental. 

O continente africano assumiu o papel crucial de fornecedora de recursos naturais como 

minerais, e hidrocarbonetos para a China que, em troca, urbaniza suas cidades, segundo 

modelo urbano próprio, mão de obra e empresas privadas e estatais chinesas. A China 

encontrou um cenário de fácil penetração econômica e de influência política no continente 

africano abandonado pela exploração colonial desde a Guerra Fria. (Ibid., p. 14) No caso 

específico de Angola, a China apoiou o grupo União Nacional Para A Independência Total 

de Angola (UNITA) na década de 1970 e estabeleceu boas relações diplomáticas com o 

país. Desde então, o partido que apoiou o grupo angolano mantém fortes ralações com o 

China Exim Bank e outras instituições financeiras. As negociações em torno de 

financiamento chinês para Angola se deram através do Angola Public Investiments Program 

(PIP) em 2002, logo após o término da guerra civil angolana. 

Em 2002, o China Construction Bank (CCB), e o Export Import (Exim) Bank financiaram um 

grande número de projetos em Angola, com valor de mais de 150 milhões de dólares 

americanos. Em 2004, os países concordaram com uma linha de crédito de 2 bilhões de 

dólares americanos, negociada sob o nome de Strategic Public–Private Partnership 

Framework Agreement, em 15 nov. 2004 (Ibid., p. 127) Essa linha de crédito veio a constituir 

a maior fonte de financiamento para um programa de investimento público angolano do 

período entre 2004/2006, financiando mais de cem contratos em áreas como saúde, 

educação, energia e água, agricultura, transporte comunicação social e obras públicas. 
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Em 2004 foi criado o Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN) de Angola, que era 

controlado pelo ministro da casa militar destituído do poder para dar lugar ao antigo ministro 

de urbanismo e moradia Antonio Texeira Flor. Esta reestruturação ajudou a reduzir a 

interferência militar sobre os financiamentos chineses. Posteriormente a GRN foi 

desmembrada e teve as funções absorvidas pela petroleira angolana Sonangol que 

melhorou a transparência e responsabilidade sobre os empréstimos chineses. Outra 

empresa, a China International Fund (CIF), 199  uma instituição privada de Hong Kong, 

emprestou aproximadamente 9.8 bilhões de dólares americanos para o ministério das 

finanças de Angola voltadas a construção de diversas obras como o novo aeroporto de 

Luanda, reabilitação de estradas e ferrovias e projeto de drenagem da cidade de Luanda. 

 

Figura 146: Crianças africanas agitam bandeiras da República Popular da China. Fotografia de Christopher 
Herwig. Disponível em: <http://www.verangola.net/va/images/cms-image-000004554.jpg> Acesso em: 20 set. 
2016. 

Em 2005 o premier da China, Zeng Peiyan, fez uma visita de estado ao país africano para 

anunciar o primeiro acordo de empréstimo no total de 2 bilhões de dólares americanos 

através do China Exim Bank.200 Em 2010 Angola já tinha recebido 10.5 bilhões de dólares 

americanos em empréstimos do banco chinês. (Ibid., p. 45 e 46) Em 2007, dois acordos de 

empréstimo para o Exim Bank foram assinados: um de 500 milhões de dólares americanos 

                                                

199  A China International Fund (CIF) é uma instituição privada que funciona como canal de 
investimento na qual chineses podem investir na África e outros países, de maneira mais segura e 
lucrativa que na bolsa de valores de Xangai, por exemplo. Construção civil e urbanização é o mais 
novo grande “Negócio da China”. 
200 A política de empréstimo do banco China Exim Bank exige que haja um fluxo de receita suficiente 
para o empréstimo ser devolvido em até dezessete anos. 
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para financiar trabalhos complementares resultantes da primeira linha de crédito, e o 

segundo para outros 2 bilhões de dólares americanos para serem gastos com infraestrutura 

integrada, estradas e transporte. (Ibidem.) 

Em 2006 em Pequim foi realizado o terceiro Forum on China-Africa Cooperation (Fórum de 

Cooperação China-África), que comemorou o aniversário de 50 anos das relações 

diplomáticas entre a República Popular da China e os países africanos. A China demonstrou 

apoio os esforços da União Africana (UA) e se comprometeu a investir na criação de 50 

ZEEs. Até 2016 foram criadas 16 ZEEs, nas quais, segundo o Ministério do Comércio da 

China, já foram investidos 700 milhões de dólares americanos.201 Entre 2004 e 2007 as 

ZEEs africanas criaram cerca de 1 milhão de empregos diretos e geraram 8,6 milhões de 

dólares americanos de lucro em exportações.202  

Segundo as informações oficiais, a China tem desenvolvido no continente africano 

principalmente obras de infraestrutura, como a construção de rodovias e ferrovias. 

Recentemente a China International Fund (CIF) foi envolvida em uma polêmica internacional 

após anunciar investimentos na América Latina e na Guiné. Esta polêmica também esteve 

relacionada ao vazamento de informação privilegiada que beneficiou investidores na bolsa 

de valores de Xangai. E diversos autores apontam a importância dos diretores da CIF em 

estabelecer relações tanto em Angola quanto na China para assegurar a continuidade dos 

contratos. Por este motivo, o governo chinês se distanciou da CIF, e indicou que as estatais 

não mais a ajudassem em projetos futuros e atuais. (POWER; ALVES, 2012, p. 49) A CIF 

desempenhou papel importante no China Exim Bank controlando a venda de petróleo para a 

China que era a moeda usada para pagar os empréstimos angolanos, lucrando 

consideravelmente como intermediária das transações petrolíferas. 

Pela nova constituição de Angola, que garante plenos poderes ao presidente e pouca 

interferência do judiciário e das estatais nas decisões do país, além de um significativo 

aumento na burocracia, o país tem tido dificuldade em conseguir investidores da 

comunidade internacional para a reconstrução do país, e a China despontou como parceiro 

mais adequado por não interferir nas questões internas, e depender dos recursos naturais 

africanos. A sociedade civil angolana acredita que Angola tem sido jogada nos braços da 

China devido ao abandono dos países ocidentais com exigências “completamente 

inaceitáveis”. (Ibid., p. 52) Depois de receber investimentos chineses, Angola ganhou maior 

prestígio no continente e recebeu dois grandes eventos esportivos de basquete e futebol, 

                                                

201 Disponível em: < http://www.macauhub.com.mo/pt/2016/08/29/maior-zona-economica-especial-de-
angola-abre-se-ao-capital-privado/ > Acesso em 26 set. 2016. 
202 Disponível em: < http://www.focac.org/eng/jlydh/t1277837.htm > Acesso em 26 set. 2016. 
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antes da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Alguns projetos de infraestrutura têm se 

mostrado um genuíno benefício para os cidadãos angolanos, e engendrado novos modos de 

vida, principalmente na área rural, que começa a sentir um crescente movimento campo-

cidade, processo vivido pelos chineses desde sua abertura econômica. 

De acordo com os termos dos empréstimos, a maioria dos projetos de construção estão sob 

responsabilidade de empresas chinesas, mas também ficou negociado que 30% do valor de 

contrato seria alocado para o setor privado angolano para encorajar participação nacional no 

processo de reconstrução do país. Muitas empresas de construção angolanas reclamam 

que as empresas chinesas tiveram vantagem injusta durante o acordo das linhas de crédito, 

de forma que, se por acaso alguma empresa angolana não cumprir os prazos estipulados, 

pode ser substituída por outra empresa chinesa, mesmo que não se cumpra a cota de 30% 

referida.  

Além disso, existe uma política interna de incentivo à importação dos materiais básicos de 

construção dos chineses, para que os produtores locais não sejam competitivos e a 

economia fique primordialmente na mão da elite parceira do presidente. (Ibid., p. 57) 

Segundo os autores, a proeminência da China em Angola faz parte do esforço da elite no 

poder em manter as coisas como estão e excluir a maior parcela da sociedade angolana de 

participar da reconstrução e urbanização do país. (Ibid., p. 58) 

Semelhante ao que acontece na China, em Angola todas as terras pertencem ao Estado, e 

durante o período de guerras pouco foi feito em termos de planejamento urbano, 

desenvolvimento, alocação formal de lotes, infraestrutura e manutenção das habitações. A 

falta de moradia adequada é o problema mais urgente devido ao rápido crescimento 

populacional após o fim dos confrontos. Apesar da construção de algumas casas já em 

2002, com fim do conflito, foi apenas durante as eleições de 2008 que o assunto passou a 

ser abordado como parte das propostas governamentais de forma claramente eleitoreira, 

quando foi prometida a construção em larga escala de 1 milhão de casas em todo país até 

2012. (Ibid., p. 124) Entretanto, estas promessas de construção de habitações parecem ser 

somente pretexto para legitimar os grandes projetos desenvolvimentistas segundo 

parâmetros modernistas – erguendo cidades do zero, fazendo tabula rasa do passado e da 

preexistência – idealizados pelo governo angolano em cooperação com as empresas 

chinesas. 

