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RESUMO 
 

 

A representação de estruturas urbanas, seja por meio de metáforas ou por analogia aos 

elementos e funções das cidades, tem sido a principal forma de elaboração dos projetos de 

cidades digitais, caracterizadas por reunir pessoas e instituições conectadas via rede de 

computadores, tendo como referência uma cidade real. A partir de 1990 se verifica uma 

quantidade significativa de exemplos de CDs, concentrada na Europa, Estados Unidos e no 

Japão, nas quais se observavam variados propósitos. Esta dissertação procura identificar como 

alguns projetos de cidades digitais permitiram a elaboração de novas alternativas de 

organização da vida coletiva e de representação da coletividade no ciberespaço, por meio dos 

elementos que estruturam o espaço público. Para tanto, procede com uma identificação 

conceitual das estruturas que caracterizam o Espaço Público e a Cidade Digital e com uma 

análise de doze projetos de cidades digitais. Os resultados deste estudo são apresentados numa 

matriz-síntese que reúne um conjunto de cinco propósitos associados a quinze características 

que definem o Espaço Público Virtual e que indica, de modo comparativo, os casos que 

melhor respondem a sua caracterização. Este estudo vem a favorecer o conhecimento e a 

compreensão dos processos e fatores de socialização nas redes de comunicação, que se fazem 

presentes de maneira cotidiana na dinâmica da cidade. Contribui também para revelar a 

importância do desenvolvimento de um projeto para a cidade digital que permita a construção 

de uma boa rede de comunicação e de novas possibilidades de desenvolvimento local para as 

cidades nos dias de hoje. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Urbano, Espaço Público, Cidade Digital, Espaço Público 

Virtual. 
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ABSTRACT 
 

 

The representation of urban structures, by means of metaphors as well as by analogy to city 

elements and functions, has been the main form of elaborating digital city projects. Digital 

cities are characterized by the gathering of people and institutions connected through 

computer network, having a real city as reference. As of 1990 a significant number of cases 

started to be observed, especially in Europe, the USA and Japan, having various purposes. 

This thesis aims to identify how some digital city projects have contributed to the elaboration 

of new alternatives of collective life organization and of representing collectivity in the 

cyberspace, through the elements which structure the public space. In order to achieve this 

goal, it carries out the conceptual identification of the structures which characterize the Public 

Space and the Digital City as well as the analysis of twelve digital city projects. The results of 

this study are presented in a summary table which gathers a set of five purposes associated to 

fifteen characteristics defining the Virtual Public Space and which indicates, in a comparative 

way, the cases which best realize the Virtual Public Space. This study contributes to the 

knowledge and understanding of the socialization processes and factors in communication 

networks, which are present on an everyday basis in the city dynamics. It also contributes to 

reveal the importance of developing a project to the digital city allowing for the building of a 

good communication network and of new possibilities of local development to the cities of 

today. 

 

Keywords: Urban Development, Public Space, Digital City, Virtual Public Space. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

 

 O protagonismo surpreendente do ciberespaço, baseado em redes de comunicação, 

leva a cidade de hoje e as relações sociais a ganharem um novo contexto analítico. Nele 

observam-se comunidades virtualmente criadas de acordo com as necessidades da realidade 

atual e difundidas a partir de iniciativas e interfaces dos espaços virtuais, sobretudo da 

Internet. A cidade digital (CD) surge como uma alternativa de potencializar ou complementar 

a organização da cidade real por meio de uma nova condição de participação e representação. 

   

 Surge uma nova tipologia de rede que ajuda a revitalizar, reforçar e expandir as redes 

comunitárias existentes, baseadas tanto nos indivíduos, instituições e administrações quanto 

nos valores culturais e políticos das comunidades locais de uma cidade. Isso faz com que 

algumas CDs possam avançar com objetivos sociais: construir uma consciência comunitária, 

alertar para a participação política da população ou buscar o desenvolvimento de 

oportunidades econômicas.  Nesse sentido, as redes de comunicação servem como possíveis 

caminhos para o desenvolvimento de comunidades territorialmente definidas. 

 

 O tema abordado nesta dissertação é justamente a virtualização de uma estrutura do 

espaço urbano - o espaço público - nos projetos das cidades digitais, enquanto espaço 

representado na Internet, mais precisamente, segundo a capacidade de esses projetos 

estruturarem um espaço público virtual. O interesse pelo tema partiu da necessidade de 

identificar como o recente desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação 

tem influenciado a concepção de novos espaços de relacionamento do cidadão 

contemporâneo. O projeto da cidade digital define o objeto de estudo como um tipo de espaço 

virtual, cuja proposta é desempenhar funções análogas ou complementares às atividades da 

cidade real. Nesse contexto, questiona-se o que seria o espaço público na cidade digital, 

devendo-se entender como ele tem sido projetado e se de fato caracteriza um novo espaço 

público.  

 

 Para tanto, esta dissertação tem como objetivo principal caracterizar uma estrutura na 

arquitetura do ciberespaço capaz de ser reconhecida como espaço público, de maneira análoga 

ao espaço urbano, verificada nos modelos de cidade digital e tem como objetivos específicos: 
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I - Identificar conceitualmente as estruturas que caracterizam o espaço público e a cidade 

digital, com base nas categorias analíticas de espaço urbano e ciberespaço; II - Verificar a 

virtualização de algumas das estruturas dos espaços públicos em casos de cidades digitais.  

   

 O objeto da pesquisa é, portanto, o espaço público na cidade digital e toma como 

universo os casos de cidade digital formados nas redes computadorizadas a partir da década 

de 1990 até os dias atuais, o período de maior representatividade das cidades digitais na rede 

mundial de computadores.  

 

 A idéia de cidade digital pressupõe mais do que comunidades unidas via redes de 

comunicação. Embora estejam associadas estritamente à representação dessas redes na 

Internet, as CDs buscam efetivar a participação social na gestão da cidade de referência, a 

produção de conhecimento e, possivelmente, a formação de identidades. Ao tomar como 

referência um grupo social territorialmente definido, algumas CDs têm a intenção de 

potencializar as relações interpessoais, intra-instituicionais e as apropriações simbólicas que 

ocorreriam apenas no espaço urbano. Tal relação da CD com uma cidade de referência se 

torna um fator importante na medida em que a participação social nas cidades digitais é mais 

eficiente quanto mais forte é a capacidade das CDs de propiciar espaços de funções análogas 

aos da cidade real (WELLMAN et. al., 2000). 

  

A idéia de espaço público desenvolve-se como um componente para a organização da 

vida coletiva (integração, estruturação) e da representação (cultural, política) da sociedade, 

onde se desenvolve a atividade social e tem distintas posições dependendo da cidade tratada, 

do grupo de usuários a que se destina (CARRION, 2004). A construção da cidade digital a 

partir de uma concepção de espaço público é tomada como hipótese para novas formas de 

participação e representação coletiva no meio virtual, capazes de promover o 

desenvolvimento de atividades complementares à vida urbana.  

 

Portanto, a pesquisa pretende apresentar resultados para caracterizar, a partir dos 

projetos de cidades digitais, a construção de um espaço público como ambiente e produto de 

práticas sociais, políticas e culturais. Para tanto, é necessário chegar a uma idéia de espaço 

público capaz de ser aplicada às diversas experiências de cidade digital, mediante 

identificação dos elementos que estruturam as relações socioculturais e políticas que o 

caracterizam. A partir desse ponto, é preciso verificar se essas experiências incluem a idéia de 
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espaços públicos: se promovem a prática interativa entre os agentes envolvidos na sua 

construção e se servem de referência para as ações entre os agentes de uma ou diferentes CDs.  

 
Este estudo será apresentado ao longo das demais partes que compreendem esta 

dissertação. A segunda parte, Caracterização do Problema, apresenta o contexto no qual se 

desenvolveram as principais questões teóricas e empíricas que incidem sobre o espaço público 

na cidade digital, com base em alguns autores que abordam essas questões. A terceira parte, 

Pressupostos Teóricos, tem como objetivo caracterizar conceitualmente as categorias 

analíticas que auxiliaram não só no conhecimento e definição do espaço público na cidade 

digital, mas na elaboração do processo metodológico para a análise dos casos.  

 

 A parte dos Pressupostos Metodológicos (parte 4) apresenta os critérios analíticos que 

foram utilizados no estudo de casos. Apresenta também os processos realizados para o 

conhecimento do problema empírico, com base nos fundamentos conceituais resultantes da 

caracterização teórica do objeto de estudo. Uma vez fundamentados os pressupostos teóricos e 

metodológicos, a parte seguinte (parte 5) refere-se justamente ao estudo e à avaliação dos 

casos de cidades digitais - Análise Empírica - onde se levantam as estruturas do ciberespaço 

que vêm a caracterizar o espaço público, de maneira análoga ao espaço urbano, nos modelos 

de cidade digital. Apresenta também os resultados obtidos ao final dessa análise. 

 

 Por fim, a sexta e última parte corresponde às Conclusões Gerais, na qual são 

rediscutidos alguns dos fundamentos conceituais que orientaram essa análise e que permitiram 

conhecer e explicar o espaço público virtual, tanto no que tange à sua conceitualização quanto 

ao seu funcionamento e caracterização. Essa caracterização baseia-se, fundamentalmente, nos 

propósitos que apresentam os projetos de cidades digitais e na caracterização de estruturas que 

garantem o cumprimento desses propósitos, tendo em vista a efetivação das funções 

essenciais do espaço público. 

 
 

*** 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

  

 Este capítulo faz inicialmente uma contextualização do problema teórico e empírico 

abordado nesta dissertação, analisa o processo de formação das redes de comunicação 

computadorizadas e das cidades digitais, e apresenta uma breve evolução histórica do espaço 

público. Por fim, traz considerações sobre a abordagem teórico-metodológica que 

demonstram como o objeto espaço público virtual tem sido abordado teoricamente e que 

abordagem metodológica será adotada para o desenvolvimento da pesquisa.   

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1.1 O surgimento das redes de comunicação computadorizadas e as cidades digitais 

  

Os primeiros estágios do uso de redes computadorizadas datam da década de 1970, 

quando começaram a se estabelecer sistemas de comunicação centralizados, ligados às 

universidades e à pesquisa militar, por meio dos microcomputadores. Os anos 1980 marcam o 

início da comunicação livre, menos centralizada, e a formação de comunidades virtuais 

mediadas por redes de comunicação computadorizadas facilmente acessíveis (LEMOS, 2004). 

 

 Com o crescimento da rede mundial de computadores (www) e dos serviços 

comerciais on-line, como o America Online, surgiram numerosas propostas de ambientes 

virtuais nos quais se pode ‘entrar’ para interagir com outras pessoas por meio de 

computadores pessoais. Os jogos computadorizados também introduziram em larga escala a 

possibilidade de uma construção colaborativa e on-line de ambientes virtuais - principalmente 

por meio de narrativas, descrições e imagens de objetos - explorados e compartilhados pelas 

redes de comunicação (MITCHELL, 1999). 

 

 O desenvolvimento e a ampla divulgação desse novo sistema de comunicação somente 

se consolidou na década seguinte, com a “popularização do ciberespaço e sua inserção na vida 

cotidiana” (LEMOS, 2004, p.102). Nos anos 90 se observa a formação de uma nova forma de 

comunidade, “que reunia pessoas on-line em torno de valores e interesses compartilhados, 
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criando laços de apoio e amizade que poderiam se estender também à interação face a face” 

(CASTELLS, 2003, p.100).  

 

 As primeiras experiências de cidades digitais surgiram nesse contexto, e tinham como 

finalidade aumentar a troca de informações com a utilização das tecnologias da informação e 

da comunicação por um ator local (associações, cidades, bibliotecas ou novas organizações), 

bem como propiciar melhorias sociais (como o desenvolvimento local, a democracia e a 

inclusão social). Tais iniciativas estavam normalmente ligadas a uma universidade, a uma 

administração (geralmente uma prefeitura) ou a uma associação de ativistas sociais 

(SANROMÀ, 2004). 

