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Resumo 

 

A questão das cidades no século XXI é indissociável dos protagonistas deste 

espaço e, para podermos discutir as alterações nestes espaços advindas das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) e seus reflexos na vida dos habitantes das 

megalópoles torna-se importante analisa-las sob a ótica da mundialização3, pois com ela 

há alterações das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais levando os 

citadinos a novos hábitos. Neste panorama propomos, através de uma reflexão teórica e 

conceitual (KAPLAN, 1975) buscar as relações estabelecidas pelo uso da tecnologia nas 

cidades e suas consequências na vida de seus habitantes, resgatando a distopia de Orwell 

(2009) em sua obra 1984 como o grande “Big Brother – o Grande Irmão que zela por ti” 

que desconstrói a Utopia (MORUS, 1984) e a concepção do panóptico de Bentham 

(FOUCAULT, 1987) ou, ainda “O Olho do Poder” (FOULCAULT, 2014). 
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Introdução 

Passamos do Homo Faber ao Homo Ludens e, atualmente temos o Homo 

Globalizatus (HOBSBAWN, 2000, p. 126-151). As consequências advindas de tantas 

mudanças podem ser percebidas na fragmentação do indivíduo moderno, manifesto no 

surgimento de novas identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da 

representação e da diferença e, neste contexto percebe-se uma exacerbação de certas 

características das sociedades modernas (individualismo, consumismo, ética hedonista, 

fragmentação do tempo e do espaço) – adentramos a pós-modernidade. 

Apresentando uma correlação direta, as cidades também passam por uma intensa 

modificação, haja vista a utilização de suportes informacionais para seu gerenciamento, 

bem como para subsidiar os novos espaços voltados para o bem-viver humano. É neste 

panorama que o presente estudo propôs, através de uma reflexão teórica e conceitual 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP América Latina, Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Arquiteta, Livre Docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – 

rgiraldi@usp.br; f: (11)3018-1040; Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9062570948087256 
3 A mundialização é a expressão utilizada para as mudanças culturais ocorridas após 1980 devido aos avanços 

tecnológicos e a formação dos blocos econômicos mundiais e tratados pela denominação de globalização. (ORTIZ, 

2006)  

mailto:rgiraldi@usp.br
javascript:abreJanela('http://lattes.cnpq.br/9062570948087256')
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(KAPLAN, 1975, p. 49), buscar as relações que são estabelecidas pelo uso da tecnologia 

nas cidades e suas consequências na vida de seus habitantes, resgatando a distopia de 

Orwell (2009) em sua obra 1984 como o grande “Big Brother – o Grande Irmão que zela 

por ti” que desconstrói a Utopia (MORUS,1984) e a concepção do panóptico de Bentham 

(FOUCAULT, 1987) ou, ainda “O Olho do Poder” de Foulcault (2014). 

Deste modo, sendo as cidades inteligentes a tendência do crescimento das 

cidades numa era informacional cabe ressaltar que para o presente estudo  adotamos como 

recorte para reflexão os aspectos relativos à pós-modernidade considerada como a 

condição sociocultural e estética do capitalismo contemporâneo, isso porque ela irá 

favorecer o surgimento de um hedonismo socializado pela mídia e, de certa forma, é 

respondida pela própria sociedade como sintoma da “sociedade do espetáculo” 

(DEBORD, 2003).  

Modernidade ou pós-modernidade, uma discussão interminável 

Modernidade e pós-modernidade são termos atualmente utilizados em algumas 

áreas do saber e cujas abordagens geram diferentes discussões, desde os estudiosos que 

não aceitam que estamos em outro momento histórico ou, que ainda estamos longe de 

atingir a maturidade da modernidade e, consequentemente não há uma pós-modernidade 

pois  o prefixo ‘pós’ significaria a continuidade da própria modernidade e  não há 

justificativa para o mesmo.   

No entanto, para outros estudiosos de diferentes áreas estamos vivenciando um 

momento ímpar, até então não vislumbrado onde os avanços tecnológicos e as mudanças 

econômicas planetárias  levaram a novos comportamentos. Defendem que realmente 

estamos em outro momento histórico  que deve ser analisado sob todos os prismas de 

influência destas mudanças. Este período recebeu diferentes nominações, desde pós-

modernidade (HARVEY, 2013), modernidade líquida (BAUMAN, 2001), 

hipermodernidade (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004) dentro outras mais que virão. 

