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Dos burgos aos ciberespaços, as cidades2, ao longo de sua trajetória histórica e 

espacial, perdeu e ganhou papéis, fazendo e refazendo sua imagem. Dentre as atividades 

desempenhadas na cidade, as práticas comerciais, sempre estiveram presentes, 

diversificando-se no decorrer do tempo, contribuindo ativamente na formação das mesmas. 

Por mais distinta que seja a função de determinadas aglomerações urbanas, políticas, 

militares, turísticas, religiosas o comércio estabelece-se e, em muitas delas, se sobressai 

atraindo e concentrando força e poder favorecendo a ampliação dos papéis urbanos 

advindos das transações, articulações e acumulações financeiras. 

Assim como as cidades, o comércio evoluiu histórica e espacialmente desde suas 

primeiras manifestações por meio das trocas e passou a ocupar espaços diferenciados, 

acompanhando o ritmo da sociedade vigente. O desenvolvimento das técnicas em 

sistemas de transportes, produção, administração entre outras, contribuíram para a 

expansão das relações comerciais entre pessoas e lugares, exigindo a organização 

constante dos espaços urbanos onde o encontro comercial acontece. 

 Certamente tais atividades transcendem a atmosfera urbana, ainda mais 

considerando as atuais relações campo/cidade no Brasil, quando evidencia-se em muitas 

regiões um complexo entrelaçamento nesses espaços. Entretanto, a cidade concentra 

muitas atividades de produção e consumo, como locus disseminador de inovações e novas 

necessidades comerciais, estabelecendo a partir desse movimento, novas relação entre a 

sociedade e o espaço. 

Neste contexto, tanto a cidade quanto o comércio manifestam-se associados aos 

aspectos sociais, sendo que a articulação entre os elementos – sociedade, cidade e 

comércio – constituem a essência da vida urbana em diferentes momentos históricos e a 

tecnologia, sobretudo nas áreas de telecomunicações e informática, tem inflamado o 

desejo e as possibilidades de consumo na sociedade atual. 

Para Castells (p.457, 2000), “a transformação do tempo sob o paradigma da 

tecnologia da informação, delineado pelas práticas sociais, é um dos fundamentos da nova 

sociedade, irremediavelmente ligada ao surgimento do espaço de fluxos”. Essa redução do 
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tempo amplia a diferenciação dos lugares já que a fluidez não acontece igualitariamente, 

assim, o acesso às mercadorias dão-se também em tempo, qualidade e quantidade 

diferentes, o que torna o urbano imprevisível, mesmo submetido à regulamentações 

políticas locais/mundiais. 

Para a fundamentação e dessa reflexão, algumas categorias de análise são 

relevantes como o capital e o Estado, também os conceitos de espaço, tempo e lugar, que 

assumem dimensões distintas em função da flexibilidade da escala na atual dinâmica 

socio-econômica informacional dando sentido às competitivas atividades realizadas por 

grandes empresas que estabelecem novas diretrizes administrativas através dos sistemas 

operacionais informatizados. 

A globalização entretanto, esbarra-se nas interfaces do processo, caracterizadas 

pelas singularidades manifesta nos lugares em suas diferentes maneiras de conceber as 

relações sociais e comerciais frente a perpetuação de um sistema hierárquico mundial. 

As contradições, (envolvendo espaço e tempo), demonstram-se cada vez mais 

latentes, principalmente, a partir da segunda metade do século XX, quando intensificaram-

se as modificações estruturais na sociedade, na política e na economia com a contínua 

internacionalização/universalização do capitalismo, onde o Estado é chamado a intervir 

para orientar o mercado (SANTOS, 1994) que cresce mundialmente sob o domínio das 

grandes corporações. O desenvolvimento tecnológico e sua expansão para várias partes 

do mundo, facilitou investimentos, estendendo-se como tentáculos sobre continentes 

interligados ao centro de comando. 

As transformações mundiais recentes envolvendo a produção e o consumo de 

mercadorias, associadas ao apoio tecnológico intensifica em ao mesmo tempo em que 

atinge novos lugares no globo. 

Todas as mudanças paradigmáticas, conduzem a sociedade na assimilação de 

novos valores e hábitos de consumo, ambos acompanhando tendências globais de 

produção e comercialização, que implicam não só em transformar a estrutura das cidades, 

mas também o indivíduo. 

