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NOTA DE LEITURA 

Aline Vitório 

“A cidade do pensamento único – Desmanchando 

consensos” – Otília Arantes, Carlos Vainer e Ermínia Maricato  

(pp. 75 a 103) > Pátria, empresa e mercadoria – Notas 

sobre estratégia discursiva do Planejamento Estratégico Urbano 

Generalidades da cidade e sua região – Primeira parte 

(Carta de Atenas, 1933) - Situação Econômica: “É uma das grandes 

forças da vida, determinando-lhe movimento na direção do 

progresso ou da regressão”. Sim, a economia e seu funcionamento, 

impulsionados pelo acúmulo do capital (poder) acompanharam a 

caminhada evolutiva (ou regressiva?) das comunidades no decorrer 

de toda a história.  

Passados um ano e meio de curso, o campo de estudo da 

Arquitetura e Urbanismo tem nos revelado, em função de leituras e 

acompanhamento didático de matérias como Teoria de Projeto 

Urbano, História da Arquitetura e Urbanismo e Estudos 

Socioeconômicos e Ambientais, que a principal força geradora dos 

feitos da humanidade foi a busca pela ascensão do poder, 

simbolicamente traduzido em nossa sociedade através da moeda, do 

dinheiro.  

Essa lógica de mercado, fortemente engrandecida, 

intensificada pela era da máquina (pós-revolução industrial) 

“provocou imensas perturbações no comportamento dos homens, em 

sua distribuição sobre a terra, em seus empreendimentos, 

movimento desenfreado de concentração nas cidades a favor das 

velocidades mecânicas, evolução brutal e universal, sem 

precedentes na história” (ainda sobre generalidades da Carta de 

Atenas). Tamanha perturbação foi traduzida em um verdadeiro caos 

na construção e no andamento cidades. 

O caos urbano ficou inscrito não só nas relações 

sociais, na ordem política e cultural (inversão de valores), como 

também se mostrou evidente no traçado e na arquitetura das 

cidades. Preocupados com tamanha desordem, profissionais de 

diversos campos do conhecimento começaram a estudar, teorizar, 

diagnosticar e sistematizar os problemas da cidade. Diversas 

correntes começaram a surgir para tentar entender e propor 

soluções para minimizar, frear esse rumo incerto das organizações 

espaciais no qual as cidades estavam sendo conduzidas. 
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Um dos modelos de planejamento urbano que surgiu nesse 

contexto (nesse quadro clínico das cidades) e se estendeu por 

muito tempo foi o que o autor Carlos Vainer chama de modelo 

tecnocrático-centralizado-autoritário (onde somente os entendidos 

do assunto, intelectuais de gabinete tomam as decisões sobre o 

planejamento das cidades ?*) em seu texto “ Pátria, empresa e 

mercadoria – Notas sobre estratégia discursiva do Planejamento 

Estratégico Urbano”. Tal sistema estaria fadado a substituição 

(dentre outros modelos) por um modelo específico, que Vainer irá 

contestar ao desenrolar de sua redação. Esse modelo é chamado de 

modelo de Planejamento Estratégico e se baseia na ferrenha 

analogia cidade-mercadoria ou cidade-empresa. Exemplos citados 

das cidades regidas por esse modelo: Montpellier, Barcelona, 

Berlim, Lion e Paris.  

Segundo os neoplanejadores, defensores desse novo modelo 

de Planejamento Estratégico, a cidade está à venda. Ela obedece, 

assim como um produto a ser vendido ou uma empresa a se destacar 

frente à concorrência, às exigências e práticas administrativas 

de mercado. Contextualizando com a nossa realidade, regida pelo 

sistema vigente, o mundo já se mostra totalmente dominado pelo 

capital financeiro. Este é regido principalmente por políticas de 

cunho liberal, já tão enraizadas que a maioria das pessoas não 

discerne mais o rumo político que vem sendo consolidado. Rumo 

este, muitas vezes perverso (conduzido por interesses privados 

embutidos), que acabam por influenciar nossas vidas, consequente 

de ações que tomam as rédeas de nossa liberdade, dos nossos 

direitos e do funcionamento da cidadania em sua plenitude.  

As funções políticas de governos locais vêm sendo 

transformadas em mercadotecnia, na medida em que a cidade é 

apropriada por “interesses empresariais globalizados e 

dependentes em grande medida do banimento da política e da 

eliminação do conflito e das condições de exercício da 

cidadania”. 