Logicamente tais nominações são extensamente argumentadas pelos estudiosos, 

apontando as diferenças existentes atualmente com relação ao período anterior. 

Inegavelmente, as mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas 

ocorridas a partir do último quartel do século passado nos inserem em uma realidade 

diferente da vivida anteriormente, principalmente no que se refere ao uso da tecnologia 

utilizada tanto na esfera pública, como na privada. 
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No presente estudo adotaremos a aceitação de que adentramos em uma nova fase 

civilizatória como nunca antes vivenciado, ou seja, a pós-modernidade. 

O prefixo ‘pós’ (lt - post) foi utilizado amplamente para significar o que vem 

depois, levando-nos a adotar uma posição por vezes ambígua, uma vez que ao mesmo 

tempo em que a palavra nos sugere ‘o novo’ - isso a partir da ideia de algo acabado -, nos 

leva também a imaginá-lo como uma extensão do acabado, promovendo um ‘novo 

depois’. Dentro desta vertente, o uso da palavra pós-modernidade cria certos melindres a 

determinados autores que preferem não utilizá-la ou somente não consideram a 

modernidade como superada. 

Giddens (1991) aponta que o termo pós-moderno seria mais apropriado de uso 

para referir-se aos estilos ou movimentos no interior da literatura, artes plásticas e 

arquitetura; o mesmo considera que não vivemos plenamente um universo social pós-

moderno, mas podemos ter relances deste no cotidiano através das práticas culturais. Já 

os estudos de Lyotard (1993) abordam o conceito do pós-moderno apresentando 

argumentos que demonstram a decadência da ideia de verdade. Para ele o período pós-

moderno é marcado por uma incredulidade perante os denominados ‘metarrelatos’ 

relacionados à metafísica e a universidade e legitimados pelo progresso científico; este é 

o mundo composto pela cibernética e o saber legitimado pela ciência, pelo virtual e pelo 

artificial. Anuindo com o autor, não podemos negar a influência das informações 

tecnológicas e das máquinas informacionais sobre o saber, tanto na sua produção e 

pesquisa, quanto na sua transmissão. No entanto, para ele, nesta sociedade mediada pelos 

canais informacionais, o saber não se reduz à ciência e nem mesmo ao conhecimento 

como conjunto de enunciados denotativos ou descritivos que podem ser declarados como 

sendo verdadeiros ou falsos. O saber adquire um conceito mais amplo, ou seja, uma 

mistura do ‘saber-fazer, saber-viver e de saber-escutar’ e que podem ser traduzidos como 

competências (idem, p. 36).  

A transição das cidades para a pós-modernidade 

A questão da pós-modernidade na arquitetura e no urbanismo já é tida como uma 

certeza, uma vez que o termo foi aceito nos anos 60 do século XX, caracterizada por uma 

arquitetura que procurou simbolizar um estilo de vida e valores públicos; a cidade, no 

entanto, só adquiriria este adjetivo a partir da 52ª Bienal de Veneza realizada em 2007.   

Porém, a discussão sobre os novos rumos que se delineava para o urbano já fora 

levantado no início dos anos 60, quando Jacobs (2011) escreve “Morte e Vida das grandes 
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cidades” estabelecendo uma crítica veemente ao projeto urbano moderno, uma vez que 

as propostas funcionalistas descaracterizavam o ‘habitus’ cotidiano da comunidade 

comprometendo a circulação e as atividades laborais prioritariamente, uma vez que o 

planejamento urbano modernista trabalha com o zoneamento monofuncional e 

estabelecendo críticas a Howard4 e Geddes5 e também a alguns de seus seguidores6 cujas 

ideias influenciaram o planejamento urbano norte-americano. Para Jacobs (2011) a cidade 

viva é aquela em que a diversidade impera através da mescla de usos do espaço e dos 

usuários, bem como uma paisagem composta pelos elementos que retratam diferentes 

épocas que atuam como símbolos para a população local, pois garantem a vitalidade 

urbana. 

O crescimento constante do traçado urbano para atender as demandas 

emergentes do cotidiano humano (que nem sempre acompanhava o ritmo das demandas 

necessárias) expandiu-se, fosse planejado na prancheta ou de acordo com os interesses 

emergentes em função de um denominado ‘progresso’. A cidade devia ser repensada uma 

vez que, a progressiva industrialização provocaria a separação definitiva entre residência 

e trabalho e destruiria as possibilidades de identidade e de uma homogeneidade física e 

política. 