A relação China–Angola representa um ganho estratégico para os dois países. Angola 

consegue estabilizar o regime presidencial e ampliar a sua presença internacional enquanto 

a China garante acesso ao petróleo e continua o seu já acelerado crescimento econômico. 

Em paralelo a esta busca estatal por recursos estrangeiros e à procura por novos mercados 
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destinados à expansão de investimentos e oportunidades de negócios para empresas 

chinesas, o mercado africano ainda se mostra restrito para as ambições dos chineses, 

sugerindo uma futura expansão para além dos limites da África. Tal expansão da influência 

chinesa leva consigo o atual modelo urbano chinês, condensado na cidade de Xangai, e 

baseado na produção de cidade em escala e ritmo industriais como forma de gestão 

populacional e sustentação do desenvolvimento econômico. Reafirmando a urbanização 

como o principal sistema produtivo que mantém o capitalismo atual. 

Segundo o portal da emissora alemã Deutsche Welle, mais 6 acordos financeiros foram 

assinados pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos e o presidente chinês Li 

Keqiang, no final da visita do presidente chinês à África. Um dos maiores avanços foi a 

supressão bilateral de vistos diplomáticos e de trabalho entre os dois países.203 

Esta parceria entre China e Angola tem como sua maior evidência a construção da Zona 

Econômica Especial de Angola (ZEE) chamada Luanda–Bengo, formalizada em 2009, e 

dentro da poligonal de influência desta ZEE, a construção da Nova Cidade de Kilamba. 

Tanto a construção da zona econômica especial quanto a construção da nova cidade–

empreendimento são partes do modelo urbano em devir discutidos neste trabalho. De forma 

similar à Zona Econômica Especial xangainesa (Pudong) que quando foi estabelecida em 

1990, flexibilizou a legislação de uso do solo, permitiu a troca do status hukou204  para 

urbano, e ofereceu isenção de impostos para se tornar uma zona atraente para investidores, 

(principalmente estrangeiros), a ZEE Luanda-Bengo (ZEELB) pretende criar condições 

preferenciais alfandegárias e incentivos fiscais para atrair investidores que ajudem na 

reconstrução do país, tornando Angola mais competitiva entre as economias africanas. 

Segundo o jornal online chinês Macauhub, em julho de 2016, foi publicado o decreto 

presidencial que determinava que fosse concluída até agosto de 2016 a venda de unidades 

industriais da ZEELB a empresas privadas com competência e tecnologia para alavancar as 

industrias. Foram colocadas a venda 53 unidades (de um total de 73), com o objetivo de 

arrecadar receita a curto prazo e ajudar na situação atual de Angola (que teve diversos 

prejuízos devido à recente crise do valor do petróleo no fim de 2015 e início de 2016). 

                                                

203  Disponível em: <http://www.dw.com/pt-002/china-e-angola-assinam-seis-acordos-de-
coopera%C3%A7%C3%A3o-em-luanda/a-17626030> Acesso em 26 set. 2016. 
204 O hukou foi estabelecido nas cidades chinesas em 1951, estendendo para a área rural em 1955 e 
formalizado como sistema permanente em 1958. (ZANG; WING, 1999) Contribuindo para a negação 
da seguridade social, liberdade política e sindical, e melhores condições de trabalho para migrantes 
trabalhadores – criando oportunidade para os empregadores do setor privado explorarem a mão-de-
obra –, constituindo uma grande oferta de mão-de-obra barata advinda do campo. Esta mesma mão-
de-obra vai para a África construir a infraestrutura e as cidades das Zonas Econômicas Especiais 
africanas. 
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Financiada em parte com linhas de créditos chinesas, a ZEELB pretende “diversificar a 

economia” para ajudar a expandir a produção petrolífera e criar mais empregos.205 O decreto 

atraiu diversas empresas, que permitirão a criação de 5000 postos de trabalho quando as 

unidades forem ocupadas. Na ZEELB funcionam unidades fabris ligadas à metalurgia 

(embalagens metálicas, galvanizações e pavilhões metálicos), à fabricação de sacolas 

plásticas, torneiras, mobiliários, colchões, entre outras. 

Nova Cidade de Kilamba 

Esta nova cidade-empreendimento que se situa na ZEE Luanda-Bengo (ZEELB), a cerca de 

30 quilômetros de Luanda, foi erguida “do zero” por construtoras chinesas em 2011, e está 

repleta de unidades habitacionais para cerca de 500 mil habitantes, com edifícios idênticos 

de médio porte de cinco a onze pavimentos, viabilizados por um empréstimo de 3,5 bilhões 

de dólares fornecido pelo governo chinês para o governo angolano através da estatal 

chinesa CITIC. Para um país que luta contra a escassez de habitações, após anos de 

guerra civil, que destruíram boa parte de sua infraestrutura, a construção de tantas unidades 

habitacionais pode, a princípio, parecer uma boa notícia. Entretanto, com apartamentos com 

preço inicial de 100 mil dólares, apenas 10% das unidades foram vendidas, e poucas 

pessoas, mesmo aquelas pertencentes às classes mais abastadas da capital, têm condições 

de compra-los ou mantê-los. 

Esta cidade-empreendimento tem aproximadamente 50 quilômetros quadrados (quase cinco 

vezes menor que a cidade de Salvador, o que é bastante para uma cidade inteiramente 

construída do zero), e em troca, Angola pagou o investimento feito pelos chineses com a 

sua moeda de troca mais preciosa: petróleo. Segundo o site de notícias português publico.pt 

o investimento para construção da Nova Cidade de Kilamba é o mais significativo entre a 

série de cidades-satélites que estão sendo construídas pela estatal chinesa em todo 

território angolano desde o estreitamento das relações do país com a capital chinesa 

Pequim. 

O governo angolano promoveu a Nova Cidade de Kilamba como um novo 
paraíso para a classe média angolana, que podia aqui encontrar um estilo 
de vida mais relaxado que no centro de Luanda. Mas num país onde a 
classe média ainda não tem visibilidade nem poder económico, o plano 
parece agora condenado. (PUBLICO.PT, 2012)206 

                                                

205 Disponível em: < http://www.macauhub.com.mo/pt/2016/08/29/maior-zona-economica-especial-de-
angola-abre-se-ao-capital-privado/ > Acesso em 26 set. 2016. 
206  Disponível em: < https://www.publico.pt/mundo/noticia/a-nova-cidade-de-kilamba-e-para-ja-uma-
cidadefantasma-1553512 > Acesso em: 19 set. 2016. 
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A imobiliária responsável pela venda dos apartamentos acusa que as dificuldades nas 

vendas são resultado do difícil acesso à créditos bancários e que os preços aplicados estão 

de acordo com a qualidade dos apartamentos e as condições oferecidas pela nova cidade. 

Mas não ao fato da quase inexistente classe média angolana, já que se estima que no país 

cerca de dois terços dos cidadãos vivem com menos de dois dólares por dia. Ainda assim, 

no ano de 2012, a cidade de Luanda foi avaliada por uma consultoria especializada como a 

segunda cidade mais cara do mundo ficando apenas atrás da cidade de Tóquio, no Japão. 

 

Figura 147: Vista aérea da Nova Cidade de Kilamba. Fotografia de Andrew Michler. Ano 2012. Disponível em: 
<http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/07/Kilamba-Angola-ghost-city-6.jpg> Acesso em: 20 
set. 2016. 