 

 A America Online foi o primeiro provedor na Internet a registrar o domínio digital city 

e a disponibilizar, gratuitamente, informações e serviços sobre as atividades urbanas em 

cidades dos Estados Unidos. No inicio da decada de 90, AOL foi uma das primeiras empresas 

provedoras de serviços a darem aos seus clientes, acesso a Internet fora das Universidades e 

da área militar. Eles tambem enfatizavam o uso de uma interface gráfica com o usuário 

relativamente fácil de utilizar. No entanto, a intenção desse site é, até os dias de hoje, a 

divulgação de serviços de entretenimento, compras e demais atividades comerciais. 

 

 A idéia de cidade digital evoluiu juntamente com o desenvolvimento das redes 

computadorizadas e do ciberespaço. Atualmente, pode ser interpretada de duas maneiras 

principais: como uma nova camada de infra-estruturas digitais ou um tecido urbano que vai 

sendo transformado pelos novos hábitos, associados aos mais variados aparelhos e serviços 

tecnológicos (MITCHEL, 1995); ou como uma porção do ciberespaço compartilhada por 

cidadãos on-line, governos, corporações, instituições e organizações que utilizam o potencial 

da Internet como meio de estabelecer comunicações, manifestação, negociação entre os 

diversos tipos de serviços eletrônicos realizáveis nas redes computadorizadas (MAMEDE, 

2005). Em alguns casos, constitui representações da cidade real com o intuito de reforçar e 

expandir as comunidades já existentes (ZANCHETI, 2001). É esta ultima acepção que será 

utilizada para o entendimento das cidades digitais nesta dissertação. 

 

 No início dos anos 1990 surgem dois importantes projetos de cidades digitais: as 

Praças Telemáticas (Piazze Telematiche) e a DDS (De Digitale Stad). Esses exemplos 

marcam o início da construção dos projetos para as cidades digitais, inclusive em duas 
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acepções bem diferentes: a primeira, interpretada como uma nova camada complementar às 

estruturas do espaço urbano, e a segunda, como uma estrutura das redes de comunicação 

computadorizadas voltada para o desenvolvimento de uma comunidade local. 

 

 O projeto da Praça Telemática surgiu em 1993, na Itália, vinculado a uma associação 

técnico-científica e cultural (www.piazzetelematiche.it) voltada para a sociedade da 

informação1 e para o suprimento de uma infra-estrutura de serviços telemáticos2. A idéia de 

Praça Telemática estava associada a um novo espaço - urbano e virtual - que retomava o valor 

semântico da antiga “Praça” e suas antigas funções de socialização, troca de informações e 

comércio de trocas, típico das praças dos mercados, e unindo, dessa vez, novas funções e 

formas de interação características das atividades no ciberespaço, como teletreinamento, 

teletrabalho, telecompras, dentre outras.3 O termo “Praça” refere-se ao espaço simbólico da 

participação social, da democracia, da solidariedade e da coesão social, da participação nos 

eventos políticos, culturais e de entretenimento. É vista como um espaço de troca de idéias e 

de intercâmbio de mercadorias, espaço de serviços públicos para os cidadãos, onde a 

comunicação e a colaboração garantem o benefício de todos. 

 

 Um projeto piloto foi elaborado para a cidade de Nápoles, cujo objetivo era promover 

a conscientização e a informação da população mediante as infra-estruturas de 

telecomunicações, como forma de enfrentar problemas, como a crise da produção industrial, o 

desemprego e a necessidade de serviços públicos mais eficientes. A cidade deveria, então, 

estar equipada com redes telemáticas de alta velocidade. Esse é um pré-requisito essencial 

para a propagação do uso das ferramentas telemáticas e para o suprimento da crescente 

demanda expressa pelos seus usuários. Para tanto, essas redes deveriam também atingir o 

maior número de usuários possível, tanto em infra-estrutura quanto na formação ou 

capacidade de manipulação por parte deles. 

                                                 
1 Referência extraída do próprio site. Refere-se a instituições locais, empresas, associações, profissionais liberais 
e cidadãos envolvidos na realização de uma rede de infra-estrutura de comunicação ajustada a um modelo 
econômico-industrial que respeite o meio ambiente e, que nesse meio tempo, acompanhe a passagem da 
economia industrial àquela digital e da comunicação. 
 
2 O Termo telemática é um neologismo criado na França, em 1969, por Nora e Minc que une os termos: Tele + 
Communications + Infor-matics. Corresponde às ferramentas pelas quais o conhecimento é transformado em 
formato digital (bits e bytes) e é facilmente transmitido e modificado (CRESCI, 2003, p.4). 
 
3  Tradução do texto de Cresci (2003). Rerefere-se às atividades de tele-training, tele-work, tele-medicine, tele-
shopping, tele-banking, expressões nas quais o antepositivo tele indica a realização das atividades via redes de 
comunicação computadorizadas. 
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 Esse projeto contemplava essencialmente propostas de novas configurações urbanas, 

formas de coesão e sustentabilidade socioeconômica e de combate à exclusão social. 

Interferia, portanto, na vida social, nas atividades de trabalho, no desenvolvimento 

econômico, nos transportes e nas redes de mobilidade da cidade. As Praças Telemáticas 

ganharam forma como um conjunto de atividades que envolviam planejamento urbano, 

projeto arquitetônico e serviços públicos. 

 

 Em 1998, foram trocados os responsáveis pelo projeto. Ele foi repassado à 

administração da cidade de Nápoles e entrou num processo burocrático, enquanto algumas 

manifestações surgiram em busca de novas iniciativas ou parceiros para dar continuidade ao 

projeto. Até o ano de 2002, alguns edifícios do projeto haviam sido construídos, mas não 

contou com os recursos necessários para a sua concretização. 

 

 A outra experiência, a DDS, ocorreu na cidade de Amsterdã, em 1994. Caracterizou 

uma das primeiras experiências de cidade digital formada exclusivamente através das redes de 

computadores. Seu objetivo inicial foi criar um centro de cultura num experimento de 

conexão e representação digital para a cidade de Amsterdã, por meio das redes de 

comunicação computadorizadas. Essa experiência foi interpretada como uma “nova esfera 

pública que combina instituições locais, organizações populares e redes de computadores no 

desenvolvimento da expressão cultural e da participação cívica” (CASTELLS, 2003, p.120). 

 

 Segundo a caracterização de André Lemos, a cidade tinha em sua fase inicial uma 

configuração também baseada na estrutura da praça, dessa vez, de maneira metafórica: 

 
As praças são os agrupamentos principais, com temas centrais como a Praça da 
Europa, cultura, gays, drogas, mulher, música, adolescente, morte, saúde, e a praça 
central. Algumas praças têm um bar/café que se caracteriza por um chat onde as 
pessoas podem conversar em tempo real. As casas são fóruns de discussões 
temáticos criando verdadeiras comunidades virtuais. Aparecem aqui serviços de 
notícias, órgãos oficiais e organizações não-governamentais. Os fóruns são os mais 
variados como: garotas 10-13, xadrez, sonhos, documentários, bicicleta, paz, 
Rembrandt, etc. Já as portas são home pages pessoais entre as praças. Cada habitante 
da Digital Stad pode ocupar uma porta, mas deve atualizá-la constantemente. [...] Os 
usuários podem escolher entre ser um habitante ou um turista. Se for habitante [...] 
tem direito a um correio eletrônico gratuito, e pode participar dos grupos de 
discussão, chats (Cafés), construir sua home page, participar do metro e votar nas 
decisões coletivas. Eles podem também seguir discussões do conselho municipal, 
consultar documentos oficiais, navegar na Internet, visitar um café, ler jornais, ir a 
museus e exposições ou mesmo fazer compras em um sex-shop. Todos os habitantes 
têm direitos e deveres como proteção a privacidade, normas gerais de valores e 
obediência às leis (LEMOS, 2004) . 
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 A rede DDS começou a enfraquecer com o advento das redes www, que passaram a 

oferecer um design (ou interface) mais convidativo e melhores em tecnologia, sobretudo os 

sites comerciais, incluindo o da própria cidade de Amsterdã (www.amsterdam.dl). O interesse 

comercial subjacente aos sites na web (com investimentos na manutenção), assimilado pelos 

idealizadores da DDS, começou a criar contradições internas ao projeto. “No período inicial, 

1994-97, os usuários participavam da construção da cidade, e envolviam-se em debates sobre 

a sua administração, bem como sobre questões políticas mais amplas” (CASTELLS, 2003, p. 

123). Enfrentar a competição com a Internet implicava atribuir novos usos a novos usuários, o 

que levou a uma descaracterização dos propósitos da DDS e sua extinção. 

 

 Outros interessantes projetos de cidade digital foram criados por universidades. 

Atualmente, um modelo que se apresenta bem desenvolvido é o da Cidade Digital de Kyoto. 

Essa cidade foi construída em 1998, como o resultado de um projeto vinculado ao 

Departamento de Informática Social da Universidade de Kyoto, em parceria com outros 

departamentos, empresas de computação, programadores, estudantes, fotógrafos e 

pesquisadores de vários lugares do mundo. Além disso, o Plano de Concepção da cidade foi 

elaborado com a participação de cidadãos comuns, baseado num relatório escrito pela 

comunidade e instituições e formulado com aprovação em assembléia.  

 

A Kyoto Digital é apresentada hoje em cinco línguas, além do japonês, reúne cerca de 

cinco comunidades virtuais relacionadas à cidade e conta com eficientes modelos de 

representação bi e tridimensional. Além disso, cumpre os objetivos apresentados na realização 

do plano, com a participação ativa do cidadão no governo da cidade e a construção de um 

relacionamento forte de confiança entre os cidadãos e o governo. 

 

 No Brasil, essa tendência ainda não conta com uma formulação representativa. Exceto 

o projeto da Cidade do Conhecimento, proposto pela USP, a maioria dos casos se restringe a 

propostas de governo eletrônico ou da utilização ainda segmentada de listas de discussão. 

Mesmo em outros países, os modelos de cidade digital variam e estão numa fase ainda inicial. 

A experiência das Praças Telemáticas, por estar muito associada às questões de transformação 

no espaço urbano, não serão retomadas ao longo da dissertação, enquanto as experiências da 

cidade digital de Amsterdã, da Kyoto Digital e da Cidade do Conhecimento serão retomadas 

mais adiante - no estudo de casos.  
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Acredita-se que, nas CDs, novas estruturas de comunicação - mesmo desenvolvidas 

predominantemente no âmbito virtual - podem levar ao fortalecimento das regiões e a um tipo 

de política local (MAMEDE, 2005) que incide em novas possibilidades de organização da 

vida coletiva e de representação das comunidades. Por outro lado, a promessa de comunicação 

irrestrita das redes de comunicação, vinculada à sua rápida absorção pelas atividades 

cotidianas, abriram a polêmica e geraram diversos estudos sobre a influência desse processo 

sobre os padrões de sociabilidade existentes, como os estudos analisados por Castells (2003) 

comentados a seguir.  

 

 Um estudo realizado nos Estados Unidos sobre a relação entre uso da Internet, o 

envolvimento cívico e a interação social (apud KATZ; RICE; ASPDEN, 2001), demonstrou 

que existe um nível igual, ou mais elevado, de envolvimento comunitário e político entre os 

usuários da rede quando comparados aos não-usuários. Segundo esse estudo, os usuários da 

Internet tendem a se encontrar mais com amigos e a ter uma vida social longe de casa que os 

não-usuários. No Reino Unido, outro estudo (apud ANDERSON; TRACEY, 2001) concluiu 

que o uso da Internet em casa não afeta o tempo que se despende com a leitura, a televisão ou 

com atividades sociais. Na verdade, compensa-se o tempo dedicado ao e-mail e ao surfe na 

web com o tempo gasto no preparo de alimentos, ou com novas atividades do processo 

educacional e de trabalho. O uso do e-mail estaria, inclusive, aumentando a vida social com a 

família e os amigos, contribuindo para a interação face a face, por telefone e por carta, sem 

necessariamente substituir as outras formas de interação social.  