As diretrizes iniciais para se pensar na cidade do século XX tomaram por 

princípio o funcionalismo já aplicado à arquitetura moderna e, deste modo o espaço 

urbano foi organizado com uma hierarquia rigorosa de espaços em escala crescente; isso 

significaria distinguir unidades de vizinhança, bairros e centro principal.  No modelo 

funcionalista, a cidade é pensada com grandes áreas verdes e as vias públicas são 

transferidas para a periferia, hierarquizadas para o fluxo de mercadorias e pessoas. 

Os primeiros 40 anos do século XX trouxeram mudanças significativas no ritmo 

e nos modos de viver a ponto de que Le Corbusier publicou na primeira versão em 1924 

o livro “The City of tomorrow” onde no capítulo VII aponta a preocupação com o 

crescimento da cidade frente ao aumento populacional7 e como a cidade se estruturaria 

                                                 
4 Ebenezer Howard foi o criador das denominadas ‘cidades-jardim’ que seriam autossuficientes e agradáveis. Mas, 

deve-se destacar que Howard propôs tal plano para conter o crescimento de Londres em 1898 e também, repovoar a 

zona rural, porém o intuito era assimilar o crescimento populacional resultante da migração para a grande cidade. 
5 Patrick Geddes adotava a ideia das ‘cidades-jardim’ visualizando a região e sendo ela o ponto de partida para um 

modelo grandioso e abrangente. 
6 Dentre eles: Lewis Mumford, Le Corbusier, Catherine Bauer, Clarence Stein, entre outros. 
7 Na época de seus escritos as quatro maiores cidades Paris, Londres, Berlim e Nova Iorque apresentavam uma curva 

ascendente de crescimento populacional, principalmente Londres que em 1800 possuía uma população de 800 mil 

habitantes atingiria em 1880 a marca de 3.800 mil habitantes e em 1910, 7.200 mil habitantes. (LE CORBUSIER, 1978, 

p. 96). 
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para atender a tamanho crescimento e, para tanto estabeleceu reflexões e propostas para 

as áreas comerciais, circulação e até mesmo para a preservação da identidade do cidadão. 

Em síntese, seriam as diretrizes adotadas pela Carta de Atenas redigida por ocasião do IV 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) ocorrido em 1933 e escrita a 

bordo do navio Patris II8. O documento final elaborado por Le Corbusier declara que os 

princípios urbanísticos deveriam atender a quatro grandes grupos de atividades humanas: 

habitar, trabalhar, circular e cultivar o corpo e o espírito. Tais princípios foram 

norteadores para inúmeros urbanistas que os entenderam como sendo uma lógica para o 

‘bem viver’.  

A preocupação era a modernização urbana, ou seja, a transformação das antigas 

cidades em espaços modernos e que atendessem ao novo estilo de vida que se apresentava 

na época. Os postulados elaborados pelo Movimento Moderno no século XX nasceram 

para solucionar os problemas vividos nas urbes do século XIX. Em resumo, a busca por 

uma melhor qualidade de vida foi a questão fundamental a ser enfrentada naquele 

momento. Tais postulados atinham-se ao projeto dos edifícios, as noções básicas que 

acompanhavam a inovação funcional que acompanhavam a cidade pós-industrial, a 

reformulação dos problemas de projeto e desenho urbano que implicam na criação da 

lógica da metrópole moderna. 

O urbanismo tinha então como meta se ocupar da nova organização da cidade, 

da reformulação das propostas dos padrões vigentes, dos grandes temas sociais e urbanos 

da modernidade. Tais princípios urbanísticos visavam ao descongestionamento do centro 

das cidades, ao aumento das densidades ocupacionais das áreas ao aumento dos meios de 

circulação e principalmente ao aumento das áreas verdes objetivando atender aos quatro 

grandes grupos de atividades humanas. A ideia central era intervir no traçado urbano com 

vistas a ter uma cidade salubre. Estes princípios que na época já se apresentavam como 

imprescindíveis de serem pensados no crescimento da cidade tornaram-se permanentes 

ao longo deste longo tempo. 

A pós-modernidade no que tange ao urbanismo é marcada pelo desmensurado 

crescimento de algumas cidades que já primeira metade do século XX apresentava sinais 

de metrópoles, ou já o eram assim consideradas. 

