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Por Arq. Urb. Aline Cristinni  

Cardozo *        Opinião 

A Construção ou mutação 

das Cidades sob a ótica do 

pensar em: 

Demandas por Produtos e 

Serviços dos seus 

Processos por 

profissionais de todas as 

áreas 

Analisando o pensar nos 

fenômenos que desencadeiam a 

Construção das cidades sob a ótica 

do pensar em demandas por 

Produtos e Serviços, percebemos 

demandas de produtos e serviços 

por profissionais de todas as áreas 

de atuação profissional, não apenas 

demandas por atividades feitas pelos 

profissionais Arquitetos e 

Urbanistas. 

 

Devido ao surgimento e existência 

das aglomerações dos povoados em 

determinadas áreas territoriais, ou 

seja, determinadas regiões aonde 

reside uma sociedade, existe a 

necessária prestação de serviços e 

produção em nossa sociedade, 

mundialmente. Com o aumento 

dessa população, essas 

necessidades vão aumentando. 

 

O surgimento das demandas por 

produtos e serviços geralmente  
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acontecem em espaços constituídos 

de Cidades, aonde reside uma 

sociedade; Também em um espaço 

territorial de uma Cidade recém 

Planejada, por exemplo, aonde irá 

abrigar também uma sociedade; E, 

entre Glebas, ou seja, espaços 

físicos territoriais que ainda não 

houve o Parcelamento do Solo, 

processo de divisão territorial 

judicializado. 

 

 

 

 

A crescente demanda por produtos e 

serviços de uma dada população 

que reside em uma determinada 

dada localização de uma Cidade em 

construção (espontânea ou 

planejada) ou em mutação 

(expansão territorial, por exemplo, 

ou suprimento por novas 

infraestruturas), acaba por ocasionar 

transformações culturais nas 

sociedades que residem nesses 

espaços físicos, e na estruturação 

física dos territórios dessas Cidades 

também. 

 

A implantação das Infraestruturas 

Prediais e Urbanas, ou seja, redes 

de prestação de serviços de energia 

elétrica, hidrossanitária, lógica e 

telefone, por exemplo, são serviços 

que mais evidenciam-se as suas 

demandas relacionadas ao processo 

de Planejamento das Cidades, 

devido ao processo de mutação em 

relação a expansão  das cidades, por 
exemplo, em espaços não 

modificados pela ação do homem, 
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como em Glebas, que podem 

encontrar-se em processo de 

parcelamento do solo e, ou 

urbanização. Demandas que 

também acontecem nas Cidades em 

processo de construção, planejadas 

ou com crescimento espontâneo. 

Evidenciam-se também nas cidades 

que percebe-se mutação em relação 

ao processo de urbanização das 

Cidades do Campo e cada vez mais 

das já urbanizadas. 

 

 

 

Como podemos perceber, os 

processos de surgimento de cidades 

e de suas mutações, ocasionam 

demandas físicas em seus 

territórios, e políticas para a gestão 

de todas essas atividades que serão 

realizadas nesses territórios. Além 

da necessária demanda de todas as 

atividades essenciais a vida em 

sociedade, e manutenção do bem 

estar social. Demandas essas, das 

atividades advindas do ofício 

praticado pelos profissionais de 

todas as áreas, Geógrafos, Biólogos, 

Advogados, Administradores, 

Publicitários, Jornalistas, Médicos 

entre outros, não só por demandas 

praticadas por arquitetos e 

urbanistas.  