 

 No que se refere mais precisamente à espacialização dessas relações, Hampton e 

Wellman (2000) desenvolveram um interessante estudo sobre as relações entre as redes 

sociais, o envolvimento cívico e o uso da Internet. O estudo foi realizado numa comunidade 

de um subúrbio de Toronto, a Netville, que recebeu Internet gratuita com conexão banda larga 

em tempo integral, entre 1998 e 1999. Observou-se que o uso da Internet foi mais proveitoso 

para manter laços já existentes do que criando novos laços, mas isso só foi possível porque 

esses laços eram sustentados por uma combinação entre interações on-line e off-line. 
 

Constatou-se que os integrantes da Netville adquiriram um número mais elevado de 
laços sociais fortes, laços fracos e de relações de conhecimento dentro do bairro e 
fora dele dos que os que não tinham conexões com a Internet. O uso da Internet 
aumentava a sociabilidade tanto à distância quando na comunidade local 
(WELLMAN et. al., 2000).  
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 Os estudos de Hampton e Wellman justificam a formação de cidades digitais com base 

em cidades já existentes e territorialmente definidas. As atividades desenvolvidas no 

ciberespaço tendem a complementar as relações entre as redes sociais existentes também nas 

interações off-line e chegam a aumentar o envolvimento comunitário. As redes virtuais têm 

suas configurações definidas, na maioria dos casos, por afinidades políticas, culturais ou 

ideológicas. No entanto, embora sejam intencionais e possam transcender as fronteiras 

espaciais das redes presenciais, elas podem vir a ter impacto sobre as redes presenciais e vice-

versa (SCHERER-WARREN, 2005).  

 

 As relações sociais em rede envolvem diversos aspectos, não apenas sociais mas 

políticos, econômicos e culturais travados no espaço físico. No que se refere aos projetos de 

cidades digitais, observa-se um potencial para complementar as relações entre as redes sociais 

existentes (das interações off-line) e aumentar o envolvimento comunitário. Cabe então 

observar de que maneira o desenvolvimento do ciberespaço e da cidade digital podem 

também propiciar o desenvolvimento de um espaço público virtual. É interessante observar de 

que modo a dimensão coletiva da vida social tem sido contemplada nos projetos de cidades 

digitais, na organização das ações coletivas, ou na representação da coletividade, tendo em 

vista o desenvolvimento comunitário e político das cidades a que se referem.  

 
O processo, do qual participam organizações voluntárias, redes, associações e outras 
instituições, dá origem a novas esferas públicas – espaços nos quais se desenvolvem 
práticas de interação comunicativa capazes de influir, em maior ou menor grau, na 
elaboração, na implementação e no controle de políticas públicas (MITRE; MAIA, 
2005, p.108). 

 

 O espaço público virtual é analisado, por analogia ao espaço urbano, como uma 

estrutura espacial da cidade digital, onde se desenvolvem a comunicação, a manifestação, o 

debate e a informação. Desse modo, constrói no ciberespaço um elemento que serve para a 

promoção da consciência comunitária, para a participação política da população e para o 

desenvolvimento local. Essa hipótese corresponde a uma acepção de espaço público 

verificada em diversos momentos na história das cidades ocidentais, e que se espera observar 

no ciberespaço por meio do espaço público virtual.   

 
Antes que a tecnologia das telecomunicações começasse a mudar as coisas, estar 
“presente” significava levar o corpo a determinado lugar para criar a possibilidade 
de uma interação direta [...]. Essa, é claro, era a essência da antiga ágora. [...] Sob 
essas condições, a proximidade – no tempo e no espaço – tinha uma grande 
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demanda e tornou-se um recurso raro e valioso. Havia horas e lugares privilegiados 
(MITCHEL, 2002, p.200) 

 

 Essas relações estabelecidas com o uso de analogia e metáforas entre o ciberespaço e o 

espaço urbano serão mais aprofundadas no item sobre a abordagem teórico-metodológica e ao 

longo desta dissertação. A caracterização de algumas estruturas dos espaços públicos, bem 

como o estudo comparado entre as experiências espaciais dos séculos XIX e XX feitos a 

seguir já demonstram possíveis caminhos de interpretação do ciberespaço por meio das 

estruturas do espaço urbano. 

 

2.1.2 O espaço público e suas funções no espaço urbano ao longo dos anos 

 

 Relações de analogia entre os espaços urbanos e as cidades digitais no ciberespaço são 

facilmente estabelecidas, considerando-se a vasta utilização de referências ou metáforas a 

elementos reais na construção dos espaços virtuais. A identificação de algumas dessas 

analogias constitui um meio de analisar os espaços públicos virtuais e de observar certas 

características do espaço público urbano na construção do espaço público virtual.  

 

 Na cidade grega, onde as principais atividades de organização da vida coletiva 

estavam ligadas à política democrática, a ágora era o espaço público onde os cidadãos se 

reuniam para ouvir as decisões dos chefes ou para deliberar. As áreas públicas eram 

destinadas às reuniões políticas, ao comércio e ao divertimento coletivo (jogos, teatros). Na 

ágora, “toda a população ou grande parte dela pode reunir-se e reconhecer-se como uma 

grande comunidade orgânica” (BENEVOLLO, 1997, p.78). Da mesma, forma na cidade 

romana, o fórum era o principal espaço público, “situado no centro da cidade [...], 

representando, antes de tudo, um lugar de prestígio consagrado às distrações e à vida social 

dos citadinos” (ARAÚJO, 2002).  

 

 A cidade medieval é igualmente estruturada por meio do espaço público. Complexo e 

unitário, ele se espalhava por toda a cidade, embora pudesse desempenhar diferentes funções: 

as praças poderiam servir de mercado, de centro político e administrativo e de centro religioso 

(ARAÚJO, 2002). A cidade também começa a se apresentar dividida em territórios 

diferenciados, os bairros, com fisionomias e símbolos individuais e por vezes com sua própria 

organização política.  
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O espaço público da cidade tem uma estrutura complexa, porque ele é o lugar dos 
diferentes poderes: o episcopado, o governo municipal, as ordens religiosas, as 
corporações. Assim uma cidade relativamente grande não tem jamais um centro 
único: ela tem um centro religiosos (com a catedral e o palácio episcopal), um centro 
civil (com o palácio comunal), um ou mais centros comerciais com as lojas e os 
palácios das associações mercantis (BENEVOLLO, 1997: 269). 

  

 Durante a Renascença e o Barroco, as praças desempenharam uma função cênica e 

concentraram uma intensa vida social:  
 
Depois de atendido um valor político social, assim como seu esplendor simbólico e 
artístico, ela se fez delimitar pelos edifícios públicos, religiosos, pelas habitações e 
palácios monumentais se transformando, vez por outra, em espaço consagrado às 
manifestações de poder e prestígio (ARAÚJO, 2002).  

 

  Por fim, nos Períodos Industrial e Moderno, observa-se o surgimento de novas 

tipologias de espaços públicos, resultantes das novas necessidades funcionais da cidade. Para 

facilitar a circulação de pessoas e automóveis e combater a insalubridade dos espaços, surgem 

avenidas e bulevares, que facilitavam a passagem do ar e da luz. Juntamente com os jardins, 

esses elementos enriqueceram a composição dos centros urbanos. Nessa época surgiram 

também os parques públicos e cafés como espaços onde o entretenimento e a concentração de 

pessoas exerciam um grande poder atrativo. 

 

Cidade Espaço Público Função  

Grega 
 
Ágora 
 

Espaço de formalização da opinião pública e do governo. 
Servia para o encontro, o debate, reuniões políticas, comércio, 
teatro e jogos desportivos. Tinha um caráter político e 
simbólico (no Helenismo).  

Romana Fórum Lugar de prestígio, consagrado às distrações e à vida social dos 
citadinos. 

Medieval 
Praças/ pátios do 
mercado, do 
palácio, da igreja.  

Lugar de diferentes poderes – o espaço público não configura 
mais um centro único: existe o centro religioso, o civil, os 
centros comerciais, que podem coincidir ou não.   

Renascent. 
Barroca 

Praça,  
Rua direita, 
Avenidas 

Por vezes era o espaço consagrado às manifestações de poder e 
prestígio. Lugar de intensa vida social. Busca um esplendor 
artístico, simbólico e político. 

Industrial 
Moderna 

Praças, parques, 
jardins, bulevares, 
passeios públicos, 
cafés. 
 

Divertimento, circulação, aeração, revalorização de 
monumentos. Deixa de ser local de encontro e da vida social. 
Os elementos do espaço público se diversificam.  
 

Quadro 1 – Principais elementos do Espaço Público ao longo da história segundo suas funções. 
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  Uma característica comum a todos os tipos históricos de espaço público foi a função 

de integração social, estruturação do espaço edificado e representação cultural e política dos 

cidadãos, governos, poderes e organizações (como se pode ver no quadro 1). Correspondia, 

assim, a espaços de encontro e socialização, os quais representavam a sociedade, promoviam 

a cidadania e a consciência social, como também estruturavam as atividades de trocas e de 

divulgação de informações, serviços, bens e mercadorias.  

 

Apesar das mudanças do espaço público observadas ao longo da história, essas 

principais características permaneceram até os dias de hoje, agregam funções múltiplas e 

simultâneas aos espaços urbanos, e confirmam um sentido de espaço público que transcende 

no tempo e no espaço. Por meio da análise dos casos de cidade digital espera-se verificar 

aquelas possíveis de serem virtualizadas e que vêm a caracterizar o do espaço público virtual. 

 

 

2.1.3 Do espaço urbano do século XIX ao ciberespaço do século XXI 

 

As transdormações que vivemos nos dias de hoje, da Revolução Digital, são 

freqüentemente comparadas àquelas que viveram as grandes cidades da Revolução Industrial. 

O século XIX caracteriza o início de uma série de transformações no espaço urbano, 

associadas ao desenvolvimento tecnológico nos meios de produção e de transporte, bem como 

nos modos de viver, pensar e habitar as cidades. No século XXI, tais transformações estão 

mais relacionadas ao processamento da informação e da comunicação diante de uma nova 

condição de tempo e  associada a um novo espaço: o ciberespaço.  

 

Uma nova experiência do espaço urbano do século XIX - trazida com as 

transformações espaciais, como a iluminação pública, o aparecimento das galerias, das 

passagens e das lojas de departamento - foi o caminhar ocioso, cujo percurso se construía 

através dos letreiros, equipamentos urbanos, lojas, serviços, publicidade, mercadorias. 

Tratava-se de uma experiência pessoal que se dava principalmente no espaço público da 

cidade e no anonimato, levada pela curiosidade, pela fantasia e pelo prazer de observar os 

novos tipos, objetos e espaços da cidade moderna, e que deu origem à figura do flâneur, 

caracterizada principalmente pela obra literária de Baudelaire. 
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 O século XXI inicia-se com a ampla difusão do espaço virtual, vinculado ao 

desenvolvimento dos sistemas de comunicação e armazenamento de informação por meio da 

tecnologia digital. A interação mediada por conexões eletrônicas promove tanto a experiência 

individual quanto a coletiva, pelas diferentes interfaces e diversos ambientes no ciberespaço, 

principalmente na Internet. A própria terminologia da Internet remonta a experiências que 

sugerem uma outra flânerie no ciberespaço. Um site é um lugar ou endereço eletrônico onde 

se disponibilizam informações que podem servir de links - ligação, passagem - para um outro 

site. O termo surfar por sua vez acrescenta um senso de velocidade e movimento 

(FEATHERSTONE, 2000). Ao surfar através de imagens do mundo computadorizado 

estamos visitando documentos através de dispositivos bidimensionais (a tela do monitor) com 

a sensação de se estar percorrendo sinuosas linhas tridimensionais em um ambiente virtual.  