                                                 
8 Este documento possui várias versões, a primeira publicação refere-se às atas do Congresso; em 1941 Le Corbusier 

publica uma segunda versão com diversas anotações e novos tópicos e ênfases particulares a determinados aspectos. 

No entanto, o documento que prevalece como sendo o resultado desta importante discussão é o elaborado pelo arquiteto. 
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Nos autores que tratam da pós-modernidade urbana, as menções recaem na 

análise da cidade contemporânea. Contraposta à visão funcionalista que pautou o traçado 

urbano nas diretrizes da Carta de Atenas de 1933, a Nova Carta de Atenas (1998)9  teve 

como principal norte a sustentabilidade e se ocupou principalmente com a cidade do 

futuro frente a realidade vivida até a década de 1990. 

Seu objetivo geral era definir uma agenda urbana10 e consequentemente o papel 

do planejamento urbano onde os princípios orientadores foram “Coerência Social”, 

“Coerência Econômica” e “Coerência Ambiental”. Como resultado ocorreram uma série 

de discussões realizadas no âmbito europeu no decorrer da década de 90, principalmente 

voltados para a sustentabilidade. Deles foram retiradas as temáticas emergenciais a serem 

tratadas, enfatizando a ação em quatro pontos chaves: promover a competitividade 

econômica e emprego, favorecer coesão social e econômica, melhorar o transporte e 

promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida. Destes fora traçado, 

através de um panorama analítico, dez itens que compuseram as recomendações finais do 

documento, a saber: demografia e habitação, questões sociais, cultura e educação, 

sociedade informatizada, meio ambiente, economia, movimento (entenda-se mobilidade), 

escolha e diversidade, segurança e saúde. 

Mas a cidade não pode somente ser analisada sob a ótica de seu espaço físico - 

urbs -, sem levar em consideração sua forma organizacional - civitas -, uma vez que um 

não existe sem o outro. À medida que o mundo tende a uma urbanização generalizada 

devido à globalização econômica e da revolução informacional, podemos dizer que a 

urbanização constrói e destrói cidades, fragmentando o território e, em muitos casos 

marginalizando seus cidadãos. 

Frente ao exposto, inegavelmente a vida nas grandes cidades apresentam um 

cotidiano muito mais próximo à pós-modernidade do que da modernidade. Nela 

encontramos as tribos (Maffesoli, 1987, 2003) que possuem códigos comportamentais e 

frequentam espaços peculiares a seus valores, mas também podemos observar uma vida 

de consumo (Bauman, 2001, 2008; Lipovetsky, 2005, 2010, 2011), preenchida por 

diversos simulacros (Baudrillard, 1991) num viver cotidiano repleto de sistemas 

informacionais que atuam desde a informação até o entretenimento.  

                                                 
9 Nova Carta de Atenas disponível em 

http://paginas.fe.up.pt/construcao2004/c2004/docs/SAT_02_carta%20atenas.pdf, acesso em 05 fev 2017. 
10 A Agenda Urbana hoje é ponto crucial do ONU-HABITAT e cujo objetivo são proposições e metas 

para o desenvolvimento urbano das nações participantes. 

http://paginas.fe.up.pt/construcao2004/c2004/docs/SAT_02_carta%20atenas.pdf
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A predominância de um comportamento cosmopolita, em que a tolerância em 

relação à diversidade cultural e a instalação de um regime democrático mais atuante, afeta 

diretamente o modus vivendi da população, a distribuição e consumo do tempo e, com 

relação à cidade pós-moderna “a resolução urbanística de nossa realidade urbana será, 

uma vez mais, resultado daquilo que a cultura compartilhada de cada sociedade urbana 

em particular proponha” (FOGLIA, 1996, p. 33). 

Assim, a pós-modernidade urbana tende mais a uma revitalização de seus 

espaços do que a renovação da cidade e as ações advindas das intervenções pós-modernas 

tendem a serem pontuais, buscando reformular trechos da cidade que se apresentam como 

deteriorados, degradados e com ocupações indevidas ou como coloca Harvey (2013) e 

Koolhas (1996), o tecido urbano pós-moderno é fragmentado e apresenta-se como um 

palimpsesto11 de formas passadas sobreposto a uma colagem de usos contemporâneos, 

muitos dos quais podem ser efêmeros. 