1. O COMÉRCIO, A CIDADE E O SER 

O sistema de transportes (individuais ou coletivos) conduz pessoas e mercadorias 

aos mais distantes destinos. A velocidade conduz ao acúmulo de compromissos, uma vez 

que comprimindo o espaço, amplia-se o tempo a ser gasto. Mas, se por um lado ganha-se 

em comodidade e rendimento, por outro, produz uma sociedade cada vez mais 

sobrecarregada com excesso de atividades, num vício constante pelo trabalho em 

detrimento do lazer. Nesse ritmo alucinante para o cumprimento das tarefas diárias e 
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sucesso profissional visando a satisfação das necessidades materiais criadas, as relações 

familiares e sociais são comprometidas, e o ser humano propenso ao 

isolamento/individualismo, faz do consumo um meio para atingir a realização. 

Dentre os seguimentos sociais menos favorecidos, o impacto é mais contraditório, 

devido ao difícil acesso às inovações sofisticadas e ao mundo cultural que o poder 

econômico possibilita. Estes, mesmo não usufruindo qualitativa e quantitativamente das 

mercadorias e inovações, percebem e vivem as modificações em seu entorno, sobretudo, 

pela profunda exclusão a que são relegados em função da contínua reprodução de espaços 

equipados para atender à atividades comerciais modernas, assim como atender parcelas 

elitizadas da população, enquanto o restante convive com a insuficiência de infra-estrutura e 

moradias no espaço urbano. 

Nesse processo, os excluídos permanecem em órbita, e lutam para constituir ou 

adquirir uma identidade enquanto cidadão. Segregados, estes seres humanos tornam-se 

obsoletos frente à incorporação dos novos valores e tecnologias. Os lugares mundiais não 

oferecem refúgio, tão pouco possibilidades, para a subsistência de grande parte da 

humanidade, criando um mundo a parte, qualificando os já qualificados, dando maiores 

condições aos participantes dessa ordem mundial. 

Nesse sentido, a transposição das desigualdades depara-se inicialmente com as 

exigências lícitas quanto a capacitação para o trabalho. A ineficácia do sistema público 

educacional que continua não priorizando uma formação básica que contemple o acesso 

às Universidades e ao mercado em crescimento, produz operários desqualificados para um 

mercado em extinção e sem competitividade no atual momento econômico. Tal formação, 

ainda não garante a inclusão social devido a remuneração equivalente que ao tipo de 

atividade. 

As políticas públicas na história da sociedade brasileira, não amenizam a tensão 

social, tão pouco diminuem as desigualdades. Atualmente, diante da excessiva valorização 

do ter numa sociedade com concentração de renda historicamente sedimentada. 

Os modelos político-econômicos de desenvolvimento (em sua maioria importados), 

apenas reforçam a reprodução de vultuosos exércitos de cidadãos sócio-espacialmente 

excluídos, marginalizados, insatisfeitos, desempregados que movimentam a economia 

informal e o mercado paralelo, deixando claro que a “ globalização e a fragmentação dão-

se no plano do indivíduo, tanto quanto no espaço” (CARLOS, 1996, p.192). 

Enquanto a TV lança modismos, muitos apenas contemplam, mas não adquirem. As 

vitrines instigam o desejo de ter, não importando a classe social, se o indivíduo habita no 

condomínio fechado ou na favela. Tem-se uma sociedade invadida pelo desejo comum de 
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consumo, mas segmentada e reprimida pela condição econômica, condição esta que leva a 

atitudes desesperadas, em busca da satisfação do desejo/necessidade criado. Essa 

relação entre o ter, ser, e não ter reflete uma divisão de classes marcada por 

desigualdades, rivalidades e medo. 

Na cidade, a produção do espaço comercial também apresenta o caráter de 

segregação. Obedecendo aos fatores locacionais, espacializa e especializa as áreas 

conforme a mercadoria associada ao poder aquisitivo do público alvo. 