 

Podemos dizer, que, as demandas 

pelas atividades praticadas por 

esses profissionais vão acontecendo 

devido ao processo de formação e 

crescimento das Cidades, mais  
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acentuadas nos territórios das 

constituídas de fato de organização 

física e política. Devido a sua 

organização, gera demandas por 

prestação de serviços e produtos 

feitos pelos profissionais de todas as 

áreas, principalmente devido ao 

contemporâneo mundo globalizado 

em que vivemos, que possibilita o 

comércio exterior, a comunicação e 

exposição de produtos e serviços na 

mídia, por meio de canais e serviços 

de telecomunicações, como por 

emissoras de televisão, marketing  

 

 

por via de mala direta através de e-

mail e serviços de telefonia. O que 

gera modismos e desperta desejos 

de produtos e serviços, 

desenvolvidos pelos profissionais de 

todas as áreas, como vestimenta, 

equipamentos de informática, 

produtos de movelaria, decoração e 

artefatos do lar em geral, de serviços 

da engenharia genética, por 

exemplo, entre outros. 

 

O espaço urbanizado e edificado, 

constituído e organizado de Cidade, 

juntamente com vários outros 

elementos, produtos, serviços e da 

gestão das atividades profissionais 

responsáveis por eles são 

competência das mais variadas 

áreas de atuação profissional das 

sociedades atuais, advogados, 

administradores, etc. 

 

Com isso, percebemos que uma 

cidade de fato não é constituída 

apenas por serviços praticados pelos  
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profissionais arquitetos e urbanistas, 

é gerada uma demanda por produtos 

e serviços praticadas por 

profissionais de todas as áreas. 

 

Analisando as possíveis mutações 

das cidades, principalmente 

relacionadas aos processos de 

expansão territorial, mudança da 

tipologia e suprimento das cidades 

por novas infraestruturas prediais e 

urbanas, podemos dizer que isso 

causa transformações culturais no  

 

 

modo de vida e dinâmica da 

sociedade.  

 

Sob a ótica do pensar em demandas 

por produtos e serviços advindas dos 

processos das atividades que 

acontecem em meio ao espaço de 

cidades, por profissionais de todas 

as áreas, podemos dizer que isso é 

um fenômeno natural, que vai 

acontecendo devido principalmente 

ao crescimento das cidades 

territorialmente e ao crescimento de 

sua economia, crescimento 

econômico esse que vai fazer com 

que aconteça um aumento dos 

processos e atividades praticadas 

por todas as áreas de atuação 

profissional, favorecerá com que 

aconteça também um aumento do 

PIB (Produto Interno Bruto) dessas 

cidades, e também é favorável ao 

crescimento populacional, devido a 

abertura de novas industrias, que 

irão fabricar os produtos oriundos do 

ofício de profissionais de várias  
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áreas. Esse favorecimento da 

economia, trará como consequência 

um aquecimento nos processos de 

importação e exportação de 

produtos e comércio em geral, 

também no interior dessas cidades. 

Ocasiona também a chegada de 

grandes âncoras de empresas, 

grifes, marcas, franquias 

internacionais nas cidades, o que 

devido a esses processos e troca de 

visibilidade e comercialização de 

produtos nacionais e internacionais 

aconteça uma mudança cultural nas  

 

 

localidades dos espaços 

constituídos de cidades, devido ao 

hábito que se cria devido ao uso de 

produtos produzidos por mercados 

externos, bem como da frequência 

em franquias internacionais, como 

em bares e restaurantes, por 

exemplo, o que faz com que 

conheçamos hábitos culinários, 

vestimenta, tecnologia, literatura de 

outros povos, entre outras trocas 

culturais.  

 

O crescimento territorial, 

populacional e econômico das 

cidades, faz com que essas cidades 

fiquem cada vez mais desenvolvidas 

e a sua população mais exigente e 

com mais hábito de uso de produtos 

internacionais, o que aos poucos, 

muitos desses modismos 

internacionais acabam por serem 

agregados as culturas locais, em 

cidades do mundo todo, como a 

erradicação de um determinado tipo 

de culinária estrangeira (sushibar, 

restaurantes de culinária Mexicana,  
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etc), em determinadas cidades, 

como também a moda de vestimenta 

de um outro país,  o estilo do 

mobiliário internacional, a tecnologia 

de produtos de informática, estilo 

internacional em arquitetura e 

urbanismo, entre outros.  