A discussão acerca do que consiste em uma cidade abarca diferentes áreas do 

saber, sendo impossível chegar a um consenso acerca de seu significado; porém frente ao 

avanço tecnológico, a cidade do futuro, inegavelmente, são as cidades inteligentes.  

 

As Cidades inteligentes e o resgate do Panóptico de Bentham. 

O espaço cidade sempre esteve marcado pelas esferas econômicas, sociais e 

políticas dando a elas um cenário diferenciado de acordo com a cultura de seus habitantes 

e do nível técnico (e posteriormente - tecnológico) atingido. 

Sob a ótica da arquitetura, Benevolo (1981) define cidade como sendo o lugar 

de assentamento humano adequado, diferenciado e privilegiado; sede de autoridade, mas 

que também é o local onde se encontram diferentes grupos sociais (dominantes e 

subalternos) sendo ela considerada o motor da evolução da sociedade. 

A cidade já possui diferentes características ao longo de sua existência e o grande 

desafio que ainda se apresenta é adequá-la à organização social nela instalada refletindo 

os estágios adquiridos nas relações humanas, econômicas, político administrativas e a 

evolução técnica (e tecnológica) atingida. 

Mas as conceituações sobre cidade são infindáveis. Dependendo da área de 

abordagem, seu conceito foi construído historicamente e suas sucessivas elaborações 

                                                 
11 Palimpsesto eram os manuscritos nos pergaminhos da época medieval onde, pela escassez dos mesmos, eram 

raspados para serem reutilizados. 
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sofreram os impactos das transformações advindas da técnica e, mais 

contemporaneamente, da tecnologia.  

Já no século XXI, vemos surgir a busca por um urbanismo ecológico visando 

enfrentar os problemas causados pelas cidades nas mudanças climáticas, visando 

intervenções urbanas que possibilitem um maior equilíbrio entre o construído e o não 

construído. A adoção das denominadas energias limpas, a defesa dos recursos hídricos, 

ambientes urbanos produtivos (hortas urbanas), emissão zero de carbono dentre outros, 

são medidas emergenciais a serem adotadas, principalmente nas metrópoles e 

megalópoles visando a sustentabilidade. 

No entanto, durante a existência humana, nossa vida é repleta de um constante 

aprendizado sobre si próprio e sobre o meio que nos circunda e, deste modo o Homem 

adquire familiaridade com os ambientes que frequenta, faz com que suas capacidades de 

orientação e identificação se desenvolvam; e em seu nível mais elevado, essas 

capacidades irão significar sua total interação com o mundo físico. 

Então, o homem não ocupa simplesmente um espaço – no sentido de dimensão 

e uso -, mas se sente parte integrante do ambiente onde ele vive; nele sabendo se orientar 

e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhe os mais profundos significados. 

O espaço construído pelo homem tenta traduzir as necessidades e aspirações 

formuladas pela vida individual e social. 

A maioria das atividades cotidianas do indivíduo que habita os centros urbanos 

pode ser considerada como sendo complexas, seja pelo ponto de vista temporal como 

espacial. É claro que, a densidade populacional deste centro afeta diretamente na 

possibilidade de haver um número cada vez maior de contatos pessoais entre os diversos 

grupos. No entanto, a maioria da população não tem consciência de que esta vida urbana 

acarreta uma quantidade enorme de estímulos – tanto de ordem psicológica, emocional e 

até mesmo física -, que em grande parte, são incontroláveis. Assim, aprendemos a viver 

no ambiente urbano, enquadrando nossas experiências num conjunto de respostas 

padronizadas uma vez que cada habitante possui uma imagem mental da cidade. Esta 

induz o indivíduo a considerar-se centro da situação, protagonista direto de uma dinâmica 

de desenvolvimento. Cada um acaba considerando-se, em seu microcosmo, habitante de 

um ponto privilegiado. 

Porém, as cidades como hoje conhecemos é fenômeno típico da sociedade 

moderna em que a vida é centralizada no trabalho que modificou hábitos e 
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comportamentos do viver humano. Buscamos uma cidade ideal que não existe, uma vez 

que ela é e sempre foi espaço das discrepâncias sociais e culturais. Sendo o palco, onde 

encenamos a peça de nossas vidas, atua em parte como suporte, mas também como 

variável interveniente, ou seja, a simbiose existe mesmo que não seja de forma harmônica 

uma vez que constitui um espaço em que as práticas e representações sociais se fazem 

presentes, exteriorizando as diferentes concepções de mundo de cada cultura.  