 
 

     

No entanto, existe uma limitação quanto ao surfe na web, por caracterizar uma 

experiência não partilhada entre os diferentes usuários (ou leitores de um hipertexto) e que 

não desenvolve um laço social mais amplo entre as pessoas que leram as mesmas narrativas. 

Essa metáfora caracteriza uma atividade solitária, enquanto o surfista deveria prestar atenção 

aos outros surfistas que lá estão navegando. Por outro lado, enquanto o flâneur urbano do 

Figura 1. Galeria parisiense no séc. XIX. 
Fonte:www.carfree.com/postcard 

Figura 2. Menino explorando o ciberespaço em jogo 
3D. Fotografia digital manipulada pela autora. 
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século XIX realizava um caminhar aleatório, levado pela desatenção e por sensações diante 

do olhar enquanto caminhava pela rua, a experiência da ciberflânerie no século XXI é, em 

grande parte, uma experiência intelectual guiada pelo tipo de informação que se procura, 

praticamente sem restrições quanto ao tempo e ao espaço possível de percorrer. Por meio de 

recursos de interatividade cada vez mais sofisticados, é possível uma maior apreensão 

sensorial do meio virtual e que vem a estimular a participação dos usuários numa via de mão 

dupla, na medida em que eles interagem no ciberespaço e não apenas usufruem as suas 

estruturas. 

 

Assim, fica claro como algumas construções no ciberespaço são feitas principalmente 

por meio da utilização de metáforas e analogias. A analogia caracteriza-se pela relação entre 

duas estruturas físicas distintas - o espaço urbano e a cidade digital – e pela semelhança ou 

correspondência entre o funcionamento dessas estruturas (passear, encontrar pessoas, visitar 

edificações, fazer compras). Em outros casos, observa-se uma relação de extensão do sentido 

ou mesmo da metáfora, designando as estruturas no ciberespaço por meio de referências à 

qualidade ou aos objetos dos espaços urbanos. 

 

 

2.2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

  

2.2.1. A cidade digital 

 

Embora seja um fenômeno recente, a cidade digital tem sido objeto de estudo de 

diversos teóricos que tentam, a partir de abordagens e metodologias diferenciadas, 

sistematizar o seu abrangente universo. Um dos possíveis caminhos para a interpretação da 

cidade digital é elaborado por Mamede, que a define como: “uma rede de informação e 

comunicação constituída por computadores, linhas telefônicas e conexões eletrônico-digitais 

que interliga cidadãos, setores públicos e privados em uma localidade de características sócio-

política, econômica e cultural” (MAMEDE, 2005). 

  

 Toru Ishida, principal idealizador da Cidade Digital de Kyoto, afirma serem os 

projetos de cidade digital uma espéecie de arena onde as pessoas, organizadas em 

comunidades regionais, podem interagir e partilhar conhecimento, experiências, e interesses 

mútuos. Para tanto, esses projetos devem integrar informações dos espaços urbanos 
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(arquivadas em tempo real) e criar espaços públicos na Internet para moradores e visitantes 

dessas cidades (ISHIDA, 2000). Tecnicamente, a Cidade Digital, segundo conceito de Ishida 

(1999), é a plataforma de fomento à formação de redes comunitárias. Uma infra-estrutura de 

informação social destinada às atividades urbanas diárias como compras, negócios, 

transportes, educação, entretenimento, dentre outras.  

  

Para Gilson Schwartz (2001), diretor da experiência brasileira da Cidade do 

Conhecimento, a idéia de cidade digital passa pela consolidação da cidadania digital, com 

estruturas associadas aos espaços urbanos que permitam o usufruto das oportunidades e 

benefícios da Sociedade da Informação local. Essas estruturas se sobrepõem à rede física da 

cidade, por meio de quiosques ou terminais computadorizados, criando um sistema com 

múltiplas entradas e saídas de informação. Além disso, a cidade digital deve compreender um 

sistema de integração social e capacitação das comunidades locais em busca do seu 

desenvolvimento. 

  Auguri e Grahan (1998) entendem o conjunto de cidades digitais segundo critérios 

eminentemente geográficos e políticos e de acordo com duas categorias: as cidades digitais 

enraizadas e não-enraizada. As cidades não-enraizadas são aquelas que utilizam a interface 

familiar de cidade como metáforas urbanas, reúnem serviços de Internet de qualquer parte do 

mundo e não têm relação com qualquer município específico. As cidades enraizadas, por 

outro lado, resultam de iniciativas de agências locais com vista ao desenvolvimento de 

cidades específicas (AURIGI; GRAHAM, 1998, p.57-58).  

 A partir do conceito de cidade digital de Auguri e Grahan, Lemos (2000) tece algumas 

observações sobre a categoria das cidades enraizadas, baseando-se na forma como elas se 

apropriam das tecnologias para o desenvolvimento dos espaços urbanos. A partir daí, 

observam-se dois tipos: aquelas que utilizam dispositivos de acesso à rede de computadores 

espalhados pelo espaço público - redes internas (intranet) e a Internet (www) - na 

informatização das instituições, com o objetivo de disponibilizar bancos de dados e 

informações; e aquelas que utilizam unicamente a Internet e cujo acesso é feito em terminais 

particulares, domésticos ou institucionais.  

 

 Nesta dissertação a cidade digital é entendida como “um sistema de pessoas e 

instituições conectadas por uma infra-estrutura de comunicação digital (a Internet) que tem 
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como referência comum uma cidade real” (ZANCHETI, 2003). Adota-se essa acepção de 

Zancheti por ser menos relativa quanto a classificações tipológicas e por tomar a cidade 

digital estritamente enquanto espaço representado na Internet. A opção por essa abordagem 

vem da relação entre as cidades digitais e as cidades reais que se tem estabelecido mais 

intensamente no sentido em que a cidade real é tomada com referência na construção do 

ciberespaço, enquanto poucas têm sido as interferências nos projetos de cidades digitais nos 

espaços urbanos. Dentro do conjunto de cidades digitais, Zancheti reconhece também duas 

formas distintas de representação: 

 
Na relação analógica a estrutura e a organização da CD correspondem aos atributos 
físicos do espaço urbano, especialmente o público, da cidade real. Na CD podem 
existir praças, ruas, edifícios etc. que correspondem aos mesmos elementos da 
cidade real. [...] Na relação simbólica não existe a correspondência entre elementos 
do espaço real da cidade e os componentes da CD. Nesse caso, em geral, é utilizada 
uma representação sem analogia à cidade física, com conceitos completamente 
diferentes, como: grupo de discussão, anúncios, consulta a banco de informação, etc. 
A CD é, na realidade, um conjunto de serviços públicos ou privados, ou a formação 
de comunidades de interesse, no espaço virtual (a Internet) (ZANCHETI, 2003). 

 

No primeiro caso, as cidades digitais reproduzem estruturas urbanas por meio dos 

termos ou imagens de edifícios, praças e residências, utilizam a metáfora de uma cidade na 

arquitetura do desenvolvimento, sem representar uma cidade territorial. São exemplos os 

serviços de armazenamento de dados nos quais os ‘moradores’ ou ‘visitantes’ escolhem, 

respectivamente, o bairro em que desejam 'morar' (deixar seus arquivos, seus dados) ou 

‘visitar’ (baixar os seus dados). O segundo caso é caracterizado por meio de elementos/ 

símbolos que servem como promoção de atividades urbanas na cidade real. Trata-se de 

representações já existentes na cidade real, que se reproduzem nas cidades digitais e, dessa 

forma, reforçam e expandem as comunidades já existentes. 

 

2.2.2. O espaço público virtual: primeira aproximação 

 

 Dentre os trabalhos teóricos observados sobre a cidade digital, o sentido de espaço 

público é contemplado na maioria deles como um espaço em que se procura efetivar a 

participação civil. 
 
De maneira geral, a Internet se relaciona aos processos democráticos por possibilitar 
o desenvolvimento de versões complementares ou alternativas de três modalidades 
de participação política: (1) voto eletrônico, (2) a exposição, difusão e troca de 
idéias, pública e informalmente, entre indivíduos ou no interior de pequenos grupos 
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e redes de participação, e (3) a apresentação de demandas e interesse concernente ao 
ativismo político on-line (MITRE & MAIA, 2005, p.107). 

 

  Dentre os autores expertos no recente debate sobre as tecnologias digitais no que 

tange às relações entre pessoas e entre elas e os espaços, William Mitchell e Manuel Castells 

abordam a questão da formação de redes de comunicação digital e o desenvolvimento das 

comunidades a que se destinam essas redes. Castells apresenta um debate sobre a formação de 

uma esfera pública baseada nos movimentos sociais em rede, apontando potenciais efeitos 

sobre a democracia e a política informacional (CASTELLS, 2003, p.128). Mitchell traz uma 

abordagem voltada para os impactos das teletecnologias no espaço urbano das cidades, a qual 

aponta um espaço público reinventado que preservaria alguns dos princípios ou propósitos 

dos espaços públicos vivenciados até então. 

 
Os velhos e simples princípios do espaço público permanecem cruciais. Para que a 
vida pública não se desintegre totalmente, as comunidades devem encontrar formas 
de criar e manter locais de reunião e interação para seus membros - sejam eles 
físicos, virtuais ou alguma nova e complexa combinação dos dois. E, para que 
possam servir a seus propósitos, esses locais devem permite a liberdade de acesso e 
de expressão (MITCHELL, 2002, p. 154-155). 

 

 No entanto, esses autores não problematizam especificamente a questão do espaço 

público e tratam-na dentro de um contexto mais amplo. Aurigi e Graham (2000) apresentam 

um trabalho4 que se debruça mais diretamente sobre a questão do espaço público e observa, 

no meio virtual, a capacidade de desenvolvimento de um espaço cuja acepção se aproxima 

daquela que se pretende investigar. O espaço público virtual seria, segundo esses autores, um 

“contexto onde as pessoas se encontram e interagem como cidadãos com interesses cívicos 

comuns. Introduz uma solução possível na forma de espaços públicos on-line para discussão, 

mobilização, participação e cooperação em políticas e assuntos de cunho social” (AURIGI & 

GRAHAM, 2000, p. 18).  

 

 Diante do que se pode observar, a maior parte dos estudos sobre as cidades digitais 

concentra-se nas últimas duas décadas. Faz parte de investigações sobre o desenvolvimento 

tecnológico na área da informação e comunicação, cujas influências se percebem nas mais 

diversas facetas da vida contemporânea. Desse modo, são vários os campos disciplinares que 

se debruçam sobre a relação entre as estruturas espaciais e as relações sociais resultantes do 

                                                 
4   AURIGI, Alessandro, GRAHAM, Stephen. The crisis in the urban public realm. In LOADER, B.D. (ed.), 

Cyberspace Divide: Equally, Agency and Policy in the information Society. Londres, Routledge, 1998. 
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aparecimento das redes computadorizadas. É necessário, portanto, situar-se nesse âmbito 

interdisciplinar para abordar essa nova ‘face’ do urbano.  

 

 A relação que se estabelece entre as categorias analisadas - cidade digital e espaço 

público - orienta para um conjunto de argumentos que se estrutura inicialmente em torno 

desse suporte para um novo tipo de relações (interações) entre as pessoas e entre essas e o 

espaço. Como aponta Randolph (2004), essas características levam ao experimento de um 

espaço (das redes computadorizadas) que pode ser entendido como um produto social, 

político, econômico ou cultural. A diversidade de campos semânticos demonstra ser possível 

analisar o objeto em questão – o espaço público virtual –, tanto como um espaço social, que 

favorece as relações entre as pessoas ou instituições; como um espaço político, onde o que 

prevalece é a liberdade dos diferentes discursos; como um espaço econômico, de fluxos e 

trocas variadas; ou como um espaço de representação, elaboração e trocas de signos e 

significados de uma determinada sociedade. 