 Áreas privilegiadas com potencial paisagístico, infraestrutura, iluminação, 

segurança e beleza arquitetônica são reservadas às mercadorias de qualidade e valor 

elevado, distribuindo-se pela cidade as ruas e bairros especializados, assim como os 

grandes Shopping Centers que estabelecem como dogmas com intenso poder de atração 

onde, 

[...] o consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os 

Shopping Centers e os Supermercados, aliás, construídos à feição 

das catedrais. O poder de consumo é contagiante, e sua 

capacidade de alienação é tão forte que sua exclusão atribui às 

pessoas a condição de alienados. Daí a sua força e o seu papel 

perversamente motor na sociedade atual. (SANTOS, 1986, p.69) 

Entretanto, não há uma rigidez nesse aspecto, pois o mercado informal e o virtual 

extrapolam as leis do planejamento urbano. Algumas áreas na cidade mesclam as 

atividades comerciais e as mercadorias em termos de qualidade, quantidade e valor, 

sobretudo àquelas destinadas à classe média enquanto amplo segmento sócio-econômico, 

que em muitos casos, consomem objetos e serviços de valores variados. Geralmente, 

estas atividades localizam-se em locais de fluxo intenso de pessoas, próximas a terminais 

urbanos de transportes coletivos, ruas do centro comercial, em galerias e shoppings 

populares, entre outras de maneira que ninguém possa escapar do domínio das 

mercadorias, 

[...] no momento em que as condições de desenvolvimento do 

capitalismo necessitam do monopólio do espaço, para reprodução 

contínua e ampliada do capital, porque é através do poder de 

mercado que são equacionados os problemas de acumulação do 

capital. ( PINTAUDI, 1992, p. 16) 

Para atender aos consumidores de baixa renda, o mercado é invadido por objetos 

de modelos, qualidade, procedência e preço diversificados em grande parte, réplicas de 

outros mais sofisticados, tornando atraente e acessível o consumo de tudo aparentemente 
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necessário aos olhos humanos, “garantindo no processo de mundialização da economia a 

intensa banalização do ser” (HEIDECKE, 2002, p. 85). 

A banalização, transcende as esferas sociais. Em meio a hábitos continuamente 

globalizados, a busca por identidade fica implícita. Perde-se referenciais, mas constroem-

se outros com a mesma velocidade, assim multiplicam-se indivíduos divididos entre a 

efemeridade dos fatos e novos valores fortalecidos pela lógica uniformizada do consumo, 

frente à essência que a identidade individual anseia. 

 O mundo das mercadorias tem seus consumidores estabelecidos, desde os objetos 

variados produzidos pelos asiáticos, aos mais sofisticados softwares, automóveis, jóias, 

alimentos, vestuários de grife, idéias enfim. Para quem pode pagar pelos serviços, a era 

virtual oferece on-line facilidades incríveis de compras, informações, negócios, amores, 

crimes e muito mais. 

 Canais de TV, a cabo ou não, oferecem persuasivamente uma infinidade de 

produtos que o telespectador/consumidor não sabia que precisaria ter . Programas de 

auditório, outdoors, revistas, jornais, televendas, vizinhos, amigos, enfim, difícil é resistir à 

oferta constante a qualquer hora em qualquer lugar. 

As variadas maneiras de pagamentos possíveis, estimulam as possibilidades de 

aquisições, a serem pagas em transferências on line, cheques, crediários, boletos 

bancários, promissórias, cartões de crédito utilizáveis também nos comércios informais, 

entre outras. 

O lugar para a produção e comercialização tornou-se relativo, a muito fugindo das 

tradicionais formas comerciais que acompanham a evolução da sociedade. Tais relações 

estão intrinsecamente ligadas ao lugar enquanto ponto estratégico na geografia global e, 

ao papel por ele desempenhado na economia global, sugerindo assim, novos olhares para 

as cidades pequenas, enquanto espaços a serem incorporados às novas políticas 

mundiais. 

Na cidade, tudo pode acontecer, pois as relações sociais propiciam a agitação do 

setor em função do crescente fluxo de pessoas e do desejo que as acompanha. A 

intensidade dos acontecimentos variam em relação ao tamanho da cidade, mas a dinâmica 

do espaço urbano frente as atividades comerciais são semelhante pois, 

[...] a cidade é a condição geral da produção, este fato impõe uma 

determinada configuração ao urbano, aparecendo enquanto 

fenômeno concentrado, fundamentado numa complexa divisão 

espacial do trabalho, formando uma aglomeração que no capital, tem 

em vista o processo de acumulação. Um aglomerado que busca 
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diminuir a distância (medida do tempo) entre o processo de produção 

da mercadoria e seu processo de consumo. 

 (CARLOS, 1994, p.37) 

Tais características, parecem intrínsecas a maior parte das sociedades no mundo, 

onde os aspectos culturais quando resistem, são associados a novos valores, como o de 

consumir objetos substituíveis. 