No século XXI uma nova modalidade urbana surge: as ‘smart cities’ ou cidades 

inteligentes. Mas, a cidade que busca ordenar seu espaço construído para o bem viver de 

seus habitantes ainda está por se apresentar. Tal afirmação se pauta na análise de que 

vivendo em um sistema capitalista, o espaço é visto como mercadoria e, portanto, 

portador de um valor de troca e, por mais que haja consciência da necessidade da busca 

pela sustentabilidade de nosso ambiente, tanto natural quanto artificial, a solução para 

atingir tal equilíbrio ainda se apresenta como uma utopia. 

Porém, a busca do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

para gerenciamento de diversos aspectos inerentes à urbe somado aos novos indicadores 

de qualidade de vida que envolve outros elementos que não somente os aspectos objetivos 

desta última tem sido a perspectiva que se apresenta para o futuro da vida urbana. 

Os ambientes construídos trazem em si a característica de locais higiênicos 

refletindo uma pluriculturalidade sem referência alguma onde tudo é citado e, ao mesmo 

tempo, nada é o que se cita. A paisagem construída se mostra como uma colagem de 

várias fachadas e elementos históricos que remetem a imagens imaginadas (Bachelard, 

1988) que são irreais, falsas; mas elas são sempre paradisíacas. 

A cultura pós-moderna privilegia: serviços e informação sobre a produção 

material, a Comunicação e a Indústria Cultural que ganham papéis fundamentais na 

difusão de valores e ideias do novo sistema. Ela inscreve-se neste contexto como conjunto 

de valores que norteiam a produção cultural subsequente (a multiplicidade, a 

fragmentação, a desrreferencialização e a entropia) com a aceitação de todos os estilos e 

estéticas, pretende a inclusão de todas as culturas como mercados consumidores.  

Nela o fator temporal passa por metamorfoses significativas e a maior ou menor 

variação dos diversos tempos vividos é organizado e estruturado de acordo com os 

padrões assimilados sobre como se deve dispor o tempo para as diversas atividades, além 

de como o sujeito valora o sentido do tempo cotidiano para si. A forma manifesta do uso 
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do tempo seguem padrões culturais que se refletem as diferentes formas de sentir, pensar 

e agir. 

Frente ao que Choay (1979) coloca e o desenvolvimento que a tecnologia 

atingiu, cabe pensar no futuro de nossas cidades e para tanto se torna necessário abordar 

uma temática que atualmente encontra-se como pauta de discussão em diversas áreas do 

saber, ou seja, as cidades inteligentes, pois como coloca Leite (2012, p. 24) apesar dos 

avanços tecnológicos de informação e conexões a distância, as cidades ganharam mais 

atratividade.  

Chegamos à era das megalópoles e das megacidades onde, seja devido à 

densidade demográfica ou pelo seu número de habitantes, elas são consideradas como 

instrumentos essenciais para o desenvolvimento social e econômico, oferecendo inúmeras 

oportunidades de mercado tanto para países desenvolvidos como os em desenvolvimento. 

Numa época informacional era de se esperar que tal tecnologia passasse da esfera 

privada para a esfera pública, ou seja, das empresas e dos usos pessoais para ser 

incorporado no setor de governança das cidades. Deste modo cidades que se utilizaram 

deste sistema, hoje tendem de cidades digitais12 às cidades inteligentes. 

O termo cidades inteligentes é confundido com diversas outras denominações 

para o mesmo processo pelo qual o espaço urbano tem passado. É inegável atualmente a 

associação entre espaço, tecnologia e sociedade, refletindo em novos tipos de relações 

sociais, novos usos e funções surgidas na cidade13.   