 

 O interesse desta dissertação está focado especificamente nos espaços das cidades 

digitais enquanto espaço na Internet, no que se refere à caracterização do espaço público 

virtual, na maneira como ele tem sido projetado, que tipo de relações tem propiciado, e como 

um conjunto integrado de elementos políticos, sociais, culturais e comunicativos. Tratando-se 

de uma construção no ciberespaço, informação, interação social e referência cultural são 

pilares para o projeto da cidade digital (ZANCHETI, 2003), de maneira equivalente e 

conjunta. 

 

 Uma vez apresentado o contexto no qual se desenvolveram as principais questões 

teóricas e empíricas que incidem sobre o espaço público na cidade digital, é mister passar às 

demais partes desta dissertação. 

 

 

*** 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 Esta parte da do trabalho tem como objetivo apresentar os pressupostos teóricos 

utilizados para o entendimento do objeto da pesquisa: o Espaço Público Virtual. Procura-se 

identificar e definir os principais conceitos que orientarão o estudo de casos e a elaborar um 

critério de aferição dos espaços públicos nas cidades digitais que permitam o entendimento, a 

tradução e o conhecimento do objeto da pesquisa. Vale salientar que essa proposta constitui 

um processo crítico, cuja persistência se situa mais no campo do problema - o Espaço Público 

na Cidade Digital - levando à teoria - uma conceitualização do Espaço Público Virtual. Um 

posicionamento teórico claro é extremamente importante diante da pluralidade de tipos e 

denominações de cidades digitais e das diversas conotações que pode assumir a expressão 

‘Público’, que caracteriza o objeto de pesquisa. 

 

 

3.1 CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

 O entendimento e conceitualização do Espaço Público Virtual são feitos por meio da 

utilização de Categorias de Análise. O termo categoria remete à concepção objetivista e 

realista de Aristóteles, que a define como ‘determinação dos objetos’ (HESSEN, 2003, p.135). 

Numa acepção fenomenológica, serve como conceito que define o objeto de estudo e que 

nesta dissertação será trazido de autores já expertos no assunto. No que tange à 

fundamentação teórica dessa investigação, tomam-se como categorias principais os conceitos 

de Espaço Público e Cidade Digital, a partir dos quais se procura estabelecer aquele de 

Espaço Público Virtual. Além dessas, são tomadas como categorias auxiliares Espaço 

Urbano, associada ao Espaço Público, e Ciberespaço, associada à Cidade Digital. 

 

 Uma vez que as construções no ciberespaço se constroem como metáforas da vida 

cotidiana (JOHNSON, 2001), é possível observar, por analogia, como a categoria Espaço 

Público (aplicada ao Espaço Urbano) tem se desenvolvido no âmbito do Ciberespaço (nos 

casos de Cidades Digitais). Procura-se então levantar as características que definem o Espaço 

Público Virtual, segundo as semelhanças observadas entre o Espaço Público ‘urbano’ e o 

‘virtual’. Essas categorias e a relação que se observa entre elas são então apresentadas na 

figura a seguir. 



 

 

32

   
  Figura 3. Categorias de análise do Espaço Público Virtual 

 

 O Espaço Urbano é entendido como “em qualquer época, o resultado do casamento 

indissolúvel entre sistemas de objetos e sistemas de ações, enquadrados na dinâmica das 

relações econômicas, políticas e culturais específicas de diferentes formações sociais” 

(SANTOS, 1994). Entende-se aqui o Espaço Urbano como sendo formado pelo conjunto de 

elementos físico-espaciais que se associam ao registro de práticas sociais e de memórias 

coletivas. 

 

 As tecnologias da comunicação, ao estenderem as capacidades sensoriais e 

redefinirem as noções de distância e tempo, certamente modificaram a experiência de 

espacialidade do indivíduo. O Ciberespaço ou Espaço Virtual é o espaço das redes de 

comunicação, um espaço informacional que responde à dinâmica das relações econômicas, 

políticas e culturais das diferentes sociedades. 

 
Apesar de definido como espaço sem lugar, sem escala e sem tempo, ele faz parte da 
realidade e nós interagimos nele e com ele, por meio de interfaces. A interface é o 
lugar onde ocorre a troca entre domínios heterogêneos, novos serviços e novas 
formas de comunicação que redimensionam os processos de interação social e a 
noção de espacialidade (OLIVEIRA, 2004).  

 

 As Cidades Digitais podem ser entendidas como um lugar de interface, sendo que 

pressupõem mais do que comunidades unidas via redes de comunicação. Apresentam uma 

nova forma de interação e participação social, nos processos de intercâmbios econômicos e 

culturais, na produção de conhecimento e, possivelmente, de identidades.  

 

 A idéia de Espaço Público, por fim, não se esgota nem está associada unicamente a 

uma realidade físico-espacial (praça ou parque). Ele é entendido como o âmbito em que se 

desenrolam atividades de sociabilidade que incidem na organização da vida coletiva e na 

representação da sociedade. O projeto desses novos espaços públicos e, mais que isso, a 

  ESPAÇO URBANO 

  ESPAÇO PÚBLICO 

Espaço Púbico Virtual 

 CIBERESPAÇO 

   CIDADE DIGITAL  
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construção das cidades digitais a partir deles, torna-se uma possível alternativa para a 

participação e a representação de comunidades, entidades ou associações no ciberespaço. 

 

 Uma vez que as categorias levantadas constituem pressupostos teórico-metodológicos, 

elas são tomadas como conceitos que não se colocam em questão, mas servem como 

fundamento para a compreensão do problema teórico e prático e têm como base a produção 

teórica de autores que trabalham sobre esse eixo de investigação. 

 

3.1.1 Cidade Digital 

 

 Antes de entrar no debate sobre a cidade digital propriamente dito, é necessária uma 

conceitualização de algumas terminologias e a contextualização do que viria a ser o 

ciberespaço, esse ambiente mais amplo no qual se insere a CD e que envolve esferas sociais, 

culturais, políticas e econômicas travadas no espaço existencial. 

 

 O termo Ciberespaço toma como elemento de composição o antepositivo ciber, da 

expressão inglesa cybernetics - que por sua vez deriva do grego, kubernétés, que significa 

‘arte do controle, da pilotagem, do governo’ (LEMOS, 2004, p.18). A ciência Cibernética 

(WEINER, 1967)  aplica-se à arte daquele que “regula um sistema ou máquina, se transforma 

no estudo da informação e da possibilidade de compreender a comunicação entre homens e 

máquinas” (TORRES, 2004). A idéia de Espaço Cibernético ou Ciberespaço refere-se, 

portanto, àquele onde os relacionamentos são fundados na troca de informações transmitidas 

pelos usuários e mecanismos. “É um espaço virtual, que não existe fisicamente, mas que 

reproduz o espaço existencial. [...] Enfim, é o que foi desvendado pelos computadores, redes 

de informática e Internet” (idem). 

 

 A idéia de virtual, por sua vez, é muito colocada em contraponto ao real (presença 

tangível), como ausência de existência. Mas, ao invés de significar algo falso, ilusório, 

imaginário, define uma qualidade mais potencial que põe em jogo o processo de 

representação e que redefine - ou atualiza - uma atualidade de partida. Quanto à origem da 

palavra, do latim medieval, virtualis provém de virtus que, por sua vez, quer dizer força, 

potência. Dessa forma, “o virtual não se opõe ao real, e assim ao atual, que é possível, estático 

e construído” (LEVY, 1999, p.16). A idéia de virtualidade está muito associada às 
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construções no ciberespaço, onde a realidade é tomada como ponto de partida para sua 

construção e a elaboração de novas maneiras de comunicar no espaço-informacional. 

 

 O termo ciberespaço foi cunhado pela primeira vez na década de 1980 na obra de 

ficção científica de William Gibson, Neuromancer. A metáfora da conexão entre 

computadores foi descrita antes mesmo da sua existência na Internet, como um mundo de 

lugares virtuais interconectado via computadores, uma analogia à idéia de um espaço que 

existe na mente das pessoas, baseado apenas na consciência de um corpo, sem a mediação de 

objetos físicos ou a delimitação tridimensional. Na tentativa de uma definição, Gibson 

“modela a sua concepção de ciberespaço pela de espaço da cidade, visto por meio de suas 

luzes, que o mostram e o escondem conforme se movimentam no mesmo” (ZANCHETI, 

2001). 

 
O ciberespaço. Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de 
operadores autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo altos conceitos 
matemáticos[...]. Linhas de luz abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e 
constelações infindáveis de dados. Como marés de luzes de cidade [...] (GIBSON, 
2003:67). 

 

 Torres (2004) apresenta uma concepção de ciberespaço complementar à de Gibson, 

sobretudo porque define algumas características que vêm a determinar formas de 

relacionamento, de operação e mesmo de existência do ciberespaço. 

 
É um espaço virtual, que não existe fisicamente, mas que reproduz o espaço 
existencial. [...] Possui algumas características específicas: a) é um espaço de 
liberdade, no sentido de que não o controlam governos, empresas nem entidades 
supranacionais. Nele todas as pessoas ingressam em igualdade de condições e 
qualquer tentativa de regulação pode significar a sua própria destruição; b) opera 
através da interatividade, podendo os usuários influir sobre a informação e controlar 
a própria editoria; c) abre-se para a infinitude, universalidade e internacionalização.  

  

 Foina define que, quando é feita a referência a um Urbano Virtual, está se referindo a 

uma porção do espaço, no caso do Ciberespaço, e não à sua totalidade. “Um Urbano Virtual é 

a porção do Ciberespaço onde possamos identificar os vários elementos espaciais do sistema 

urbano” (FOINA, 2005). A Cidade Digital pode ser entendida como um elemento de interface 

no ciberespaço: “uma espécie de tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma 

sensível para a outra” (JOHNSON, 2001, p.17).  

 
Aristóteles definiu a metáfora como o ato de “dar a uma coisa um nome que 
pertence a outra coisa”, o elemento-chave nessa fórmula é a diferença que existe 
entre “a coisa” e “outra coisa”. As metáforas criam relações entre coisas que não são 
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diretamente equivalentes. É a diferença que assegura o sucesso da metáfora 
(JOHNSON, 2001, p.47). 

 

 Da mesma forma que Gibson interpretou o Ciberespaço tendo como contrapartida o 

Espaço Urbano, tem se observado que muitos espaços virtuais adotam a metáfora da cidade 

como forma de representação. Além disso, as estruturas espaciais de algumas cidades têm 

sido reproduzidas no Ciberespaço tal como se percebem na realidade, por meio da 

apresentação de modelos tridimensionais, da divulgação de localização de serviços na cidade 

e da realidade virtual - com simulações computadorizadas que tentam reproduzir a realidade 

mediante a ‘imersão sensorial’ ou ‘experiências interativas’ proporcionadas pelo computador. 

  

 O conceito de Cidade Digital adotado neste trabalho é aquele elaborado por Zancheti: 

 
Pode-se dizer que uma cidade digital (CD) é um sistema de pessoas e instituições 
conectadas por uma infra-estrutura de comunicação digital (a Internet) que tem 
como referência comum uma cidade real. O propósito de uma CD varia muito, 
podendo incluir um ou mais dos seguintes objetivos, entre inúmeros outros: criar um 
espaço de manifestação política e cultural das pessoas e grupos; criar um canal de 
comunicação entre pessoas e grupos; criar canais de comunicação e negociação entre 
a administração municipal e os cidadãos; favorecer uma maior identificação dos 
moradores e visitantes com a cidade referência; criar um acervo de informações, das 
mais variadas espécies e de fácil acesso sobre a cidade referência” (ZANCHETI, 
2003). 

 

 A partir dos propósitos ou usuários aos quais se destinam as CDs, já é possível 

visualizar alguns critérios que caracterizam os seus espaços. Rodrigo Firmino (2003), no seu 

estudo sobre a emergência das cidades digitais na Europa, propõe uma classificação das 

cidades digitais com base em três dimensões: 1) as pessoas/instituições (atores) e os interesses 

(públicos e privados) envolvidos; 2) as representações virtuais (compreendendo sítios na 

Internet, intranets, modelos de realidade virtual, etc.); e 3) a dimensão física (muitas vezes 

esquecida e que envolve elementos como a infra-estrutura e os portais de acesso, quiosques, 

etc.).  Mesmo que a dimensão física não constitua uma categoria de análise nesta dissertação, 

vale colocar a ressalva de Firmino quanto à dependência do espaço virtual de uma estrutura 

física de suporte. 