A Nova Cidade de Kilamba permanece então uma “cidade fantasma” como aquelas 

espalhadas por toda a China, nos mesmos moldes de suburbanização definidos na cidade 

de Xangai desde a década de 1950 e proliferados por todo seu território desde o começo do 

século XXI com a construção do plano One City Nine Towns. Inaugurada em julho de 2011, 

Nova Cidade de Kilamba tem previsão de mais duas etapas, por enquanto a cidade tem 

apenas um mercado na entrada do empreendimento e segue esvaziada. Em 2014 foram 

iniciadas as obras da segunda fase com mais um empréstimo de 607 milhões de dólares. 

Como resultado do fluxo de trabalhadores trazidos da China para trabalhar em Angola, 

Luanda recebeu cerca de 70 mil chineses, sobretudo na construção civil, e uma ampla rede 

de serviços especializados em atender o público chinês se desenvolveu em Angola. Um 

exemplo disso é a rede de tráfico de pessoas e prostituição de mulheres chinesas 

(gerenciada também por chineses), recentemente desmontada pela cooperação da policia 
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angolana com a polícia chinesa. Segundo o jornal português Diário de Notícias, 207  as 

mulheres eram aliciadas com a promessa de trabalharem em um hotel em Luanda 

ganhando cerca de seis vezes mais do que ganhariam na China com mesmo emprego, mas 

ao chegarem descobriram que o hotel na verdade era um bordel, tendo seus passaportes 

confiscados pelos cafetões chineses e forçadas a trabalhar. Pelos cálculos da polícia 

chinesa este negócio rendeu aos chineses um montante de 5 milhões de yuans, em torno de 

2,5 milhões de reais, em apenas sete meses até ser desmembrado. 

 

Figura 148: Vista da Nova Cidade de Kilamba, Angola. Fotografia de Andrew Michler. Ano 2012. Disponível em: 
<http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/07/Kilamba-Angola-ghost-city-5.jpg> Acesso em: 20 
set. 2016. 

Apesar da Nova Cidade de Kilamba ter concluído a primeira fase de construção em 2011 e 

estar esvaziada desde então, em 2016 já há sinais de ocupação, carros tomam os 

estacionamentos, restaurantes e creches abrem nos quarteirões com mais de 400m de 

extensão (bem maiores que a média das quadras de Luanda) e, aos poucos, a nova cidade–

empreendimento vai sendo ocupada. Já existe um jornal on-line próprio chamado Kilamba 

News onde é possível ver notícias sobre taxas de coleta de lixo, falhas na eletricidade, entre 

outros, e até um grupo no site facebook no qual são divulgados festas e eventos que 

chamam as pessoas de Luanda para frequentarem a Nova Cidade de Kilamba. 

                                                

207  Disponível em: < http://www.dn.pt/globo/interior/rede-chinesa-de-prostituicao-desmantelada-em-
luanda-2129674.html > Acesso em: 25 ago. 2016. 
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Figura 149: Fotografia de edificações na Nova Cidade de Kilamba. Disponível em: < 
http://www.publituris.pt/2016/04/04/angola-tera-novo-hotel-este-ano/> Acesso em: 20 set. 2016. 

No entanto o oráculo (google) não tem imagens que simulem a visão do pedestre (google 

street view) de maneira que o internauta não pode conferir o que está acontecendo durante 

a construção civil desenfreada por empreiteiras chinesas, apenas há fotos esféricas em 

pontos estratégicos, que são: no centro histórico de Luanda e no centro da Nova Cidade de 

Kilamba. Algo similar ocorre na China, já o que o Google é bloqueado pelo governo chinês, 

não permitindo que qualquer um ligado à internet possa acompanhar as transformações que 

ocorrem em Xangai com as grandes demolições em andamento e a construção acelerada 

de shoppings e arranha-céus. Em ambos os casos, os governos dos dois países só 

permitem que usuários façam uploads na rede de fotos esféricas que apenas mostrem áreas 

de interesse e apaziguamento de conflitos, como centro histórico no caso de Luanda e o a 

vista espetacular do Pudong na outra margem do Rio Huangpu em Xangai, não permitindo o 

virtual tour que outras cidades/governos normalmente permitem que esteja disponível on-

line. 
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Exportação para os continentes europeu e latino americano 

A relação China–Portugal se estabelece de maneira distinta da relação China–Angola, já 

que o público alvo aqui é o chinês que pretende investir em imóveis fora da China. Isso fica 

claro nas propagandas expostas no aeroporto de Lisboa. As propagandas, posicionadas 

estrategicamente no desembarque internacional, são enormes banners publicitários escritos 

em inglês e chinês, sem qualquer texto em português, definindo pela própria linguagem o 

seu público alvo. Como mesmo nas ZEEs chinesas é impossível comprar o solo, com a 

compra sendo restrita ao direito de uso do solo por no máximo 70 anos, a especulação 

imobiliária em solo chinês não preenche uma demanda fundamental dos novos ricos da 

China. A demanda por uma propriedade sem prazo de expiração, por algo que se possa 

guardar e passar aos seus herdeiros, talvez seja fundamentalmente o que os novos ricos da 

China procuram nos novos empreendimentos em solo europeu. 

 

Figura 150: Propaganda de empreendimento imobiliário anunciada no aeroporto de Lisboa. Fotografia do autor. 
Ano 2015. Acervo do autor. 

Essa entrada dos empreendedores chineses em solo português possui, portanto, um caráter 

distinto da sua entrada em solo angolano, por exemplo. Diferente, porém não inteiramente 

separado, as relações entre Portugal e Angola são profundas e intrincadas. Se após o fim 

do colonialismo as ligações dos empresários portugueses com Angola não foram 

inteiramente interrompidas, é necessário lembrar que essas ligações funcionam em ambas 
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as direções. Tanto o mercado português influencia Angola, quanto as mudanças em Angola 

influenciam o mercado português. Ao analisarmos a entrada dos empreendedores chineses 

em terras portuguesas é necessário lembrarmos, portanto, que as ligações entre esses 

empreendedores e as empresas da construção civil que operam em ambos os países são 

um elemento facilitador e de enorme importância. Assim, vale lembrar aqui que muitas das 

empresas da construção civil que compartilham o mercado angolano e português também 

estão presentes no mercado brasileiro. 

Exportação para o Brasil? A reaproximação sino-brasileira 

Até o governo de Ernesto Geisel, na década de 1970, as relações Brasil–China eram quase 

inexistentes, principalmente pelo desentendimento no qual o governo brasileiro não 

reconheceu o governo revolucionário chinês na década de 1950, seguindo a postura norte 

americana, considerando apenas Taiwan como o legítimo representante do povo chinês. 

Com a abertura econômica da China, no começo da década de 1970, veio também a 

reabertura comercial e a China procurou se reaproximar dos países ocidentais. Assim a 

relação Brasil–China se estabeleceu e traçou metas para serem alcançadas por ambos os 

países. Na década de 1980, enquanto a economia brasileira passava por uma grave 

recessão, a economia chinesa fazia fortes investimentos em sua indústria e começava a 

aumentar seu Produto Interno Bruto (PIB). 

Na década de 1990, enquanto o Brasil retornava à democracia e reestruturava a sua 

economia dentro de um processo neoliberal, e buscava inserir o país no mercado 

internacional, a China colhia os frutos do investimento industrial realizado nas décadas 

anteriores e consolidava o plano de transformar o país em uma economia de mercado 

podendo, a partir dos anos 2000, aderir à Organização Mundial do Comércio (OMC). Foi 

nesse contexto que o governo chinês acentuou a redução de impostos sobre operações de 

exportação contribuindo para fazer da China um país de grande relevância no mercado 

global com uma indústria forte e competitiva, tanto em escala quanto pelo preço unitário dos 

produtos, muito devido à sua estrutura social de trabalho e enorme mercado interno que 

tornaram o país um dos principais destinos de diversas multinacionais, principalmente 

aquelas produtoras de manufaturados. A partir da crise internacional de 2008, a urbanização 

despontava como grande negócio capaz de alavancar ainda mais a economia chinesa, não 

apenas em seu país, mas nas outras nações parceiras em desenvolvimento. 

Semelhante ao que ocorreu na década de 1960, durante a construção da nova capital 

brasileira no centro do país – Brasília representava o progresso, interiorização com 

urbanização para a modernização da nação, feita fundamentalmente a partir de uma nova 

cidade com um forte ideal de futuro e uma sociedade idealizada porvir – o processo de 
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negação do rural na China continental, principalmente a partir da década de 1990, mais 

exponencialmente nos anos 2000, foi fundamental para engendrar as transformações 

necessárias no país tanto a nível econômico, quanto subjetivo. Para tanto, foi preciso criar 

um discurso em torno do êxodo do campo para a cidade e da produção de subjetividades 

individuais em torno de morar nas grandes cidades chinesas que, supostamente, 

representariam grandes centros de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, onde estariam as melhores universidades chinesas e os melhores empregos do 

país. 