É importante ressaltar que a cidade vista como 

mercadoria a ser vendida, está inserida em um mercado 

extremamente competitivo (é o que os defensores do modelo 

alegam), em que outras cidades também estão à venda e concorrem 

por mercados consumidores. Assim, o chamado marketing urbano 

viria a se impor “cada vez mais como uma esfera específica e 

determinante do processo de planejamento e gestão das cidades”. 

Em um dado momento, depois de expor os reais problemas 

do quadro urbano atual o autor questiona que tipo de venda seria 

essa, afinal de contas, que se pretende expor a cidade. Estes 

reais problemas urbanísticos (de ordem gerencial, administrativa, 
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política, econômica e social) parecem estar sendo ignorados, na 

medida em que modelos como este (pautados no marketing das 

cidades) se apropriam de tais problemáticas e a interpretam como 

situações a serem contornadas, administradas e até mesmo 

fortalecidas pela solução exclusiva da lógica de mercado. 

Pois bem, que venda é essa? Um dos exemplos dentre os 

tantos citados, o que mais me impressionou foi a aparente 

normalidade e escancaro no modo pelo qual as religiões e os 

religiosos (assim como quase tudo hoje em dia) vêm sendo tratadas 

há muito: os religiosos são tidos como compradores e a religião 

(lugares de retiro e prece) como atributos a serem vendidos. 

Contemplando todos os níveis, esse modelo perverso de 

administração das cidades, se sustenta com a promoção das cidades 

para o exterior. Função de quem? Do governo, é claro. Nota-se, aí 

um descaso para com os interesses locais e as necessidades mais 

básicas de sua população. Para que a promoção das cidades 

funcione, é necessário desenvolver uma imagem (IMAGEM) forte e 

positiva apoiada numa oferta de infraestrutura e de serviços que 

exerçam a atração de investidores, visitantes e usuários 

solventes à cidade que facilitem suas exportações. 

Fiquei assustada com tamanha naturalidade pela qual tais 

argumentos são expostos, na defesa desse modelo e suas regras de 

funcionamento. Ao ler as citações trazidas de diversas fontes 

pelo autor da crítica, nota-se, claramente que não há pretensão 

de mascarar as reais intenções. Fica evidente, o total foco na 

extroversão econômica (feita de acordo com as leis e exigências 

de mercado) e não na extroversão cultural, nas trocas de 

conhecimento, nas relações sociais e no real sentido das ações de 

intervenção nas cidades.  

Exemplificado no texto, a maneira escancarada como tudo 

isso é tratado: “Não queremos visitantes e usuários em geral, e 

muito menos imigrantes pobres, expulsos dos campos ou de outros 

países igualmente pobres; queremos visitantes e usuários 

solventes”. Estendendo essa postura de marketing das cidades, o 

que está sendo feito nada mais é do que a venda de ilusões, 

miragens, imagens mentirosas. Mentem sobre a segurança, mentem 

sobre a educação, mentem sobre a democracia... É um negócio sujo! 

“A miséria sendo friamente redefinida como problema 

paisagístico”.  

Depois de uma enxurrada de valores distorcidos, o texto 

traz como parte dessa linha neoliberal e modelo de planejamento 

estratégico, uma visão mais amena “da coisa”. Analisando a cidade 

não como mercadoria (objeto/ forma passiva), mas como empresa 

(sujeito/ forma ativa). Nesse contexto, a manutenção e o 
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desenvolvimento de suas potencialidades, capacidades, inovação e 

difusão se basearia em ações que atraíssem investimento e 

tecnologia. “Se a cidade funciona como uma empresa, a lógica dos 

autores constitui na transposição (com possibilidade de 

adaptação) do planejamento estratégico da corporação privada para 

o território urbano”.  

Em oposição à ideia de cidade como protótipo à empresa 

privada, Carlos Vainer alega que todo o urbanismo modernista teve 

como modelo ideal a fábrica taylorista (modelo de administração 

científica, com ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da 

eficiência ao nível operacional), com sua racionalidade, 

funcionalidade, regularidade e produtos padronizados, fazendo 

referência à carta de Atenas.  A meu ver, a carta de Atenas se 

baseia sim, em métodos racionais, funcionais e operacionais, 

visando uma excelência administrativa, mas passa longe deste 

descaso com relação à qualidade de vida (para todos os setores da 

população) no qual as propostas do modelo de planejamento 

estratégico são tratadas. Mesmo porque a carta de Atenas é vista 

por muitos como algo utópico e um dos seus principais postulados 

visam não só o trabalho, como também a habitação, recreação e 

espiritualidade do homem. 