 

Quando falamos em construção ou 

mutação das cidades estamos 

falando de todo o seu processo de 

estruturação física e política, e 

também dos demais elementos e  

 

 

serviços necessários a sua 

construção, e a atender a demanda  

dos demais serviços e produtos que 

se dá devido a formação de um 

povoado em determinada localidade.  

Uma cidade só recebe o título de 

cidade se for um espaço territorial 

suprido de uma gestão política (é 

necessário haver uma prefeitura), e 

para a demanda dessa gestão 

política acontecer, é necessário 

existir um povoado em determinado 

local que já tenha uma demanda por 

alguns serviços essenciais, como 

principalmente, os serviços de 

infraestrutura básica, como energia 

elétrica, hidrossanitários, 

telecomunicações, internet, entre 

outros.  

 

Quando se forma um povoado em 

uma localidade, é natural também 

que nesse dado local existam ofertas 

de trabalho para esse povoado, para 

a manutenção financeira básica da 

população que reside neste local. 
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E, com cada vez mais o suprimento 

das localidades em crescimento e 

expansão territorial por infraestrutura 

e demais produtos e serviços obtidos 

pelo ofício de profissionais de todas 

as áreas, devido a chegada de 

atrativos como condomínios 

residenciais, shopping centers, 

industrias, próximo ou nessas 

localidades, por exemplo, acontece 

naturalmente a demanda pela 

gestão e fiscalização da 

comercialização desses produtos e  

 

 

 

serviços, que serão obtidos, fruto da 

chegada desses equipamentos 

atrativos, como lojas, farmácias, 

supermercados, postos de gasolina, 

entre outros. Gestão e fiscalização 

essa feita pelos órgão públicos, ou 

seja, acontece a demanda por 

organização política das localidades.  

 

Imaginemos uma determinada 

população que reside em um 

território as margens de estradas, 

em terrenos que não foram ainda 

parcelados, mas que, pela 

proximidade de industrias, 

shoppings, equipamentos 

localizados em espaços constituídos 

de cidades, se aglomeraram ali, e 

acabam fazendo uso dos seus 

serviços e consumindo produtos de 

suas fabricações. Geralmente 

povoados que começam a se 

aglomerar as margens de estradas, 

em glebas, começam a ter 

demandas primeiro de infraestrutura 

básica, e após dos demais produtos 

e serviços produzidos pelas outras  
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áreas de atividades profissionais, e 

ao mesmo tempo também, como 

alimentação (geralmente pequenas 

mercearias), vestimenta (pequenas 

confecções), entre outros, para que 

possa atender essa população do 

mínimo necessário para se viver e 

constituir uma sociedade, um 

povoado. Essa população, dessa 

cidade em premissas de processo 

em construção espontâneo, vamos 

dizer assim, também costuma 

buscar em municípios vizinhos, esse  

 

 

tipo de produtos e serviços, com 

todas as dificuldades de 

distanciamento territorial, transporte 

e financeiras que essa população 

enfrenta. 

 

As demandas por produtos e 

serviços de todas as áreas de 

atuação profissional que vão 

acontecendo nas localidades aonde 

reside uma população em um 

espaço ainda não constituído de 

cidade é um processo que faz com 

que aconteça o processo de 

construção e desenvolvimento de 

cidades com crescimento 

espontâneo. A aglomeração de um 

povoado em determinado local gera 

demandas por produtos e serviços e 

o processo do desenvolvimento 

desse povoado (industrial, do 

agronegócio, financeiro, ou seja qual 

for o segmento de atividade) faz com 

que vá acontecendo cada vez mais a 

necessidade de demandas por 

outros produtos e serviços para 

atender a demanda dessa população  
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que reside neste espaço em 

construção, como serviços de 

educação básica, saúde, produtos 

de vestuário, fármacos, 

combustíveis, entre outros produtos 

e serviços fruto do ofício de 

profissionais de todas as áreas. 