A internacionalização chinesa impactou de modos distintos em diversas áreas do globo, pois 

a busca desenfreada por commodities e novos mercados fez com que a influência chinesa 

se expandisse para além de seu território. O Brasil aproveitou este processo de alta dos 

preços das commodities como uma grande oportunidade de expansão econômica e passou 

a ser o principal fornecedor de matérias primas básicas agrícolas e minerais para a China. 

Em consequência, a indústria brasileira enfraqueceu e desacelerou, deixando de ser 

competitiva frente aos produtos manufaturados chineses. 

Outro mercado importante para o Brasil, que despontava como possibilidade de expansão 

econômica, também foi afetado. Empresas brasileiras no exterior, principalmente de 

serviços e de construção civil, perderam espaço para as estatais chinesas que se 

mostravam mais flexíveis quanto à legislação e às formas de pagamento. Além dessas 

facilidades oferecidas pelas empresas chinesas, quando comparadas às empresas 

brasileiras, a iniciativa privada e o governo chinês criam e/ou ampliam canais de crédito de 

financiamento, sem grandes processos burocráticos, voltados para os países que contratam 

serviços de urbanização com empresas estatais chinesas. 

Como resultado dessas vantagens competitivas das empresas chinesas para adentrarem 

mercados internacionais, empresas brasileiras vêm sistematicamente perdendo espaço e 

negócios em outros países, notadamente no continente africano. Com a aproximação das 

relações entre China e Angola, por exemplo, a China vem adquirindo petróleo e outras 

commodities diretamente dos fornecedores angolanos, por vezes como forma de pagamento 

de empréstimos voltados para a execução de obras de urbanização, enfraquecendo tanto a 

atuação da Vale e da Petrobrás no mercado chinês, quanto a atuação da Odebrecht no 

mercado angolano. 

Por conta do compartilhamento do mercado africano e latino americano entre empresas 

chinesas e brasileiras é questionável se as empresas brasileiras têm capacidade de fazer 

frente aos recursos chineses, à sua organização ou à sua mão de obra abundante e barata. 

Portanto, é importante notar que as empresas chinesas não ultrapassam as empresas 
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brasileiras apenas como fornecedoras de produtos manufaturados, mas também como 

fornecedoras de serviços de urbanização e infraestrutura urbana e regional. 

Entretanto, mesmo com a aproximação entre China e Angola na negociação de matérias 

primas básicas, as demandas chinesas vão muito além do que a produção angolana pode 

oferecer. Assim, desde a abertura econômica chinesa em 1978, o Brasil vem se afirmando 

continuamente como um dos principais parceiros chineses, sendo seu principal fornecedor 

de matérias primas básicas, commodities agrícolas e minerais. Mas os problemas de 

infraestrutura brasileira fazem com que o Brasil seja conhecido no mercado internacional de 

commodities como um país que “sempre atrasa a entrega”: quando o atraso não se deve à 

dificuldade no traslado dos produtos até os portos, se dá no abastecimento dos navios, já 

que nem sempre os portos brasileiros têm capacidade suficiente para embarcar as cargas 

de uma só vez, demorando muito mais do que o esperado.  

Essas dificuldades não parecem diminuir o interesse da China, que vê no Brasil um dos 

maiores fornecedores de matérias primas básicas do mundo, e o governo chinês já 

manifestou a sua disposição para realizar obras de infraestrutura de transportes (pontes, 

rodovias, ferrovias e trens de alta velocidade) além da construção de novos armazéns e 

estaleiros a fim de agilizar a exportação das commodities para a China. Uma das ideias já 

expressas pelo governo chinês é de construir uma ferrovia expressa conectando a costa 

atlântica brasileira até a costa pacífica do Peru para facilitar o escoamento das exportações 

principalmente da soja do estado do Mato Grosso e do ferro do norte do país para a 

China.208 

Outro indício da aproximação Brasil-China é na construção da Ponte Salvador – Ilha de 

Itaparica cogitada desde a década de 1960, mas apenas retomada em 2010 quando o 

governo anunciou um processo de manifestação de interesse para que empresas 

elaborassem estudos de viabilidade.209 O site oficial do projeto da ponte tem um vídeo (com 

áudio apenas em mandarim) explicando os interesses por trás da construção da ponte, e o 

potencial que diversas regiões do estado como o recôncavo, oeste da Bahia e região 

metropolitana. Recentemente o governo deu mais um passo em direção a construção da 

ponte com a visita do governador Rui Costa à China em março de 2016, acompanhado de 

empresários baianos e nacionais. Segundo o jornal A TARDE, quatro empresas da China 

                                                

208  Brazil, China forge closer ties, sign raft of delas. Por Lucy Jordan. Disponível em: 
<http://thebricspost.com/brazil-china-forge-closer-ties-sign-raft-of-deals/#.V-ncDjtA1E-> Acesso em: 
26 set. 2016. 
209  Para mais, ver site oficial do projeto da ponte. Disponível em: < 
http://www.pontesalvadorilhadeitaparica.ba.gov.br/a-ponte/historico-do-projeto/ > Acesso em: 27 out. 
2016. 
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têm interesse no projeto de construção e exploração da ponte orçado em R$ 5 milhões, a 

construtora chinesa China Railway Engineering (Crec10), por exemplo, é uma das empresas 

que tem interesse específico na integração ferroviária entre Oeste-Leste e no Porto Sul em 

Ilhéus. Ainda segundo a reportagem do jornal, “além da exploração do porto e da ferrovia, a 

qualidade dos minerais produzidos na Bahia também estaria despertando a atenção dos 

chineses, ampliando as chances de eles apostarem nos projetos de infraestrutura”.210 

Outros indícios são as movimentações entre os líderes dos BRICS, que em novembro de 

2013 os líderes dos BRICS se reuniram e anunciaram medidas cooperativas para lidar com 

“desafios de crescimento, redução de pobreza e urbanização nas cidades com o 

crescimento mais acelerado no mundo”, segundo o site de notícias diárias The Brics Post. 

Este já é o segundo encontro do bloco a cerca do problema da rápida urbanização e 

migração para centros urbanos de grande expansão. Sob os respectivos nomes de “2nd 

BRICS Urbanization Forum” e “BRICS Friendship Cities Forum”, e contanto com a presença 

dos prefeitos de cada cidade – notadamente, Rio de Janeiro (Brasil), São Petersburgo 

(Rússia), Mumbai (Índia), Durban (África do Sul) e Qingdao (China) –, estes fóruns 

discutiram temas como industrialização e reformas, “desafios comuns destas cidades que 

estão na vanguarda dos investimentos destes países”211. 

É possível notar a crescente articulação entre os países do BRICS quanto à questão da 

urbanização e a troca de investimentos e, principalmente, de modelos urbanos, isto fica 

claro nesta declaração de um oficial do governo africano de KwZulu212. 

“The conference was huge success. We managed to exchange notes 
on how to deal with urbanization. We looked at the different models 
used by different BRICS countries and learnt from each other’s 
experiences” 

Outras declarações como do ministro da África do Sul, Lechesa Tsenoli, nos mostram como 

este tipo de encontro pode significar uma nova fase para urbanização não só de cidades 

africanas, mas também das cidades brasileiras, com a instalação de uma política rural e 

urbana. 

“An urban policy cannot be developed nor implemented in isolation of 
a rural policy. To do so is a mistake. India’s recognition of the rural 
access to modern systems provides interesting examples that needs 

                                                

210  Ver mais em: < http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1770316-quatro-empresas-da-china-
tem-interesse-em-projeto-de-ponte > Acessado em: 18 set. 2016. 
211 Ver mais em: < http://thebricspost.com/brics-meet-discusses-urbanization-challenges/ > Acessado 
em: 29 out. 2015. 
212 KwaZulu significa “Terra dos Zulus”, e foi re-incorporado à provincial de Natal em 1993 passando 
a se chamar KwaZulu-Natal. 
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further consideration. South Africa is a macrocosm of Russia, India, 
Brazil and China” 

Que foi reforçado pela fala do sul africano Nomusa Dube-Ncube, ao declarar que a África 

tem muito a aprender com os parceiros BRICS. 