Contudo, logo depois o autor esclarece a diferença: de 

que no modelo modernista, o que atraiu a linha da cidade como 

empresa foi a unidade de produção ("princípios de organização da 

produção transpostos para o plano urbano"), enquanto no modelo 

dos neoplanejadores, a empresa é vista como o próprio sentido do 

plano, e não mais seus princípios abstratos.  

No momento em que a esfera do planejamento urbano de 

solidifica com embasamento na lógica empresarial, os setores 

privados (capitalistas) se apropriam dos setores públicos, que 

deveriam prestar serviço à sociedade como um todo, e passam a 

conduzir, manipular suas ações de planejamento (visando o lucro 

em primeiro lugar). Essa parceria público-privado, não se pode 

negar, tem um enorme potencial, gerador de grandes feitos para a 

cidade como um todo. Contudo, existe uma corrupção de valores e 

esses feitos que por vezes, acabam atendendo o coletivo, são 

apenas consequência (e não prioridade) de um interesse embutido.  

Ao passo que, as lógicas de mercado se apropriam das 

diretrizes do planejamento urbano em todos os seus níveis, estas 

acabam por expurgar a cidadania em seu real significado. Torna-se 

restrito, os direitos e acessos aos variados serviços somente 

aquele grupo que caminha junto ao planejamento estratégico, aos 

que contribuem para as exigências das tendências mercadológicas.  

O poder público fica subordinado às exigências do capital.  
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Para a manutenção do planejamento estratégico, 

ensinamentos empíricos e universais são sistematizados e 

transformados em modelos de precaução. A consciência de crise e 

as estratégias para contornar possíveis situações de conflito são 

propostas para o fortalecimento do sistema. Tais propostas, 

exemplificados no texto, foram documentadas para a realização da 

Conferência de Istambul. Outra medida pensada para controlar 

possíveis instabilidades em períodos de crise é a criação de um 

sentimento patriota que fortaleça (ou não se deixe abater) a 

solidez do sistema. A implantação desse patriotismo é pensada 

como função do governo, de modo que este promova por meios de 

obras e serviços com caráter monumental e simbólico um sentimento 

de orgulho cívico. 

À medida que o planejamento estratégico vai se 

envolvendo de meios e condições para sua implantação plena, 

argumentos e posições carregadas de despotismo vão se mostrando 

cada vez mais fortes. A ideia de que tal planejamento transcenda 

o campo das filiações-político-partidárias e esteja sempre acima 

de visões ideológicas, projetos de sociedade e prioridade 

nacional mostra-se bastante autoritária e controladora. O autor 

conclui que essa posição faz uma separação entre projeto de 

cidade (que se julga independente) e projeto de sociedade e acaba 

por expurgar o âmbito político das cidades e assolar a construção 

da cidadania nesse espaço. 

A constatação da competição entre cidades autoriza a 

adoção do modelo empresarial para o universo urbano, fazendo das 

cidades uma mercadoria, julgando necessário que estas estejam 

acompanhadas de um marketing, uma unificação para seu 

funcionamento de venda e instauração do patriotismo cívico para 

fortalecer toda essa campanha mercadológica urbana. 

Para desmistificar essa concepção de cidade-mercadoria 

ou cidade-empresa o autor reafirma a ideia de Porter, que rejeita 

a visão de que as cidades e regiões competem entre si, mas que as 

empresas e os setores industriais é que disputam espaço (no 

máximo as cidades e regiões oferecem ambientes favoráveis à tais 

disputas).  

Em um quadro mais geral, o autor elucida a 

competitividade gerada pelas corporações privadas com uma visão 

mais positiva e não tão deturpada do discurso questionado ao 

longo do texto. A competitividade, abrigada pela cidade, também 

fomentaria trocas positivas, circulação, fluidez, redução de 

custos e liberdade de escolha trazida pela livre concorrência, 

sem restringir o cumprimento da cidadania nos seus variados 

aspectos.  
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Depois de acarretar certa confusão ao leitor, com 

tamanho contraponto de ideias no decorrer de todo o texto, o 

autor finaliza com um apelo: que não sejamos mais um citadino 

planejado estrategicamente (como consumidor de mercadorias, 

acionista de empresas ou patriota orgulhoso). O recado me 

pareceu: que nos portemos como cidadãos pensantes, não conduzidos 

por interesses tendenciosos, individualistas e que visemos sempre 

a renovação do espaço comunitário. “Politizar o cotidiano e 

cotidianizar a política” 

 

 

 

 