 

Podemos dizer também que para 

haver a necessidade de construção 

de uma cidade, espontânea, por 

exemplo, é necessário que essa 

população que se abriga ou se  

 

 

abrigará nessa cidade tenha 

demandas por produtos e serviços 

da maioria das áreas de atuação 

profissional, o que vai gerar também 

uma demanda por gestão política 

das mesmas. 

 

Quando uma localidade, seja um 

bairro, um loteamento, uma cidade 

constituída, uma cidade em 

construção, uma cidade planejada, 

começa a desenvolver-se, gera 

demanda além dos serviços de 

infraestrutura básica e demais 

serviços e elementos que fazem 

parte dos projetos de edificação ou 

planejamento urbano desses 

espaços, serviços e elementos 

esses prestados ou projetados pelos 

profissionais arquitetos e urbanistas 

e demais profissionais do centro de 

tecnologia, das demais engenharias, 

por exemplo. Vai acontecer também 

uma demanda pelos demais 

elementos e serviços necessários a 

sua construção física arquitetônica e 

urbanística e demais produtos e  
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serviços necessários a essa 

materialização física das edificações 

e do espaço urbano planejado, 

assim como também dos mais 

variados profissionais que prestarão 

ou confeccionarão esses produtos e 

darão apoio para essa construção 

física, além dos demais 

componentes do planejamento 

urbano e outros elementos que vão 

fazer parte da paisagem urbana,  

como placas de trânsito e 

empresariais ou institucionais, 

lixeiras, postes, iluminação, bancos,  

 

 

entre outros elementos que são 

produto do ofício do trabalho dos 

demais profissionais de várias áreas 

de atuação, como publicitários 

(produção das placas de 

estabelecimentos), administradores 

(gestão das atividades empresariais 

de várias áreas de atuação), pessoal 

do marketing (divulgação, 

negociação dos mais variados 

produtos e serviços de todas as 

áreas). Além dos demais produtos e 

serviços e demais profissionais 

necessários a materialização dos 

projetos de arquitetura de interiores 

e paisagismo, por exemplo, como 

mobiliário planejado, louças e 

metais, pedras, mobiliário solto, 

como sofás, camas, mesas, 

cadeiras, adornos, papéis de parede, 

eletroeletrônicos, cortinas, tapetes, 

quadros, esculturas, revestimentos, 

esquadrias, vidros, aço, peças 

hidrossanitárias para execução de 

piscinas, fontes de água, chafarizes, 

etc.   
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São necessários também outros 

produtos, serviços e profissionais 

para materializar tudo aquilo que foi 

planejado e projetado pelos 

profissionais arquitetos e urbanistas, 

como transporte, para que os 

materiais de construção cheguem 

até esses espaços em construção, 

até os canteiros das obras, postos de 

gasolina para suprir esses veículos 

de combustíveis, entre outros 

produtos e serviços como os 

fornecedores dos mais variados  

 

 

elementos e serviços necessários, 

como materiais de construção, 

elementos e produtos do mobiliário 

urbano, elementos dos projetos de 

arquitetura de interiores e 

paisagismo, componentes da 

paisagem do espaço urbano, etc. 

 

Com a expansão das localidades, 

crescimento populacional, 

desenvolvimento industrial, 

crescimento econômico, é natural 

que as localidades menos supridas 

de infraestrutura, serviços e 

produção fabril sofram demandas 

maiores por produtos e serviços 

advindos de iniciativas públicas e 

privadas. Como já comentamos é 

comum que com o desenvolvimento 

econômico das localidades a 

população vai ficando mais exigente 

e as importações e exportações vão 

surgindo e aumentando, por 

mercados locais, regionais e 

internacionais. 
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Podemos dizer que a construção de 

uma cidade é o próprio processo de 

materialização e organização física e 

legal das edificações e dos demais 

espaços territoriais. A construção 

das cidades pode acontecer de 

forma espontânea ou planejada. A 

construção das cidades sob a ótica 

do crescimento espontâneo das 

localidades (que pode ser de bairros, 

loteamentos, ou de territórios que 

extravasam os limites territoriais  

 