“We need to learn from each other in terms of how to deal with rural 
migration to urban areas. We also need to look at issues of 
development, infrastructure and job creation” 

Os BRICS se comprometeram a reunir esforços e aprender com as melhores práticas e 

tecnologias que podem fazer uma diferença significativa para as nossas sociedades, 

comprometendo-se ainda a promover debates dentro das cidades sobre como desenvolver 

“cidades mais sustentáveis” dentre tantos nomes para velhas práticas que em verdade são 

verdadeiros modelos de exploração e venda de imagem de cidades dentro da lógica do city 

marketing no mercado de ações de cidades globais. Os fóruns “Friendship Cities” e o “Local 

Government” são hoje plataformas chave para se compreender a rede de troca de 

informações de práticas urbanas resultantes de experiências de aplicação de modelos 

urbanos nas cidades do BRICS. 

Como já verificado no histórico das relações chinesas com muitos países africanos, e em 

especial com Angola, já abordadas nesse trabalho, após a entrada da indústria da 

construção civil chinesa no território desses países, seguiu-se o estabelecimento do modelo 

urbano chinês baseado no estabelecimento das Zonas Econômicas Especiais ZEEs (de 

consultoria chinesa) e a exploração da área pelas estatais e empresas chinesas, quase 

sempre acompanhado de empréstimos financeiros por parte do governo chinês, que 

consiste ecossistema básico daquilo que identificamos por modelo Xangai. Logo, podemos 

estar próximos do momento em que o Brasil, principalmente por conta de empréstimos 

internacionais, contribuirá para a manutenção e expansão do processo de industrialização, 

construção e consequente hiperurbanização para além das fronteiras chinesas. Assim, a 

China expande o seu projeto nacional de desenvolvimento ligado ao modelo urbano testado 

e aprovado em Xangai para além do território chinês, tornando a urbanização um projeto em 

escala mundial e, cada vez mais, um verdadeiro (e lucrativo) negócio da China. 
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CONSIDERAÇÕES 

Nenhum outro lugar da China continental foi alvo de tamanhas disputas quanto a cidade de 

Xangai. O poder sobre a cidade mudou de mãos muitas vezes ao longo dos séculos XIX e 

XX, tornando a cidade um lugar de disputa constante onde as mudanças no poder são 

claramente expressas na paisagem urbana. Portanto, em nenhum outro lugar da China 

continental há um solo mais fértil para o cultivo de um novo modelo urbano estatal do que na 

cidade de Xangai. A cidade de Pequim é tão claramente chinesa que as problemáticas 

expressas na sua paisagem urbana giram em torno de provar a sua capacidade de 

acompanhar o projeto modernizante e a imagem pretensamente democrática do Estado 

chinês, e não de afirmar o poder do Estado, já claramente expresso na cidade. Já Xangai, 

por ser um grande campo de disputas de influências e por ser conhecida como a menos 

chinesa das cidades da China continental, é precisamente o lugar onde o Estado chinês 

concentra os seus esforços e investimentos na afirmação do seu poder e de um duplo 

consenso de sucesso, tanto subjetivo quanto econômico. Em nenhum outro ponto da China 

seria mais urgente a formação de um skyline espetacular como consequência do estímulo 

governamental, quanto no Pudong, de frente para o Bund, representando a superação dos 

símbolos de poder do colonialismo europeu dos séculos XIX e XX. 

Esse modelo urbano, que vem sendo cultivado pelo governo chinês, faz com que Xangai 

desponte no cenário urbanístico como uma cidade paradigmática sistematizando o modelo-

Xangai a partir de eventos como a Expo 2010. Os pontos fundamentais do modelo-Xangai, 

têm sido utilizados na concepção e desenvolvimento urbano de muitas cidades em todo o 

país, como reverberação de um “consenso de sucesso” e de uma produção de verdade que 

afirmam a eficiência do PCCh e seu modelo urbano em devir. Como vimos, este modelo em 

ascensão foi exposto e sistematizado no museu da urbanização de Xangai – Shanghai 

Urban Planning Exhibition Hall – que contém planos futuros para a cidade e para o país, 

uma espécie de propaganda política do Partido Comunista Chinês para tornar Xangai, e a 

China, uma referência em rápida modernização no contexto mundial de cidades ditas 

“globais”. 

A relevância do estudo do modelo-Xangai, assim como a do modelo-Paris e do modelo-

Nova Iorque, é proporcional ao tamanho da zona de influência das nações que os adotam. 

Se o modelo-Paris acompanhava a zona de influência do Terceiro Império Francês, e o 

modelo-Nova Iorque acompanhava a zona de influência dos Estados Unidos pós Segunda 

Guerra Mundial, com o aumento da zona de influência da China, extrapolando o contexto 

asiático e as fronteiras do oriente para se expandir por todo o mundo, o modelo urbano 

adotado por ela vem ganhando relevância global. Diferentemente do modelo-Paris e do 
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modelo-Nova Iorque, que continham em si padrões espaciais que se impunham ao espaço 

urbano de todos os países sob sua influência provocando reformas urbanas para se 

adequarem, o modelo-Xangai estabelece metas a serem batidas, equiparando o Estado a 

uma indústria. Se as formas urbanas vêm acompanhadas dos processos econômicos e 

políticos que as produzem, os modelos urbanos contêm em si uma otimização do modo de 

produção de cada época. Cada modelo urbano ecoa os sistemas produtivos da fase do 

capitalismo que lhe é contemporânea, logo o que observamos com a emergência do 

modelo-Xangai é uma inflexão no campo do urbanismo, pois as suas engrenagens nos 

revelam, mais do que qualquer outra cidade na atualidade, os desdobramentos urbanos do 

Capitalismo Mundial Integrado – se o CMI trabalha na dupla produção econômica e 

subjetiva, assim também trabalha o modelo-Xangai. 

As questões do urbanismo no contexto do CMI não giram mais em torno da disciplina do 

corpo nem da regulação da população (corpos biológicos), mas sim em torno da produção 

subjetiva em escala global e da gestão econômica de uma rede de cidades atravessadas 

por fluxos e que, cada vez mais, competem entre si. O modelo urbano para o CMI é uma 

cidade competitiva para a indústria do turismo, através da produção de ícones urbanos 

contemporâneos e museificação de centros urbanos antigos. 

Assim como a arquitetura mudou de natureza com a invenção do urbanismo racional e 

pretensamente científico, com a emergência do CMI o urbanismo também se modifica. Se a 

primeira fase do urbanismo visava garantir bons indicativos de natalidade e higiene através 

da regulação da população citadina, a partir da emergência do CMI o urbanismo passou a 

focar na produção subjetiva de desejos e na gestão econômica e subjetiva das cidades. Não 

é mais imprescindível a regulação da população através do urbanismo que esquadrinhava 

as cidades para evitar barricadas e insurgências, já que na atualidade a regulação da 

população é realizada, principalmente, por meio da produção de subjetividade, de 

dispositivos virtuais e de veículos de comunicação (mass media). A questão central do 

urbanismo atual é a manutenção do Capitalismo Mundial Integrado através da construção 

contínua. Constrói-se para o turismo, constrói-se para habitação social e até mesmo 

habitação sem qualquer demanda existente. Constrói-se por construir, como forma de fazer 

circular o capital. No entanto o urbanismo da regulação ainda coexista com o urbanismo da 

gestão cultural e econômica do CMI, há a tabula rasa, há o esquadrinhamento da malha 

urbana e há padronização, mas também há uma enorme produção de subjetividade 

indissociável destes processos urbanos contemporâneos. Ao invés do urbanismo que 

colaborava com uma arquitetura que produzia corpos dóceis através da disciplina panóptica, 

o urbanismo do CMI conta com a colaboração de uma arquitetura icônica que produz 

subjetividades parciais em corpos desejantes por consumir ícones e imagens. 
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O urbanismo com características chinesas busca dar conta do: (a) arrebatamento do turismo 

interno (profundamente relevante por conta da população chinesa), (b) impulsionar a China 

como uma grande credora no cenário internacional, (c) garantir a recapitalização desses 

empréstimos, (d) gerar postos de trabalho, independentemente se na China continental ou 

em qualquer outro ponto do planeta, (e) garantir a exportação de produtos manufaturados 

especialmente para a indústria da construção civil, (f) garantir a manutenção do PCCh no 

poder através da formação do consenso de sucesso, (g) manter o índice anual de 

crescimento econômico do país e, por fim, (h) a manutenção do capitalismo no mundo. Ou 

seja, um país intitulado comunista é hoje o maior responsável pela manutenção e 

aceleração do sistema capitalista. 