 

 De certa forma, a primeira dimensão das cidades digitais apontada por Firmino - 

segundo os seus atores e interesses - é contemplada pela definição de Zancheti, quando se 

refere aos propósitos das CDs. No que se tange à representação, ambos os autores identificam 
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a metáfora com o Espaço Urbano, por se revelar uma estrutura espacial já reconhecida: a 

relação analógica ou a relação simbólica. 

 

3.1.2 Espaço Público 

 

 Enquanto as categorias Cidade Digital e Ciberespaço são conceitos recentemente 

construídos e ainda pouco definidos, o conceito de Espaço Público tem tido variadas 

acepções, na maioria das vezes relacionadas a variações do significado da expressão 

‘público’. Isso nos leva a observar que existe uma diversidade de campos semânticos e 

disciplinares para a categoria ‘público’, a qual termina por apresentar delimitações por vezes 

confusas e até conflitantes. 

 

 No estudo sobre As dimensões constitutivas do Espaço Público, Lavalle (2005) 

identifica que, ao longo dos anos, vários conceitos de Espaço Público se construíram em 

oposição àquilo que se entende por privado. A acepção de privado pode ser tomada em 

oposição a três conceitos principais: o de vida pública, como convívio social e de acesso 

aberto e irrestrito; o de propriedade política, que se refere às necessidades coletivas da 

comunidade; e o de publicitado  exposto à luz pública.  O mesmo autor observa também que o 

significado atual do Espaço Público é ainda mais complexo, podendo ser visto sob diversos 

pontos de vista: como instância de mediação entre a sociedade e o Estado; como espaço 

democratizador que atende ao problema da integração social; como espaço edificado mediante 

o uso de recursos comunicativos universalmente disponíveis; como difusor de processos 

legítimos de formação de vontade política de uma sociedade. Isso para listar apenas alguns 

dos sentidos mais recorrentes.  

 

 Os resultados da exploração que fez Lavalle sobre a categoria Espaço Público apontam 

para uma concepção a partir da confluência de três dimensões: o social, o político e o 

comunicativo. O social corresponderia às instituições civis da vida pública, e remete à 

densidade do tecido associativo, à sociabilidade e à civilidade no convívio social; o político 

estaria vinculado às instituições que processam decisões; o comunicativo é entendido como a 

expressão e recepção de conteúdos, e principalmente como a construção de consensos e 

dissensos.  No entanto, a produção do Espaço Público não pode ser vista unicamente a partir 

de apenas uma dessas dimensões, como um princípio ou um só pólo de produção. 
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Dimensões Funções envolvidas 

Social - Promove a sociabilidade e a civilidade no convívio social. 

Política - Processa as decisões 

Comunicativa - Constrói consensos e dissensos 

Quadro 2 – Dimensões da categoria Espaço Público e principais funções envolvidas, segundo Lavalle (2005) 
 
  

 Tal profusão de significados para a expressão público leva a vincular o conceito de 

Espaço Público ao objeto que se pretende investigar, o Espaço Público na Cidade Digital. 

Dentro dessa investigação, é com explicações das funções desempenhadas no Espaço Urbano 

que se espera delimitar uma idéia de Espaço Público Virtual. 

 

 No que se refere à categoria Espaço Urbano, ela é entendida como “um atributo 

cognitivo da mente humana que estabelece relações simbólicas entre objetos físico-espaciais 

(arquiteturas, relevo, solo dividido, equipamentos, vegetação e presença d´água, dentre 

outros) no espaço tridimensional” (ZANCHETI, 2003). Tais relações simbólicas se constroem 

permeadas por informações e valores compartilhados que definem o conjunto de práticas 

sociais no espaço. Logo, o entendimento do espaço urbano está muito associado às práticas 

sociais no e do espaço, o que por vezes o confunde com a idéia de espaço público.  

 

O espaço urbano pode apresentar tantos fragmentos ou espaços diferenciados, 

conforme seja a variedade de representações socioculturais que nele acontecem. Daí vem o 

conceito da geografia como um espaço ‘concebido não somente como suporte material, como 

também expressão e portador de práticas e representações simbólicas e culturais’ (SANTOS, 

1997, p.58-9). Já a sociologia identifica a formação de lugares ou espaços singulares 

principalmente por meio de “representações e práticas construídas pelas pessoas que neles 

interagem” (LEITE, 2004, p.35), caracterizando a espacialização de práticas sociais. 

“Podemos entender os lugares como demarcações físicas e simbólicas no espaço, cujos usos 

os qualificam e lhes atribuem sentidos de pertencimento, orientações sociais e sendo por essas 

delimitados reflexivamente” (Loc. Cit.). Essa noção de lugar aparece de forma menos 

genérica e abrangente que a de espaço, pois retém uma distinção que vem a qualificar o 

Espaço Público. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e 

significado” (TUAN, 1983, p.151). 
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Por meio da identificação interna, os indivíduos agrupados se reconhecem como 
semelhantes [...] e estabelecem convergentes sentidos de pertencimento, a partir de 
uma mesma experiência compartilhada. Pela diferenciação externa, os mesmos 
indivíduos operam seletivamente o que consideram familiar e estranho (LEITE, 
2004, 38). 

 

 São essas experiências compartilhadas, de reconhecimento e estranhamento, que 

caracterizam a identidade dos indivíduos de uma comunidade. A idéia de comunidade 

subentende um conjunto de indivíduos que compartilham os mesmo elementos culturais e 

possuem “um padrão de significados que são transmitidos historicamente e incorporado em 

símbolos” (GEERTZ, 1989, p.103). Atualmente as comunidades podem pertencer ou não a 

um mesmo espaço físico. Segundo Hampton e Wellman (2000), a sociabilidade baseada no 

lugar foi de fato uma fonte importante de apoio e interação social. Fundava-se nas relações de 

vizinhança e em locais de trabalho, tanto em sociedades agrícolas como no período industrial. 

Mas o que se observada nos dias de hoje é que as pessoas passaram a formar laços em 

sociedades locais com maior base nas afinidades do que na localidade. As comunidades são 

tidas como “redes de laços interpessoais que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, 

um senso de integração e identidade social” (HAMPTON; WELLMAN, 2000, p.195). 

 

 Atualmente, formam-se comunidades mediante a escolha estratégica de atores cujos 

interesses comuns articulados nas redes computadorizadas representam uma organização 

social sem ‘lugar’ específico. Os casos das Cidades Digitais têm se desenvolvido, tanto com 

base em comunidades territorialmente definidas quanto por meio das redes formadas no 

ciberespaço. Ao utilizar a Internet para manifestar ações coletivas, valores ou representar 

instituições sociais, caracterizam ‘movimentos sociais em rede’ - para utilizar a expressão de 

Castells (2003) - que por vezes têm o intuito de discutir e modificar as próprias instituições. A 

Internet tornou-se um componente indispensável para variados tipos de movimentos sociais 

que têm em comum o fato de ser mobilizados em torno de valores culturais. As cidades 

digitais tomam a metáfora do espaço urbano não apenas como um modelo para a arquitetura 

dos seus espaços, mas também como conjunto de símbolos, valores e significados que 

permitem a identificação dos usuários e sua representação.   

 

 Retome-se então, o conceito de Espaço Público. Ainda que seja possível tomar como 

complementares as noções de espaço público e espaço urbano, é possível também distinguir 

pelo menos três concepções distintas: a de propriedade pública, a de espaço-signo e a de 

esfera pública (LEITE, 2004). A primeira acepção - propriedade pública - refere-se ao espaço 
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urbano como propriedade pública do Estado; o espaço-signo seria aquele cuja acepção vem 

das relações simultâneas de pertinência e de representação social, que estruturam espaços de 

identidade; a esfera pública está relacionada ao espaço onde os indivíduos se vêem e são 

vistos como cidadãos engajados politicamente segundo formas de solidariedade social (op. 

cit.:199).  

 

Concepção do 
Espaço Público Funções do espaço a que se refere 

Propriedade 
pública - Espaço urbano como propriedade pública do Estado 

Espaço-signo - Espaço das relações entre representação que estruturam a paisagem urbana 

Esfera pública - Espaço onde os indivíduos se vêem e são vistos como cidadãos engajados 
politicamente segundo formas de solidariedade social 

Quadro 3 – Principais concepções para o Espaço Público associadas às funções que desempenha segundo Leite (2004) 
  

 

Observe-se que a primeira acepção, de propriedade pública, é próxima da adotada por 

Pereira (1996), baseada simplesmente na acessibilidade dos espaços, sendo o Espaço Público 

todo aquele a que se tem acesso, independentemente de qualquer barreira, em oposição ao 

espaço privado que, por sua via de inacessibilidade, tem uma barreira que pode ser física, 

institucional, legal, etc. No entanto, essa acepção não seria aplicável para caracterizar o 

Espaço Público Virtual, pois a livre acessibilidade é uma condição no Ciberespaço (TORRES, 

2004). Isso também excluiria da análise os casos dos espaços virtuais onde o acesso é restrito 

ou permitido mediante a identificação. É necessário aprofundar um pouco mais a acepção de 

Espaço Público proposta por Leite:  

 
Entende-se que uma noção de espaço público requer, para qualificar como púbicos 
determinados espaços urbanos da vida contemporânea, uma inserção conceitual de 
mão dupla entre espaço e sociabilidade pública. Implica, portanto, relacionar dois 
processos interdependentes, que concorrem simultaneamente para uma única 
direção: a construção social do espaço, enquanto produto e produtor de práticas 
sociais; e a construção espacial da sociabilidade pública, enquanto produto e 
produtor das espacializações da vida social (LEITE, 2004: 196).  

 

 É importante colocar que esse autor entende o Espaço Público como um espaço 

construído por práticas sociais que a ele atribuem sentidos diferenciados ao definir 

demarcações físicas e simbólicas que atribuem a noção de pertencimento. Seria útil associar a 
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acepção de Leite à idéia de Espaço Público apresentada por Carrión. Segundo este último 

autor: 

 
O espaço público desenvolve-se como um componente para a organização da vida 
coletiva (integração, estruturação) e da representação (cultural, política) da 
sociedade, onde se desenrola a atividade social e que tem distintas posições 
dependendo da conjuntura, da realidade tratada, do grupo de usuário a que se destina 
(CARRION, 2004). 

 

 Para tanto, segundo Carrión (2004), o Espaço Público cumpre essencialmente duas 

funções dentro de uma cidade: 

 1. De sentido e forma à vida coletiva: são espaços a partir dos quais a população se 

apropria da cidade e vive em sociedade. Constituem espaços de representação e 

reconhecimento social, pois permitem conhecer, recordar e conformar a história e a cultura 

tanto para a comunidade que o construiu quanto como numa projeção para as demais 

comunidades.  Relaciona-se com o espaço onde os indivíduos se vêem e são vistos como 

cidadãos engajados politicamente, segundo formas de solidariedade social que remetem 

também à civilidade no convívio social. 

 2. De representação da coletividade: são espaços onde se viabiliza a sociedade, por 

que é onde se constrói a expressão da identificação social da diversidade. Tal representação 

busca continuar no tempo e no espaço, seja pela apropriação simbólica do espaço público (que 

permite transpor as condições locais a expressões nacionais, ou até mesmo internacionais), 

seja por meio de apropriações simbólicas de elementos que o identificam (como a 

nomenclatura dos espaços, signos, significados e imaginários urbanos). O espaço público está 

intimamente associado ao conceito de memória urbana, de um espaço que legitima e oficializa 

eventos históricos locais. Por meio de sua construção simbólica, sua finalidade é representar e 

tornar visíveis os elementos culturais de uma sociedade.  