A impregnação da cultura dominante conduz ao esquecimento gradativo das 

tradições que limitam a ampliação homogênea do consumo. Através da inserção de 

determinadas “coisas” no cotidiano, heranças culturais são abaladas, fragmentadas, 

abrindo para a penetração de outros valores, conteúdos que certamente necessitarão de 

novas formas para materializar sua existência. 

Mas, as ações que transformam o espaço ocorrem segundo o seu tempo, o que 

caracteriza a pluralidade e a dinâmica espacial. O espaço urbano, permanece assim, 

heterogêneo devido seu caráter de “[...] concentrar a diversidade, seus espaços estão 

inscritos na cultura corporativa dominante, mas também na multiplicidade de outras 

culturas”. (SASSEM, 1998, p.157). 

Essa condição, de pluralidade, constitui-se também num vasto campo para a 

exploração dos sonhos, desejos que na maioria das vezes estão atrelados às aquisições 

materiais que apresentam-se como a base de sustentação e continuidade da existência do 

indivíduo e da sociedade. 

A busca pela realização de “sonhos”, geralmente, vislumbrando a aceitação social e 

qualidade de vida, é o fio que conduz a superlotação das periferias de grandes centros 

urbanos. Estes, apresentam-se como concentradores dos equipamentos e modos de vida 

modernos, de indústrias, comércios e serviços que parecem oferecer um lugar para todos . 

Tal ilusão, e as limitações impostas pelo próprio indivíduo e pelo sistema, tem levado à 

decepção de muitos cidadão e, intensificado os problemas urbanos que vão além da 

estrutura e da forma espacial. 

A difícil identificação com o mundo da cidade grande, amplia as dificuldades a 

serem superadas exigindo do governo investimento para a colocação do indivíduo no 

mercado de trabalho e estabilização de sua vida, o que exige um tempo para a construção 

do novo cidadão, tempo esse, que muitas vezes o mesmo não tem pois a sobrevivência é 

uma questão imediata. A situação de impotência diante das dificuldades encontradas, tem 

contribuído para a ampliação do número de pessoas em condições sub-humanas na cidade 

assim como da marginalidade em suas diversas escalas. 
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Nesse sentido, uma medida de interiorização do desenvolvimento nacional, poderia 

reduzir essa busca por algo melhor em grandes centros, beneficiando os habitantes de 

cidades médias e, sobretudo, das pequenas dando à estas, condições de desempenharem 

um papel mais importante nas relações de produção e comercialização no sistema urbano 

brasileiro. 

 2. O CAPITAL E O ESTADO NA CIDADE 

A intensificação dos papéis desempenhados na cidade, demostram a dinamização 

das relações políticas onde o Capital e o Estado assumem suas funções no contexto 

urbano, com atribuições singulares sendo que, tais categorias apresentam desempenhos 

diferentes em sociedades e momentos históricos. 

O Estado, embora sempre presente junto às ações do mercado na cidade e fora 

dela, passou a acentuar seu desempenho com a internacionalização da economia, 

sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Este, representado pelas diversas esferas, 

revela-se como instrumento “regulador” da economia. Entretanto, suas ações tem sido 

coibidas pelo poder do capital, sobretudo o estrangeiro e dos grandes monopólios nacionais. 

O capital privado tem sido beneficiado pela submissão do poder público e pela 

dinamicidade das transformações espaciais que a produção e consumo de mercadorias em 

larga escala provocam, engendrando novas relações de poder que transcendem as 

barreiras geográficas nacionais, embora, muitas atividades produtivas estejam localizadas 

em território nacional. 

A tecnologia desempenha importante papel na organização do espaço comercial, 

com técnicas que permitem maior e rápida produção, na comunicação que exibe produtos e 

pessoas pelo mundo, ou na administração desses mercados sejam locais, nacionais ou 

mundiais. A distribuição e a ocupação espacial, não somente no que diz respeito às áreas 

comerciais, mas de maneira geral, estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento 

econômico assim: 

[...] é a acumulação de capital, a produção de mais valia, é a força 

que impulsiona a sociedade capitalista. Por sua própria natureza, a 

acumulação de capital necessita da expansão dos meios de 

produção, da expansão do tamanho da força de trabalho 

assalariadas, da expansão das atividades de circulação na medida 

em que mais produtos se tornam mercadorias e da expansão do 

campo de controle da classe capitalista. 