De forma inversa ao que ocorre na experiência de muitos países do mundo com o desmonte 

do Estado que vem perdendo o controle central das decisões urbanísticas dentro do já 

denunciado processo de city marketing envolto nas ações do planejamento estratégico, o 

que vemos na China é um híbrido do processo que une o aparelho de Estado (convertido 

em uma indústria produtora de cidades) e a flexibilização das leis para que os governos 

locais chineses possam vender o direito de uso do solo (para que ambos lucrarem com este 

processo). Este processo híbrido remonta o funcionamento de países supostamente 

democráticos quando passam pelo processo de Estado de Exceção, onde são suspensas 

temporariamente as leis e os direitos dos cidadãos para legitimar tomadas de decisões 

emergenciais. Podemos fazer uma comparação ao que acontece na China que parece estar 

sempre em Estado de Exceção, ou melhor, isso demostra que não há para eles um Estado 

de Exceção, mas sim um excesso de Estado. 

Através da análise do discurso chinês identificamos como este novo regime urbanístico 

opera na formação do Modelo Xangai e pode explicar a hiperurbanização chinesa fora do 

contexto excepcional das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) criadas por Deng Xiaoping 

para testar este modelo de desenvolvimento urbano acelerado que caracterizou o Tempo-

Shenzhen e impulsionou a vertiginosa construção da ZEE de Pudong que se tornou 

protótipo para o desenvolvimento do resto da cidade de Xangai na sua corrida por se tornar 

uma capital mundial como planejado pelo Partido Comunista Chinês. 

O Modelo Xangai engendrado pelo PCCh além de explicar a hiperurbanização na China 

continental, servindo também de modelo urbano para as demais cidades construídas à sua 

imagem e semelhança, indica sinais de um devir-cidade-chinesa fora dos limites do país, já 

que o governo chinês foi responsável pela instituição das primeiras Zonas Econômicas 
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Especiais na corrida desenvolvimentista africana.213 Este urbanismo “com características 

chinesas” passou a produzir cidades segundo princípios reunidos na experiência inicial de 

urbanização das ZEEs do DRP e comprovada no continente pelo “sucesso” do Pudong na 

cidade de Xangai. É dentro deste processo que ocorre a atual venda da imagem de cidade 

moderna e “democrática” construída dentro do socialismo de mercado com características 

chinesas. 

Este devir-cidade-chinesa que identificamos evidencia as intenções por trás da modulação 

de cidades, corpos e desejos na pretensa modernização homogeneizante e consensual que 

o governo chinês aplica não só internamente, como além-fronteiras chinesas, de forma cada 

vez mais imperialista, já que a China hoje emerge no cenário mundial como uma potência 

política e econômica entrando de vez na disputa pela nova ordem mundial. Henry Kissinger 

(2015) já havia reunido evidências de que, no mundo, apenas a China poderia ser 

considerada uma superpotência junto aos Estados Unidos em seu livro On China, lançado 

em 2011, assim, o país passou a despontar como grande credor e a moldar e modular sua 

população e seu território em prol das agendas do PPCh. 

As políticas de demolições (Chai) que tomaram conta do país e fizeram tabula rasa do 

tecido vernacular milenar de cidades como Pequim no contexto das Olimpíadas, mas 

principalmente em Xangai antes e depois da Expo 2010, abriram espaço para a 

“urbanização de ZEEs” do país ultrapassar as fronteiras e transformar outras paisagens 

urbanas através da construção seriada e indiscriminada. Pudemos analisar a situação atual 

do urbanismo de gestão econômica e subjetiva do CMI e como este influi na teoria e crítica 

da arquitetura e urbanismo e na prática profissional não criteriosa, onde falta ética aos 

arquitetos e urbanistas que se prestaram a elaborar projetos para uma cidade fantasma na 

Mongólia Interior, intitulada Ordos 100 que, longe da utopia e pensamento de futuro dos 

primeiros modernos, estavam apenas interessados no dinheiro, pouco se importando com 

aqueles que viriam morar, mostrando que o fazer “arquitetura pela arquitetura” ainda é uma 

prática profissional presente nos escritórios de arquitetura pelo mundo. 

                                                

213 A exemplo das cidades africanas construídas com empréstimo chinês, que apenas exigem que o 
capital seja reinvestido (em partes) na contratação de estatais chinesas de construção civil, a 
exemplo da CITIC e CSCEC. Os empréstimos chineses não exigem que o credor mude suas políticas 
para conseguir o financiamento. Ao invés disso, os bancos chineses exigem que os credores gastem 
parte do empréstimo em produtos chineses. Este esquema segue a lógica do Five Principles of 
Peaceful Coexistence, que proíbe medir questões políticas internas de outros países, que cada vez 
mais evitam pegar empréstimos do Banco Mundial, que costuma impor suas políticas neoliberais a 
países em desenvolvimento como Equador, Venezuela, Bolívia e países na América Latina e 
africanos. No lugar de tio Sam, temos a emergência do tio Chang. Ver mais em: Memories of a future 
home: diasporic citizenship of chinese in Panama. (Lok Siu, 2007, p. 164) 
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Assim pudemos refletir sobre um “novo” tipo de Carta no cenário atual, a Carta Branca. Esta 

nova carta, que talvez nem seja assim tão nova, é certamente mais dogmática e 

devastadora que a Carta de Atenas. A Carta Branca ocorre na associação da iniciativa 

privada ligada a um governo forte e centralizado de países em desenvolvimento que dão 

“carta branca” para os arquitetos e desenvolvedores retomarem a tabula rasa, só que em 

proporções escandalosas e sem nenhuma discussão de “futuro” dos primeiros modernos. 

Desde o cultural turn da década de 1960, o neoliberalismo e a emergência das cidades-

mercadoria, a Carta Branca sumiu de vez com o futuro na arquitetura e no urbanismo. Aliás, 

não exatamente sumiu, mas sim reorganizou. O futuro foi travestido por termos da moda e 

rebatizado por outros, certamente mais fáceis de vender, através de palavras/conceitos 

criados214 por marketeiros, como “sustentabilidade”, “zero-carbon buildings”, “eco-”, repletos 

de promessas de um futuro “verde” e selos de garantia. Assim o “futuro” na arquitetura e no 

urbanismo já não é mais o mesmo, mudou de natureza. 

Este novo futuro da arquitetura e urbanismo – mais eficientes que sabão antibacteriano que 

mata 99,9% das bactérias – não faz mais que requentar processos e maquiar estratégias de 

venda e legitimação de projetos que, desde o aparecimento dos saberes disciplinadores, 

trabalham em função de manter o discurso cientificista e permear a construção de verdades, 

como nos lembrou Foucault (2005), na manutenção do urbanismo enquanto ciência do 

espaço e de práticas de poder de “cima para baixo”, que vimos não corresponder ao 

entendimento foucaultiano de poder. 

Como vimos, o poder, de acordo com Foucault, não se localiza nas instituições, ou apenas 

no Estado, o poder é fundamentalmente uma relação de forças, um diagrama que não pode 

ser cedido ao soberano, pois não é passível de ser retido. Enquanto relações de forças, os 

poderes atravessam todas as relações pessoais e sociais, tanto produzindo verdades 

quanto desmontando discursos nas interações com os mais diversos saberes. Portanto a 

cidade (e não o urbanismo) resulta de diversos atravessamentos, experiências e 

agenciamentos, sendo, fundamentalmente, uma criação contínua atualizada 

constantemente. São nas cidades que tanto as práticas mais estratégicas de poder, quanto 

                                                

214 Segundo Deleuze e Guattari, a Filosofia, a Arte e a Ciência constituem as três formas de pensar e 
criar e têm seus próprios planos, respectivamente, plano de Imanência, plano de Composição e plano 
de Referência, que se entrelaçam, e se sobrepõem formando uma Heterogênese. O Conceito é 
virtual, autorreferente e atualizável discursivamente, de maneira que não existe conceito sozinho. À 
Filosofia cabe criar os conceitos, função dos filósofos. À Arte cabe o bloco de sensações, de novas 
experiências, novas percepções e novos afetos, função dos artistas. À ciência cabe criar funções 
para atualizar os planos de referência. Atualmente, as ações de publicidade e marketing tem investido 
na criação de conceitos com fins meramente econômicos, para o desgosto de Deleuze, agora 
conceitos também são criados pelos marketeiros, filósofos contemporâneos? 
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as táticas cotidianas mais astutas se retroalimentam e atualizam mutuamente. É deste 

mesmo jogo que surgem desde os modelos urbanos mais ideias até as apropriações 

citadinas mais reais advindas da estética da vida como obra de arte da existência ética 

diária. 