Os estudos acerca da cidade inteligente se pautam não só no grau de tecnologia 

que este ambiente urbano atingiu, seja para o uso desta ferramenta nos aspectos 

relacionados à gestão do urbano ou mesmo nos aspectos de acesso de seus habitantes a 

tais meios. Ela é entendida como a intersecção da cidade do conhecimento14 e a cidade 

digital, definida por Komninos (2006, apud GAMA, 2007) como território “com elevada 

capacidade de aprendizagem e inovação, que é construída pela criatividade da sua 

                                                 
12 O termo cidade digital é utilizado para se referir a uma cidade formada por um sistema de espaços virtuais 

interconectados pela expansão da supervia da informação e habitada pelos tele trabalhadores e pelas tele comunidade 

que se utilizam da informação e da comunicação tecnológica para trabalhar e se comunicar a distância. De acordo com 

o Grupo de Kyoto (1999) a cidade digital é uma “plataforma de fomento à formação de redes comunitárias”. 
13 A cidade contemporânea recebeu novas denominações tais como: Cidade Informacional (CASTELLS; 

HALL, 1994); Videocidade (VIRILIO, 1993); Metápole (ASCHER, 1998); Megacidades (CASTELLS, 

1999); Cidade Global (SASSEN, 1998), dentre outros. 
14 Cidade do Conhecimento é entendida como aquela que é aquela que cria condições que incentivam criação, 

compartilhamento, avaliação e atualização de conhecimentos por meio de interações entre seus cidadãos e com outras 

cidades.  
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população, pelas suas instituições de criação de conhecimento e pela infraestrutura digital 

de comunicação e de gestão do conhecimento”.   

Para tanto, sua estrutura urbana é caracterizada pelo gerenciamento de sistemas 

integrados que buscam facilitar a vida do cosmopolitano15 e o espaço físico e o digital 

coabitam. O digital deve ser visto como suporte e base para o desenvolvimento de cidades 

inteligentes, com áreas providas de competência para albergar o desenvolvimento 

tecnológico, processos de educação, transferência tecnológica, procedimentos de 

inovação e meios inovadores. 

Tal afirmação pode ser melhor compreendida a partir do momento que temos 

como exemplo alguns elementos informacionais que atuam no suporte as cidades 

inteligentes, tais como: Sistemas Inteligentes de Transporte; Gerenciamento de Energia; 

Comando Integrado da Cidade; Segurança Pública; Prédios Inteligentes e Saúde Pública. 

Dentro do histórico das cidades inteligentes temos no início do século XXI, 

Komninos (2002) que introduziu o conceito de Cidades e Regiões Inteligentes entendidas 

como aquelas que atendessem os aspectos de combinação de um ambiente digital e 

comunidades reais com elevado nível de conhecimento; circunscrição de uma dada área 

geográfica que promovesse o compartilhamento de conhecimento e assentassem-se numa 

infraestrutura baseada em tecnologias de informação e comunicação que otimizassem a 

gestão do conhecimento. Deve-se ter claro que “todas as cidades inteligentes são também 

cidades digitais, mas nem todas as cidades digitais são inteligentes” (Komninos, 2002, 

195-201). 

Algumas considerações 

Ao longo deste tempo, a implementação de projetos para atingir o status de 

cidade inteligente se deu em diferentes continentes e, os estudos continuam. No entanto, 

o desenvolvimento das ‘smart cities’ perpassa por três dimensões, a saber: humana, 

coletiva e artificial. Estes são os elementos básicos da cidade. Destas três dimensões a 

que importa para a presente reflexão diz respeito à inteligência artificial inserida no 

ambiente físico da cidade e disponível para sua população. 

Acerca das cidades inteligentes, Leite (2012, p. 174) coloca que ela deve ser 

smart em todos os sentidos, ou seja, nos sistemas de transportes que possibilitariam liberar 

espaços nas ruas e avenidas para uso coletivos públicos e privados; no sistema de redes 

                                                 
15 Nas cidades inteligentes é mais adequado o uso do termo cosmopolita entendido como ‘cidadão do mundo’ e não 

mais o termo citadino. 
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de inteligencia conectadas que facilitariam que pessoas, sistemas e objetos se 

comuniquem e interajam.  

Se retomarmos o acima mencionado, vemos as Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TICs) desempenhando um papel fundamental para contribuir de modo 

positivo no cotidiano acelerado das grandes cidades. Isso merece destaque uma vez que 

a cultura pós-moderna privilegia: serviços e informação sobre a produção material, a 

Comunicação e a Indústria Cultural que ganham papéis fundamentais na difusão de 

valores e ideias do novo sistema. Inscreve-se neste contexto como conjunto de valores 

que norteiam a produção cultural subsequente (a multiplicidade, a fragmentação, a         

desrreferencialização e a entropia) com a aceitação de todos os estilos e estéticas, pretende 

a inclusão de todas as culturas como mercados consumidores.  