 

 

físicos das cidades), neste sentido 

pode acontecer o processo de 

conurbação das cidades, que é o 

crescimento de um território de uma 

cidade dentro de outra, ou apenas o 

crescimento espontâneo das 

cidades, se esse crescimento for 

direcionado a um espaço territorial 

de glebas, por exemplo, aonde ainda 

não exista um parcelamento desse 

solo e uma gestão política do 

mesmo). A expansão territorial pode 

acontecer no interior ou extravasar 

os limites das cidades. A construção 

das cidades também pode acontecer 

de forma planejada, aonde existe um 

projeto urbanístico antes de haver o 

parcelamento e construção do 

espaço urbano. 

 

Podemos dizer também que a 

construção das cidades também 

acontece de forma política, pois para 

ser de fato um espaço constituído de 

cidade é necessário haver uma 

gestão política, uma prefeitura, a  
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pólis, a constituição de uma cidade-

estado. 

 

Quando a mutação das Cidades 

podemos dizer que ela pode se dá 

pela descaracterização da sua 

tipologia, ou seja, com a perda da 

sua característica principal, do seu 

conceito, do seu partido, com o 

passar dos anos, se for uma cidade 

planejada e social, por exemplo, ela 

com o passar dos anos poderá  

 

 

ter um desenvolvimento econômico 

tão grande que poderá perder o 

público social, de baixa renda, com 

isso podemos dizer que houve um 

processo de mutação dessa cidade 

neste sentido.  

 

Uma cidade que é planejada e 

sustentável, com o passar dos anos 

também devido as construções no 

seu interior se não seguirem os 

partidos, diretrizes sustentáveis, 

também poderão ir sofrendo 

mutações e perder a sua 

característica principal, sustentável, 

de políticas verdes. Da mesma 

forma, uma cidade planejada e 

inteligente também poderá ir 

perdendo o seu partido, se com o 

passar dos tempos, não forem 

acontecendo a construção de 

projetos com o partido e 

caracterização de especificações e 

tecnologia de automação, robótica, 

inteligência artificial. Da mesma 

forma pode acontecer de em uma  
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cidade com crescimento espontâneo 

ou com qualquer caracterização 

tipológica urbana, em sua visão geral 

ou apenas em determinados 

recortes territoriais em seu interior, 

como bairros, loteamentos ou 

grandes condomínios residenciais, 

que não foram planejados com 

partidos sustentáveis, inteligentes, 

sociais, jardins, ou seja, tipologias 

urbanas, podem com o passar dos 

anos irem sofrendo mutações que 

podem chegar a ser tão 

consideráveis, perceptíveis, que  

 

 

pode gerar uma visibilidade e 

desconstituição de um desses 

partidos, ou seja, pode haver uma 

mutação, modificação do partido, do 

conceito, das características e 

diretrizes principais de determinada 

tipologia. O que vai acontecendo 

quando a cada obra é construída, 

seja ela de arquitetura ou urbanismo, 

se não seguidas as características 

tipológicas em determinadas 

localidades que apresentam 

determinadas tipologias, da mesma 

forma se forem seguidas 

determinadas características 

tipológicas em localidades aonde 

não evidenciavam-se essas 

características. Ou seja, em cidades 

com crescimento espontâneo, ou 

das mais variadas tipologias, se 

começar a haver a identificação de 

características tipológicas diferentes 

das predominantes, com o tempo, as 

predominantes perderão o seu traço, 

o seu partido, o seu conceito 

tipológico, seja de qual for a mutação 

tipológica de uma cidade para outra 

tipologia. 