 

  O conjunto dessas funções define uma acepção de Espaço Público que será aplicada 

aos casos de cidade digital, a fim de identificar o Ciberespaço Público. De certo modo, elas 

estão relacionadas à definição apresentada por Leite, enquanto “produto e produtor de práticas 

sociais (...) e das espacializações da vida social”, como se verá adiante na definição do Espaço 

Público Virtual. 

 

 Por fim, Carrión apresenta também quatro condições em que se baseiam as práticas 

cotidianas na caracterização dos espaços Públicos. São elas: o espaço simbólico, o espaço 
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simbiótico, o espaço de intercâmbio e o espaço cívico. O simbólico estaria associado aos 

espaços de identidade, por meio de pertinência e de representação (patrimonial) simultânea, 

porque representa a sociedade e é representado por ela. O simbiótico seria referente aos 

espaços de integração social, de encontro, de socialização, onde as relações se diversificam, a 

diferença se respeita e onde se encontra a população. Os espaços de intercâmbio seriam 

aqueles onde se trocam bens, serviços, informação e comunicação, os espaços de fluxos. O 

espaço cívico, por sua vez, seria aquele que representa a cidadania e a consciência social.  
 

Condições Práticas cotidianas que caracterizam as condições 

Simbólico - Representa a sociedade e é representado por ela. 

Simbiótico - Promove o encontro e a socialização. 

Intercâmbio - Permite a troca de bens, serviços, informação e comunicação. 

Cívico - Permite representar a cidadania e a consciência social.  

Quadro 4 – Principais condições ou caracteres do Espaço Público, segundo as práticas cotidianas que os definem identificadas 
por Carrión (2004). 

 

 A apresentação das duas funções essenciais propostas por Carrión, bem como das 

quatro condições que caracterizam os Espaços Públicos na prática cotidiana do espaço urbano 

(quadro 4), tem como intenção possibilitar a análise do espaço público no meio virtual. Tal 

analogia com o espaço urbano desconsidera os aspectos morfológicos ou de simples 

acessibilidade, e se estabelece mais precisamente quanto às semelhanças funcionais. Perpassa 

questões de relações sociais, de identidade e representação coletiva, que caracterizam tanto os 

espaços urbanos das cidades como os espaços virtuais, onde a sociabilidade, dada por meio da 

interação e da comunicação, são fatores essenciais.  
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3.2 O ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE DIGITAL  

 

 Com base nos conceitos de Cidade Digital e Espaço Público, chega-se então a uma 

primeira acepção, ou uma hipótese, do que vem a ser o Espaço Público Virtual. Essa hipótese 

orientará a elaboração de critérios analíticos a serem empregados nos estudos dos casos de 

cidades digitais, a fim de se chegar a um conceito final do Ciberespaço Público. 

  

O Espaço Público Virtual caracteriza-se por ser um espaço estruturado por meio das 

redes de comunicação digitais, que serve simultaneamente de organização e de 

representação de uma coletividade, tendo como referência uma cidade real. Para tanto, deve 

apresentar como propósitos: 

   Criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos; 

   Criar canais de comunicação e negociação entre a administração municipal e os 

cidadãos; 

   Criar um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade; 

   Localizar e integrar camadas de informação e serviços da cidade de referência; 

   Oferecer um ambiente de trocas de informação, bens e serviços. 

 

 Da categoria Cidade Digital, fez-se necessário permanecer com alguns dos propósitos 

identificados na sua caracterização conceitual, a fim de reconhecer quais os interesses e a que 

indivíduos se destinam seus projetos e, assim, aferir a qualidade de seus espaços como 

efetivamente espaços públicos. Ao se retomar o conceito de Cidade Digital – ver 

Fundamentação Teórica - observa-se que o propósito referente à Criação de espaço de 

manifestação política e cultural das pessoas e grupos foi suprimido no conceito apresentado 

para o Espaço Público Virtual. Isso ocorre por se tratar de uma característica encontrada 

também nos demais propósitos, dentre eles o de Criar canais de comunicação e negociação 

entre a administração municipal e os cidadãos, o que corresponde à caracterização de um 

espaço onde os indivíduos se vêem e são vistos como cidadãos engajados politicamente.  

 

 Esse propósito trata da capacidade de estabelecer uma relação de reconhecimento dos 

cidadãos, comunidades ou instituições como indivíduos participantes, por meio de um espaço 

de manifestação coletiva, nesse caso mais política do que cultural. Esse objetivo também está 

presente no propósito de Criar um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a 

cidade, que promove não só a manifestação cultural, mediante valores e símbolos, como a 
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apropriação desses elementos e sua reprodução. Possibilita, assim, a divulgação e a percepção 

dos signos, significados e imaginários dos cidadãos/usuários das cidades digitais, como uma 

construção de uma estrutura que sustenta, legitima e oficializa as relações e os laços de 

relacionamento entre eles. 

  

Por outro lado, é importante salientar, dentre os principais propósitos identificados, 

aqueles de Localizar e integrar camadas de informação e serviços da cidade de referência e 

de Assegurar um ambiente de trocas, intercâmbio ou permutas. O primeiro deles visa 

identificar a existência de espaços diferenciados, demarcados fisicamente ou simbolicamente 

por meio de ações ou objetos que qualificam esses lugares e lhes atribuem o sentido de 

pertencimento por parte do cidadão/usuário. Trata-se da caracterização de um ambiente e do 

sentido de comunidade, que reúne informações e valores muitas vezes compartilhados por 

meio da troca e da circulação de bens materiais e simbólicos, daí o motivo de se acrescentar o 

outro propósito.  

 

 Por fim, o propósito de Criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos é uma 

condição básica do Espaço Público na Cidade Digital, pois assegura o princípio essencial de 

promover a existência do cidadão no ciberespaço pela representação de uma identidade.  

Permite o reconhecimento e a partilha de informações entre os usuários, como integrantes de 

uma comunidade sociocultural, no debate e na atividade coletiva organizada. Possibilita, 

igualmente, a identificação dos moradores e visitantes da CD com a cidade de referência, 

servindo de estrutura de representação da coletividade. O espaço virtual é um espaço que 

preza a interatividade e a informação, em que são fatores essenciais a comunicação e a 

manifestação. 

 

 Ao exprimir o tipo de organização social da cidade a que se fez referência, o espaço 

público virtual promove o reconhecimento (identificação) entre os indivíduos porque 

conforma um ambiente de partilha de um conjunto de símbolos, significados e experiências 

que conferem o sentido de comunidade, de integração e de identidade social. É com esses 

propósitos que Espaço Público Virtual confere simultaneamente o sentido de pertinência e de 

representação, necessários à organização da vida coletiva e à representação da sociedade.  

Esse conjunto de cinco propósitos permite cumprir as duas funções essenciais do espaço 

público ao dar sentido e forma à vida coletiva, ao mesmo tempo em que serve de 
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representação da coletividade nas cidades digitais, enquanto produto e produtor de práticas 

sociais e de espacializações da vida social no ciberespaço. 

 

 Passa-se agora à análise dos casos de cidades digitais, a fim de verificar na análise 

empírica a comprovação ou a efetivação do conceito de Espaço Público Virtual elaborado. 

Isso será feito verificando se os propósitos levantados foram suficientes - e a partir de que 

critérios - para a constatação das duas funções essenciais e simultâneas do Espaço Público na 

Cidade Digital: organizando a vida coletiva e representando a coletividade.  

 

 

*** 
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4. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 Nesta parte da dissertação será apresentado o universo da análise e justificar a amostra 

de casos escolhidos para a pesquisa, bem como descrever o método de análise empregado. A 

pesquisa empírica foi realizada seguindo basicamente os seguintes procedimentos: elaboração 

de um critério de análise; eleição dos casos para estudo; análise dos casos; estudo 

comparativo.  

 

 O critério de análise baseia-se no conceito de Espaço Público Virtual segundo as 

funções que desempenha na cidade digital, observadas por meio dos objetivos e tipo de 

usuário a que se destina (propósitos), conforme foi apresentado dentre os pressupostos 

teóricos. As funções, os propósitos e as características observadas nos espaços públicos das 

cidades digitais são analisados segundo uma matriz que sintetiza o resultado do estudo dentro 

da amostra de análise escolhida e, ao final, contribuirá para a formulação de um conceito de 

Espaço Público Virtual. 

 

 

4.1 UNIVERSO DE ANÁLISE E AMOSTRA DE CASOS 

 

 O universo de cidades digitais existente hoje na Internet é bastante amplo devido à 

larga aplicação do conceito de cidade nos diversos portais, conceito freqüentemente associado 

aos sites que estabelecem alguma relação de comunidade, daí a grande difusão na utilização 

dos termos cidade digital, cidade virtual, cibercidade. Um busca pela expressão digital city no 

atual maior serviço de busca na Internet - o Google - apresentou, em 02.05.2005, cerca de 

464.000 ocorrências do termo (em 10.01.2006, esse número já chegava a cerca de 1.500.000). 

A utilização da referência em língua inglesa teve como intenção capturar o maior número 

possível de ocorrências, pois é nessa língua que se apresenta hoje a maioria das informações 

na Internet. Foram acessadas cerca das cem primeiras ocorrências, observou-se que muitas 

referências se repetem, e algumas delas não têm nenhuma relação de comunidade, como sites 

para comércio eletrônico ou anúncios de produtos. 

 

Dentre os sites verificados, o universo de casos foi determinando segundo dois 

processos. Primeiramente, levantaram-se na Internet os exemplos que utilizam as palavras 
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chaves digital city ou cidade digital em sua denominação. Desse universo, foram escolhidos 8 

casos, que estão entre os mais representativos – fazem parte dos primeiros resultados 

apontados na busca. Foram escolhidas as cidades digitais de Kyoto, AOL City Guide, 

Geocities, Amsterdã, Bolonha e Linz (como resultado da busca pela expressão digital city) e 

as Cidade do Conhecimento e Aveiro Digital (na busca por cidade digital). O segundo 

processo corresponde à escolha de 4 casos segundo critérios específicos: o Guia de cidades 

Terra, o Orkut, os projetos da Infovilles (que compreendem 3 casos analisados) e do Porto 

Digital. 

 

 O Guia de Cidades Terra foi escolhido por ser um exemplo semelhante ao AOL City 

Guide, um dos pioneiros a fazer referência às cidades na Internet, sendo aplicado às cidades 

brasileiras com grande divulgação. O projeto da Infovilles foi selecionado por apresentar uma 

documentação detalhada e uma proposta de associação de cidades para o desenvolvimento 

local, proposta semelhante à da Cidade do Conhecimento, da Universidade de São Paulo, 

escolhida como um caso representativo no Brasil. O projeto do Porto Digital integra o 

conjunto de casos em estudo por se tratar de uma experiência local de conhecimento nacional 

em debates sobre Cybercities, Cibercidades ou Cidades Digitais. Por fim, o Orkut constitui 

um caso estudado por reunir a maior comunidade virtual criada até hoje, constituída com 

grande representatividade de brasileiros. 

  

Cidade Digital /  Digital City 
TIPO SIMBÓLICA ANALÓGICA 

  Conjunto de Cidades Cidades isoladas 

Caso 
levantado 

Guia de Cidades Terra 
AOL City Guide  
Geocities; Orkut 

Infoville 
Cidade do Conhecimento 
 

Kyoto; Linz; Amsterdã 
Bolonha; Aveiro  
Porto Digital 

Quadro 5 – Amostra de casos escolhida e classificação conforme o tipo de representação segundo Zancheti (2003). 

 

Esse total de 12 casos conforma uma amostra significativa e variada que corresponde à 

categoria de cidade digital, podendo ser agrupado nos dois tipos principais de CD 

identificados dentre os pressupostos teóricos, de acordo com a relação que têm com o espaço 

urbano: a simbólica, dada mediante de uma nomenclatura comum, como uma metáfora 

urbana; e a analógica, na qual o projeto de cidade digital apresenta uma relação com 

moradores, instituições e espaço físico de uma determinada cidade. No entanto, mesmo entre 

os casos caracterizados por possuírem uma relação analógica, foi possível distinguir algumas 
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variações, sobretudo relacionadas com o propósito de cada uma delas e como o grupo de 

usuários aos quais se destinam. 
 