Deste modo, a cidade inteligente abarca tanto os espaços físicos, como os 

institucionais e os digitais.   

Mas, frente ao exposto cabe indagar: será que não estamos revivendo a distopia 

que Orwell (2009, p. 3) descreve em seu romance 1984, onde o ‘Big Brother” tudo ouve 

e tudo vê  

Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o 

cidadão estava sendo vigiado ou não, impossível saber com que 

frequência, ou periodicidade, a Polícia do Pensamento ligava para a 

casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível mesmo, que observasse 

todo mundo ao mesmo tempo.  

Ou, como encontramos nos diversos ambientes reais que adentramos a famosa 

placa “Sorria, você está sendo filmado”; ou ainda, como Bentham (2008, p. 17) inicia 

seus apontamentos sobre o panóptico, “A moral reformada; a saúde preservada; a 

indústria revigorada; a instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia 

assentada, como deve ser, como uma rocha [...] tudo por uma simples ideia de 

arquitetura!”. 

A ideia de Bentham sobre a construção do panóptico visava um sistema 

disciplinar voltado para ambientes fechados em um momento social específico do século 

XVIII, porém o tema é revisitado por Foucault (1975) rediscutindo uma ‘sociedade 

disciplinar’ cujo objetivo é dissecar o corpo social em micro células, visando conhecer e 

controlar, ou seja, dividir, classificar, conhecer cada célula social para governar. 

Para Focault (1979, p. 114) “assegurar uma vigilância que fosse ao mesmo 

tempo global e individualizante, separando cuidadosamente os indivíduos que deviam ser 

vigiados” e “os procedimentos de poder colocados em prática nas sociedades modernas 
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são bem mais numerosos, diversos e ricos” (p. 116) e, a cidade inteligente apresentam 

estes procedimentos (velados) de poder sejam através das câmeras de segurança 

espalhadas pelas ruas da cidade, sejam pelos vídeos gravados pelos ‘smart phones’ que 

viralizam em frações de segundos pelas redes sociais. 

Numa sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, podemos ver claramente 

novas formas de controle do cotidiano nos espaços urbanos, as informações fluem, 

independentemente de serem boa ou má, verídica ou fantasiosa, ou mesmo se motivada 

ou neutra; o que importa é saber de tudo o que acontece.  

Soma-se a isso, que a tônica na pós-modernidade é ver e ser visto, seja pelos 

selfies postados nos grupos sociais, seja por acompanhar o programa global Big Brother; 

mas também a cidade é vista 24 horas/dia por câmeras de segurança nas esquinas ou nas 

residências– tudo deve ser publicizado.  

Com isso, tornamo-nos ‘olimpianos’ (MORIN, 1977) por alguns instantes, 

vivendo nesta ‘sociedade do espetáculo’ (DEBORD, 2003) que busca possibilitar 

experiências reais dentro do simulacro (BAUDRILLARD, 1991) cotidiano.  

[n]ão é o Big Brother, mas uma multidão de irmãzinhas, agências de 

vigilância e processamento de informações que registram nosso 

comportamento para sempre, enquanto banco de dados nos rodeiam ao 

longo da nossa vida – a começar, dentro e, breve, em nosso DNA e 

características pessoais (nossa retina, nosso datilograma, na forma de 

marcas digitalizadas). Nas condições vigentes nos Estados autoritários, 

essa vigilância pode afetar diretamente nossas vidas (essa é de fato a 

situação da maioria esmagadora da humanidade). Mas mesmo em 

sociedades democráticas, em que os direitos civis são respeitados, a 

transparência de nossas vidas moldará decisivamente as nossas atitudes. 

Ninguém jamais foi capaz de viver numa sociedade transparente. Se 

esse sistema de vigilância e controle da internet se desenvolver 

plenamente, não poderemos fazer o que nos agrada. Talvez não 

tenhamos nenhuma liberdade, e nenhum lugar onde nos esconder 
(CASTELLS, 2003, p. 148-149) 

 

Então a cidade inteligente, além de diversas vantagens obtidas pela instalação de 

tecnologias para seu funcionamento, resgata para a vida dos citadinos a concepção do 

panóptico de Bentham somada as ideias de Foucault, mas continuam nos dando a 

sensação de que temos liberdade. 
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