(GOTTDIENER,1993, p.93) grifo meu 
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Na sociedade atual, os meios de comunicação expressam a ideologia dominante 

como forma de controle de massa e o convite ao banal materializa-se pela aquisição de 

mercadorias. Na realidade, a propaganda caracteriza-se como parte de um ciclo que surte 

efeito nos distintos níveis da hierarquia sócio-econômica e se ramifica entre a produção, 

circulação e o consumo, favorecendo o que o autor citado acima considera como 

necessária. 

Completando essas colocações, compreendo que o papel do Estado permeia os 

diversos segmentos sociais em busca de uma posição imparcial e nada comprometedora. 

Tal atuação, se contradiz diante das resoluções e da realidade expressa pela desigualdade 

sócio-espacial, demonstrando que o mesmo, entre suas manifestações, apresenta-se como 

um mecanismo de controle e de segregação social aliado a outros grupos representativos, 

pois, 

[...] a produção do solo urbano no modo de produção capitalista se 

apóia na especulação que por sua vez é alimentada pelo Estado. 

Não se entende o Estado de forma idealista, que se move sobre a 

sociedade, disposta a resolver problemas. Adotando uma postura 

mais crítica, entende-se o Estado como representação da classe 

dominante, constituindo-se num instrumento de divisão e controle 

das classes dominadas. (Alencastro, 1986, p.17) 

Em função do valor do solo, as populações de menor poder aquisitivo, instalam suas 

moradias em locais afastados do centro e desprovidos de infra-estruturas, já que estes não 

são consumidores potenciais, nem mesmo do solo residencial. Tal fato que os mantém 

distantes, não permitindo que manifestem suas reivindicações ou que poluam visualmente 

locais valorizados na cidade. 

Com o isolamento/segregação surgem outras formas de comércio, em áreas que 

visam atender à essa demanda criando um novo mercado e novas estratégias locacionais 

de apropriado, ocupação e uso do solo, conforme o valor e a localização. 

A área central urbana representa uma porção de grande valor financeiro, devido à 

complexidade de serviços e atividades que nela são desempenhadas e pelo constante fluxo 

de pessoas, facilitado pelo transporte coletivo que atende à área. A concentração de 

atividades comerciais, estimula a constante procura por essa parte da cidade mesmo com o 

surgimento de sub-centros. 

Geralmente, constitui-se na parte mais antiga da cidade e, 

 é dotado de valores econômicos, culturais e históricos, atraindo a 

atenção para o planejamento urbano que em alguns casos, procura 
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manter o padrão arquitetônico, porém modernizando a estrutura 

interna. (HEIDECKE, 2001, p.15 ) 

Essa área também recebe mais novidades em termos de mercadorias e serviços ao 

mesmo tempo em que conserva atividades tradicionais na história urbana, atendendo 

consumidores antigos, mantendo-os ligados ao centro. A rapidez com que acontecem as 

transformações tecnológicas e espaciais não permitem o acompanhamento simultâneo por 

parte da população. Conforme esse acesso cresce, cresce também novas formas de 

comercializar e novos espaços surgem para atender a crescente e imprevisível demanda. 

Como aponta Santos (2002, p.250) 

 [...] mesmo se as novas relações apenas alcançam parcelas 

reduzidas da economia e do território e incidem de forma incompleta 

sobre a sociedade, têm já bastante força para induzir transformações 

fundamentais ao conjunto. 

A condição tecnológica no espaço geográfico, implica desde a reorganização do 

território em suas diversas unidades a questões individuais de sobrevivência, valorização e 

cidadania, sendo que as operações de muitos serviços, inclusive os bancários que a 

população precisa acessar, seguem os padrões tecnológicos e estão a cada dia mais 

distribuídos e aprimorados. 

Assim, caberia ao Estado tanto oferecer condições para a modernização tecnológica 

do comércio e serviços, quanto contribuir na preparação da população (revendo os objetivos 

e bases do sistema educacional por exemplo) ampliando as condições de reflexão/ação e 

acesso às inovações. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A disputa entre mercados e mercadorias pelo consumidor, acelera os fluxos sobre o 

espaço, valorizando-o, entretanto, devemos considerar que as pessoas são mais 

importantes que o espaço, que o mercado e que a mercadoria, pois é em função delas que 

tudo se fundamenta e se desenvolve criando novas possibilidades para aplicação do capital. 