Talvez a arquitetura e urbanismo do início do século XX tenha tido que pensar o futuro como 

forma de engendrar as modificações nos costumes e modos de existir éticos e estéticos 

daquela época, já que para muitos arquitetos-urbanistas era necessário um “espírito novo” 

para modificar a forma como a sociedade iria se comportar frente aos novos padrões de 

consumo. Frente a esta condição e da pressão do taylorismo e do sistema de produção da 

época era imperativo que a população se acostumasse as máquinas, a indústria, e se 

acostumasse a consumir em uma outra escala, além de morar e produzir não mais de forma 

fabril, mas sim industrial. Mas, e hoje? Como se pensa futuro na arquitetura e urbanismo? O 

futuro seria ainda uma crítica à cidade tradicional com intuito de inovação como nos 

primeiros modernos? Estaríamos ainda presos a crise da modernidade irresolvida? Nossa 

pesquisa começou com está pergunta e termina abrindo a discussão depois de mostrar 

como as new towns chinesas representaram uma grande oportunidade (desperdiçada) de 

construção de cidades e de um futuro sob um novo paradigma mais ético-estético. Não há 

discussão de futuro, não há preocupações com a locação de edificações e pessoas, não há 

preocupação na implantação urbana, e, talvez, não haja nem arquitetura nestes casos. 

Estariam hoje os arquitetos e urbanistas incapazes de pensar o futuro? E impossibilitados 

de criar onde há, cada vez mais, uma linha do lado de fora que permanece suspensa em 

meio a um vazio irrespirável e nos leva a cair nos problemas da apropriação de toda e 

qualquer criação pelo mercado imobiliário? Dentro da lógica mercadológica vigente, até o 

“futuro” vira lucro e o arquiteto – que havia morrido ao longo desta dissertação – pôde assim 

reviver. 

O futuro está cada vez mais rotulado e reduzido a edifícios (e cidades) “eco-chatas”, 

“verdes”, batizadas de “cidades-inteligentes” e “criativas”, e repletas de um futuro 

devidamente empacotado e expostos nas estantes virtuais do mercado de ações das 

cidades globais. Este futuro é então etiquetado e vendido como promessa de futuro para 

uma sociedade cada vez mais encapsulada e escondida nas enclaves fortificadas do new 

urbanism – condomínios fechados, cidade-parque-temático, cidades genéricas –, ou 

disfrutando das soluções criativas215 oferecidas pelo “urbanismo tático”, onde a rua está 

                                                

215  Geralmente relacionadas a Economia Criativa, que foca no sistema de produção de “bens 
culturais” e produção de valor sobre bens imateriais e simbólicos, não necessariamente mais os 



 
353 

 

(novamente) em vias de morte, partilhada por iguais que convivem harmoniosamente entre 

si, e bem longe do dissenso característico do ambiente urbano que simulam. Assim as 

“grandes inovações tecnológicas” resultam em espaços cada vez mais homogêneos e 

falsamente criativos, característicos das apropriações táticas (melhor denominadas de 

estratégicas) do novo “urbanismo tático” que descaracteriza a multiplicidade e 

heterogeneidade fundamental aos espaços públicos e às cidades. 

O grande problema das condições sanitárias pode até não serem as mesmas que nos anos 

1800, os desafios também são certamente outros, portanto pensar os grandes aglomerados 

urbanos tem sido um dos temas recorrentes dentro no nosso campo. A complexidade e 

sobreposição de variáveis faz com que os tradicionais diagnósticos não deem mais conta de 

abarcar a complexidade da cidade contemporânea, e talvez, até nem mais aspirem esgotar 

este tema, o que pode indicar uma inflexão do urbanismo que regula para aquele que gere 

subjetiva e economicamente o corpo social urbano. No entanto pensar a cidade sob ponto 

de vista das insurgências, dos discursos, das emergências, e sob a lógica da Diferença 

pode nos ajudar a sair dos binarismos característicos herdados do pensamento materialista 

histórico dialético e nos ajude a pensar o devir em curso nas cidades, entendendo que estas 

estão cada vez mais conectadas entre si, atravessadas por outros diagramas, por outras 

relações de saberes-poderes; por fluxos, desejos, e por novos produtos, além de novos 

tipos de imagens e bens de consumo que circulam como nunca antes foi possível (em 

tempo, espaço e escala), em uma velocidade estonteante. Neste contexto é notável a 

emergência de espaços intersticiais resultantes da sobreposição dos holofotes 

espetaculares aos espaços mais opacos da cidade, sempre agenciados por um aparelho de 

estado midiático cada vez mais sofisticado, muito superior ao panoptismo216 estudado por 

Foucault. 

                                                                                                                                                   

antigos bens materiais, envolvendo desde o famigerado patrimônio cultural, passando pelo espaço 
urbano e, principalmente, as cidades dos países em desenvolvimento e seus símbolos culturais 
dificilmente reprodutíveis em outros contextos e, por isso mesmo, garantia de exclusividade e 
valorização destes bens cada vez mais intangíveis, mas nem por isso menos valiosos para esta nova 
economia. Países como Brasil e China hoje, cada vez mais, investem em centros culturais, galerias 
de arte, equipamentos coletivos, novas tecnologias e mídias produtoras de subjetividade com a 
finalidade de agragar valor em um novo sistema econômico e político formado pelo desejo no campo 
social, produtor de mercadorias e subjetividades tanto em nível molar quanto molecular. 
216 O panóptico estudado por Foucault (1987) deve ir além de sua materialidade, já que não se limita 
necessariamente pela sua espacialidade (forma arquitetônica), mas sim, representa uma tecnologia 
política a serviço de um mecanismo de poder entendido como um diagrama (de forças) que busca o 
seu funcionamento ideal. Para o autor, a vigilância própria a este tipo de estrutura panóptica é a 
grande responsável por tornar cada indivíduo o princípio de sua própria sujeição com o máximo de 
eficiência e o mínimo de custo. Garantindo assim a sujeição do maior contingente de pessoas sob a 
vigilância de um pequeno grupo dispostos em diferentes níveis e canais de poder. 
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São exemplos destes espaços transnacionais das cidades os antigos lugares da antiga 

periferia do também antigo “terceiro mundo”. Estes espaços híbridos ganharam um certo 

protagonismo e agora desafiam a capacidade da teoria e crítica de problematização por 

parte dos arquitetos e urbanistas. Estes espaços da modernidade líquida, da hiperrealidade 

do urbanismo (pós-moderno?), ou do que podemos chamar de urbanismo hipermoderno, 

nos ajudam a interpretar os discursos de muitos dos arquitetos do star system (os 

stararchitects) e a revelar o esquema por trás desse sistema que, diga-se de passagem, não 

está apenas presente na arquitetura, mas também em diversos segmentos do corpo social 

atual. Como vimos no volume do Guide do Shooping (2002), hoje “tudo é shopping”, tudo é 

passível de se comprar em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias. Este livro revela 

também que a figura da estrela (star) surge em todo canto. Há estrela para tudo, cozinheiro 

estrela (master chef), há o professor estrela (starsystem acadêmico), e até o homem-comum 

estrela (big brother) revelados no reality show criado pelos holandeses, que não por acaso 

têm seu próprio arquiteto estrela, o Rem Koolhaas. Notamos assim que na atualidade, 

depois da dupla morte do arquiteto visto no primeiro capítulo, permanecem apenas o ícone e 

a assinatura que se tornaram as grandes commodities no mercado de ações baseados na 

venda de imagens. 

Dito isso, pergunto novamente, porque estudar a China? Repito, porque não estudar a 

China? O que podemos aprender com este país que passa por processos de 

“modernização” e urbanização, semelhantes aqueles que vivemos no Brasil? É claro que os 

processos chineses ocorrem em escala muito diferente e, claro, contextos sócio-políticos 

distintos daqueles que marcaram o desenvolvimentismo brasileiro. A China passa hoje pelo 

momento que o Brasil passou durante seu processo de acelerada “modernização” quando 

foi referência em arquitetura e urbanismo para o mundo e publicado em diversas revistas, 

jornais e livros especializados, só que em uma escala absurdamente maior e com muito 

mais influência econômica. A tabula rasa da região do planalto do que viria a ser a futura 

capital do país (Brasília) não se compara ao urbanismo demolidor de cidades como Pequim 

e Xangai. Além disso, a China é o maior parceiro econômico do Brasil e grande credor do 

BRICS, reiterando a cada novo encontro o interesse em afirmar a parceria com o Brasil 

assim como já faz com outros países da América Latina, como é o caso da Venezuela, na 

Argentina, e em Angola, no continente africano. 

Com nossa ida a campo, e depois de irmos ao museu (Shanghai Urban Planning Exhibition 

Hall), vimos que os arquitetos chineses definitivamente estudaram casos como o projeto de 

Brasília, e as experimentações em acupuntura urbana do Jaime Lemer em Curitiba, todos 

eles reunidos em uma cronologia composta por painéis resultantes da extensa pesquisa a 

cerca do pensamento urbanístico internacional encomendada pelo PCCh, e expostos no 
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museu da urbanização (futura!) de Xangai. Todos os modelos urbanos mais conhecidos 

desde a cidade jardim do Ebenezer Howard, passando pelos modelos de cidade racionalista 

modernas, pelas grandes reformas urbanas e por outras teorias mais contemporâneas 

indicados como “experiências positivas” de urbanização e “exemplos de modelos urbanos a 

serem seguidos”, influenciaram não só as práticas, como também as diretrizes pensadas na 

formulação do que viria a ser o modelo-Xangai, repleto de simulacros que buscam 

desmontar os modelos urbanos provenientes das demais cidades que certa vez foram 

capitais mundiais. 

Por falar em modelos urbanos, o Rio de Janeiro, nossa cidade top-model,217 diferentemente 

de São Paulo, que – após o arquiteto ferir o ego da cidade-selva-de-pedra ao proferir “Lagos 

é aqui” –, não deixou o Koolhaas construir mais um exemplar arquitetônico que seguisse o 

Bigness. Mas, pesar de não ter um edifício do Koolhaas, o Rio não poderia deixar de ter ao 

menos um Calatrava para chamar de seu, para poder competir com diversas cidades 

europeias já repletas dos seus prédios com cara-de-ponte, o que só faz confirmar o que o 

arquiteto Rafael Moneo já dizia: “para toda cidade, sua própria ponte Calatrava”. Desta 

forma, o Rio tem sido um dos responsáveis por colocar o Brasil na rota do star system 

mundial, bem como a cidade de Pequim propiciou o mesmo tipo de movimento na China nos 

últimos vinte anos. Assim como a famosa capital imperial chinesa, nossa equivalente carioca 

tem recebido grande parte dos investimentos estrangeiros e os projetos mais espetaculares 

como o curvilíneo-futurista e pós-contemporâneo edifício residencial assinado pelo escritório 

Zaha Hadid Architects, que agora segue sem sua ilustre fundadora, contribuindo para fazer 

de seu já celebrado skyline de praias e montanhas um pouco mais urbano. 

Com as mudanças geopolíticas e a emergência da China no cenário internacional, parece 

que o mundo está passando por uma gradativa mudança de paradigma, saindo da 

sociedade da informação do século XX (na qual a comunicação era liderada pela 

informação), para seguir rumo à um novo caminho liderado pela Economia Criativa no 

século XXI. Esta economia, aliada a nova vocação do urbanismo em gerir as cidades e suas 

culturas, parece impulsionar as novas transformações urbanas marcadas pelas grandes 

reformas e grandes projetos movidos pelo novo combustível da criatividade. A positividade 

da criatividade, então, é cada vez mais capturada e, liderada pelo conhecimento e pela alta 

capacidade de conectividade (seria o tal capitalismo rizomático?), reúne profissionais da 

                                                

217  No cenário brasileiro atual, somente caberia um Calatrava em uma cidade como o Rio, 
principalmente no tocante à cafonice espetacular global que engendra esta cidade-maravilhosa 
montada pelos competentes cenógrafos que vão do big brother ao vídeo-show, sem contar toda 
produção de subjetividade criada pelas novelas das nove. 



 
356 

 

engenharia, arquitetura, design, artes, educação, entretenimento, música, teatro, etc., em 

torno de uma nova classe – a classe criativa218 – que compõe a nova indústria criativa, cuja 

função primordial é produzir novas ideias, tecnologias e conteúdos criativos. (REIS, 2008) 

O modelo urbano em devir na cidade de Xangai que procuramos alertar ao longo desta 

dissertação aponta para a continuidade de um modo de fazer (fundamentalmente ligado a 

um urbanismo moderno, mas sem o caráter utópico dos primeiros modernos) que, em um 

novo contexto social, político e econômico, desmontam os modelos urbanos hegemônicos 

até então, e remontam um novo padrão ligado estritamente à manutenção do capitalismo. 

Este novo modelo urbano, certamente oriental e inédito no pensamento urbanístico desde 

as primeiras grandes reformas urbanas nas cidades ocidentais, salvo o caso pontual do 

Japão e Cingapura (que não tiveram uma correlação tão profunda com a produção de 

mercadorias ligadas diretamente à urbanização como provedora de capital em escala 

mundial), tem passado despercebido pela maioria dos arquitetos e urbanistas que, ou estão 

preocupados demais com a problematização das possíveis resistências mapeáveis, ou o 

ignoram, perdendo os passos e ações do urbanismo “hegemônico” que tanto criticam. 

É claro que o método de projeto ao definir como intervir nos processos existentes nos 

espaços e lugares das cidades é fundamental para problematizarmos nossas ações 

enquanto arquitetos, além de nossos modelos, nossas certezas e, principalmente, nossas 

incertezas. Aliás, a arquitetura não é sobre ter certezas, mas sim sobre provocar sensações 

através dos planos de composições, refiro-me aqui a Arquitetura – como a primeira das 

artes –, afinal não importa tanto o resultado formal em si, mas sim a experiência, a 

continuidade na atualização e a certeza, agora sim, de que aquele espaço, lugar ou 

edificação permanecerá mudando e se atualizando no tempo junto às memórias e 

experiências que proporcionam aos sujeitos. 

Portanto, não pretendemos neste trabalho propor um outro modelo de cidade, mas, pelo 

contrário, alertar a continuidade de uma forma de fazer hegemônica através de modelos 

urbanos tipo-exportação, materializados sob a forma de grandes projetos e reformas 

urbanas extremas que perpetuam o conceito de tabula rasa herdado da Modernidade. O 

modelo-Xangai desmonta os demais modelos como o modelo-Paris e o modelo-Nova Iorque 

sob forma de simulacros e remonta-os em uma escala absurda e insustentável sob diversos 

pontos de vista. Em casos como o de Xangai, não é só o tecido urbano vernacular que está 

                                                

218 Classe criativa é um termo cunhado por Richard Florida em The rise of the creative class (2002), 
na sua abordagem esta classe também engloba um grupo mais amplo como profissionais de 
negócios, finanças e direito de maneira que “todos compartilham um etos criativo comum que valoriza 
a criatividade, a individualidade, a diferença e o mérito”, em suma são “pessoas que agregam valor 
econômico por meio da criatividade. (FLORIDA, 2002 apud REIS, 2008, p. 57) 
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em risco, como também os modos de vida da população, seu cotidiano, as relações que 

estabeleciam nas suas vizinhanças (ecologia social), isso para não mencionarmos as 

questões referentes à ecologia ambiental. As justificativas do PCCh em torno do modelo 

Xangai – a cidade das ilusões de signos envelopados – perpassam, então, não apenas 

motivos estritamente econômicos, mas também subjetivos e exigem uma ampla crítica 

estético-ético para tensioná-lo, já que sua gênese envolve um novo eixo, em uma nova 

ordem mundial e, quem sabe, uma nova capital mundial deste breve século XXI. 
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