O materialismo, a efemeridade das relações cotidianas, a descartabilidade dos seres 

e objetos e o individualismo sustentam a ideologia dominante, com a fragmentação da 

sociedade. O prazer de consumo da sociedade cria condições para a reprodução de 

mercadorias e consequentemente, do próprio capitalismo que sempre estabeleceu as leis de 

mercado, e tem cada vez mais estabelecido os princípios morais, ideológicos os 

relacionamento, entre outros. 
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As facilidades de locomoção atribuídas às condições de ampliação da rede de 

transportes é apontada como um importante fator para o aumento do consumo em função 

do deslocamento freqüente das pessoas. Assim como a fluidez dos transportes, as 

telecomunicações e todo aparato tecnológico conduz a agilidade e facilidade de acesso. 

 Estes fluxos levam as novidades/mercadorias aos lugares mais longínquos. A 

informação excessiva preenche a cidade com novos conteúdos articulando pessoas, 

lugares, cidades ao mundo ao mesmo tempo em que exclui e elimina determinados grupos 

sociais não atingidos e insignificantes para o sistema. 

Desse modo, pode-se perceber que para grande parte da humanidade a 

necessidade ou o desejo de consumir, alia-se a praticidade imediata, por sua vez 

associada ao fator tempo, permitindo-nos refletir sobre as considerações de Spósito (1996, 

p.47) ao afirmar que “o aumento da importância do lazer e do tempo destinado ao consumo 

redefinem o cotidiano das pessoas e a lógica da localização e do uso dos equipamentos 

comerciais e de serviços”. 

O ato de consumir, atualmente pode ser realizadas em casa ou em locais distintos 

na cidade e a mercadoria não assume apenas uma face visível, mas, pode representar 

uma infinidade de “coisas”, comportamentos, lugares, pessoas “reforçando uma das lógicas 

capitalistas: a dependência pelo novo” (FERREIRA, 2003, p.43). 

Os Shopping Centers, enquanto fortes representantes da sociedade de consumo, 

destacam-se por oferecer além das mercadorias e serviços, o espaço que é consumível pela 

arquitetura, conforto, segurança e sofisticação. A concentração de lojas e serviços em lugar 

seguro com estacionamento, garante a preferência e estimula as compras. 

Nesse sentido, ir às compras tornou-se lazer, sozinho ou em grupo, e o shopping é o 

lugar ideal para ver e ser visto. Estes equipamentos, sofre forte concorrência com os meios 

de comunicação virtual, onde pessoas compram, pesquisam e se relacionam sem ser 

expostas, expressando sentimentos não correspondidos ou aceitos, ou simplesmente 

buscando um lugar entre os grupos sociais. 

A valorização excessiva da imagem caracteriza na sociedade atual, a preocupação 

exagerada com as tendências da moda nas diversas áreas, desde a arquitetura, óculos de 

sol, ao lugar em que se reside na cidade estabelecendo a identidade do indivíduo, embora 

nem sempre, ou quase nunca o visível é o real. 

Busca-se através da imagem, a condução para o caminho da sociabilização, 

destaque e poder, o que acarreta em desequilíbrios emocionais diante de tamanha 

fragilidade nas relações sociais. O consumo do espaço urbano também segue tendências, e 

afim de garantir características de modernidade, 
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 [...] as cidades passaram a tomar cuidado sem precedentes com a 

imagem, em especial no que diz respeito à organiação de espaços 

espetaculares com caráter de modernidade . (HARVEY, 1992, p.48). 

Tais espaços, certamente objetivam alcançar segmentos sociais que os valorizam, os 

animam, fazendo-os existir enquanto estruturas para a existência humana e do sistema que 

os regem. 

Novas construções e substituições de uso do solo acontecem, formas e funções 

alteram-se originando novas características na paisagem. O processo de renovação em 

muitos casos, desconhece a memória que enraíza o urbano, tão frágil diante dos novos 

valores econômicos receptivos pela sociedade que anseia pelo moderno. 

Com valores avivados a cada dia pelo conteúdo de novidades que o mundo oferece, 

pensar a cidade, a sociedade requer considerar, primeiramente, as necessidades e os 

elementos (históricos, geográficos, políticos e sócio-econômicos, entre outros) que 

compõem a realidade local, enquanto sujeitos participantes e contribuintes na rede de 

relações globais. 

 Mesmo diante das dificuldades expostas, nem tudo está perdido e nem tudo é 

confusão. Existem soluções que o próprio indivíduo pode buscar e concretizar, com 

atitudes que envolvem ética, informação e politização social e vão do individual ao coletivo, 

uma vez que todos são objetos mas também sujeitos do/no sistema político sócio-

econômico. 
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