 Os três primeiros casos listados no conjunto de cidades digitais simbólicas 

caracterizam-se por ser vinculados a grandes provedores da Internet. Funcionam como portais 

de cidades e fazem referência a variadas cidades do Brasil (Terra), dos Estados Unidos (UOL) 

e do mundo (GeoCities), ao invés de se referir exclusivamente a uma única cidade. O 

GeoCities caracteriza-se por reunir a maior comunidade de sites pessoais de toda a Internet. A 

AOL Digital City corresponde a um serviço destinado às cidades norte-americanas, 

semelhante ao Guia de Cidades Terra, que possui uma interface mais voltada para a 

localização de serviços de entretenimento nas cidades brasileiras. O projeto Infoville e Cidade 

do Conhecimento também têm como intenção reunir diferentes cidades, sendo que esses casos 

são menos voltados para a promoção do turismo e entretenimento. Surgem como uma 

alternativa para o desenvolvimento local das cidades ‘associadas’, de acordo com um projeto 

de desenvolvimento que considera as especificidades de cada localidade. O Porto Digital, no 

Recife, apresenta uma proposta semelhante: desenvolvimento local, geração de emprego e 

renda, sendo que voltado para as empresas de Tecnologia da Informação. Configuram, assim, 

um sistema menor e menos aberto à diversidade de tipos de usuarios na cidade digital. 

 

 Por fim, as cidades digitais de Amsterdã, Aveiro, Bolonha, Kyoto e Linz caracterizam 

um outro conjunto de cidades digitais relacionadas a uma localidade ou comunidade 

específica. Kyoto tem sua proposta idealizada por pesquisadores do Departamento de 

Informática Social da Universidade de Kyoto, para desenvolver um modelo digital de cidade 

como uma infra-estrutura social de informação. Amsterdã destaca-se pela experiência pioneira 

em formação de cidade digital, criada em 1994, cujo objetivo inicial foi propor uma 

representação digital da cidade por meio de redes de comunicação computadorizadas. A 

cidade digital de Bolonha e a de Linz reúnem os mais diversos tipos de informação sobre a 

cidade para o turista e para o cidadão, bem como instituições municipais e locais. A cidade 

digital de Aveiro faz parte de um projeto de dimensão comunitária, cujo objetivo é mobilizar a 

sociedade a partir de propostas da própria comunidade. 
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4.2 METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

 Apresentada a amostra de casos a ser estudada, segue-se com a descrição do processo 

de análise com base nos resultados obtidos durante a avaliação das categorias analíticas – 

Pressupostos Teóricos – que, por sua vez, fundamentam-se nas funções essenciais do Espaço 

Público: organizar a vida coletiva e representar a comunidade. Essas funções são avaliadas 

segundo propósitos específicos do Espaço Público nas Cidades Digitais, apresentados na 

hipótese conceitual do Espaço Público Virtual e resumidos no quadro a seguir: 

 

Funções do Espaço Público Propósitos do Espaço Público  

1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos. I. Contribui para a 
organização da vida 
coletiva 2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a 

administração. 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a 

cidade.   

4. Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços. II. Permite a representação da 
coletividade  

5. Assegura um ambiente de trocas de informação, bens e serviços. 

Quadro 6 – Principais propósitos do Espaço Público segundo as duas funções essenciais definidas por Carrión. 
 

 

A construção do Espaço Público Virtual não pode ser realizada unicamente a partir de 

um ou dois desses propósitos, pois seria impossível servir às duas funções essenciais do 

espaço público levantadas como pressupostos teóricos. Ela se dá no conjunto dos propósitos, 

como um princípio de produção, que caracteriza o espaço público nos diferentes casos de 

cidades digitais, podendo até apresentar intensidades variadas. É o que se observa na 

associação dos propósitos e das funções reunidos no quadro 6. 

 

Esses propósitos constituem os critérios de avaliação utilizados na análise empírica. A 

amostra de cidades digitais escolhida para esse estudo foi então analisada de acordo com uma 

estrutura comum, buscando responder às seguintes questões: 

 

1. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade? 

2. Tem o propósito criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos? 

3. Cria canais de comunicação e negociação entre a administração municipal e os 

cidadãos? 
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4. Integra e mapeia as diversas camadas de informação e serviços da cidade de 

referência? 

5. Busca oferecer um ambiente de trocas de informação, bens e serviços? 

 

Ao final da análise de cada caso, essas respostas foram apresentadas em quadros 

específicos - reunindo os propósitos e características - que apresentaram as estruturas que 

informam o cumprimento das funções do espaço público na cidade digital. As informações 

reunidas nesses quadros resultaram num conjunto de característica que possibilitaram a 

identificação do espaço público virtual, constituindo subcritérios de avaliação. A síntese 

dessas informações foi representa numa matriz analítica que orientou o registro e o 

processamento das respostas obtidas na caracterização do Espaço Público Virtual. Esse 

procedimento metodológico é representado esquematicamente no fluxograma abaixo. 

 
 

 

Figura 4 – Fluxograma dos principais procedimentos metodológicos para análise do Espaço Público nas Cidades Digitais. 
 

 

O conjunto de propósitos - tidos como critérios analíticos - e suas características – 

subcritérios - foram reunidos na matriz-síntese, ao final da análise, na qual se verifica, de 

modo comparativo, aqueles casos que melhor respondem à efetivação de um espaço público 

virtual. Considera-se a relação entre o modo como são alcançados os propósitos – as 

1 . Análise Teórica 

Definição dos critérios da avaliação :  
Propósitos  a serem observados nas 
cidades digitais que indicam  o 
cumprimento das funções essenciais dos 
Espaços Públicos. 

Definição dos subcritérios da avaliação : 
Características que indicam o 
cumprimento dos propósitos dos 
Espaços Públicos nos casos de Cidades 
Digitais  analisados. 

Quadro geral de Funções e 
Propósitos utilizados na 
hipótese conceitual de 
Espaço Público Virtual. 

Quadros específicos de 
Propósitos  e Características 
observados nos casos de 
cidades digitais analisados. 

3.Análise Comparativa 
Definição dos resultados da avaliação : 
Elementos que caracterizam o Espaço 
Público Virtual. 

Matriz-síntese com  
propósitos  e  principais 
características que definem 
o Espaço Público Virtual. 

2. Análise Empírica 
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características - e a freqüência dessas nos casos analisados, a fim de mostrar a relevância de 

cada uma delas para a definição do espaço público virtual. Cada característica da matriz 

corresponde a uma pontuação (valor), cuja finalidade é medir se os exemplos analisados 

correspondem às duas funções essenciais do espaço público - de organização da vida coletiva 

e de representação da coletividade - de maneira equilibrada e simultânea. Por fim, elas vêm a 

permitir a aferição da pertinência da hipótese conceitual elaborada. 

 

4.2.1 Critérios analíticos 

 

 A análise das cidades digitais seguiu a estrutura montada no quadro 6 que reúne, 

esquematicamente, os elementos que constituíram os principais critérios analíticos aplicados 

aos casos de cidades digitais estudados. Em seguida, serão vistos como se caracterizam, mais 

detalhadamente, cada um desses propósitos e como eles cumprem ou se relacionam com as 

funções definidoras do espaço público. 

 

1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 
 

 Esse propósito identifica as estruturas das cidades digitais que viabilizam a existência 

do cidadão no ciberespaço, seja simplesmente oferecendo um meio de comunicação como e-

mail, em salas de bate-papo, seja na construção e manutenção de homepages pessoais. É nas 

redes de relacionamento virtuais que se observa uma das maiores contribuições das 

multimídias digitais na vida contemporânea. Ao possibilitar criar e manter uma identidade do 

usuário na Internet, essas estruturas ajudam a promover a formação de redes diversas (sociais, 

políticas ou econômicas), aumentam o número de relacionamentos (tanto fortes como fracos) 

não só entre usuários geograficamente distantes mas também entre vizinhos e familiares 

(HAMPTON, 2000; CASTELLS, 2003). Além disso, permitem a formação de comunidades, 

seja por meio de grupos discussão, dos chats, da hospedagem de páginas pessoais e de fóruns 

de discussão que, dependendo do teor dos assuntos abordados e dos usuários, contribuem 

como um espaço para manifestações e debates sobre a cidade.  

 Contribui para a organização da vida coletiva 

 Esse propósito busca não só a representação do cidadão ou da instituição como 

integrante de uma comunidade social e cultural, como também o reconhecimento dos usuários 

entre si, pela partilha de informações, do debate e da atividade coletiva organizada. Suas 

características revelam se há na CD estruturas que garantam uma maior identificação dos 
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moradores e visitantes com a cidade de referência, o fortalecimento os laços de vizinhança 

entre comunidades ou organizações, e se estimulam o envolvimento comunitário, como uma 

estrutura de representação da coletividade.  

  
 

2. Cria canais de comunicação e negociação entre a administração e os cidadãos 
 

 Esse propósito na cidade digital diferencia-se do anterior por se restringir à capacidade 

da CD em contribuir para a comunicação entre os cidadãos e a administração municipal. As 

principais características desse propósito correspondem à existência de uma estrutura que 

permita a participação social nas decisões da cidade (deliberação) e na avaliação dos 

resultados e orçamentos (consulta), como também a manifestação e o debate sobre assuntos 

referentes aos interesses coletivos. As demais características apontam para a oferta de serviços 

públicos on-line, como o processo de entrada de pedidos – aval de construção, implantação de 

sistema de coleta de lixo, corte de árvores –, o acompanhamento dos processos, a emissão de 

boletos de pagamentos, taxas e requerimentos, a informação sobre as atividades 

administrativas, a consulta a arquivos e leis. 

  Contribui para a organização da vida coletiva  

 Indica, portanto, a capacidade da CD de reconhecimento dos cidadãos, das 

comunidades ou das instituições e a participação de cada uma dessas formas de representação 

no processo de gestão e planejamento, buscando promover o desenvolvimento local. Portanto, 

seus propósitos são a criação de um espaço de manifestação da coletividade, nesse caso mais 

político do que cultural. 

 
 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 
 
 A informação é o principal elemento de vinculação na Internet; logo, todos os 

exemplos de cidade digital reúnem e divulgam algum tipo de informação que, dependendo do 

dos seus propósitos, serve a usuários diferenciados, sejam eles o visitante turista, o cidadão 

habitante da cidade, um conjunto de instituições locais ou entidades governamentais. As 

características observadas nesse propósito referem-se aos diferentes assuntos informados: 

serviços urbanos oferecidos ao cidadão; atividades de turismo e lazer para o visitante; 

elementos da cultura local (História e Meio Ambiente). 

  Permite a representação da coletividade 

 Se a CD tiver como propósito formar um acervo da cultura local, ela tenderá a reunir 

valores e símbolos com os quais se identifica a coletividade dos habitantes daquela localidade, 
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em intensidade maior ou menor, dependendo do tipo de informação apresentada. A CD pode 

simplesmente apresentar informações, como dados, registros e serviços referentes a 

determinado espaço urbano, tanto para o turista - que pretende conhecer uma cidade - como 

para a própria comunidade que, nesse caso, vê reconhecidos seus espaços, seus monumentos e 

suas manifestações culturais.   

 Quando se forma um banco de informações sobre o patrimônio cultural, contribui-se 

para a identificação e a representação de símbolos e valores de grupos sociais diversos, no 

espaço e no tempo. A apropriação desses elementos e sua reprodução possibilitam a 

divulgação e a percepção dos signos, significados e imaginários daquelas comunidades ou 

daqueles espaços. Constrói-se, assim, uma estrutura que sustenta, legitima e oficializa as 

relações e os laços entre as comunidades, a partir dos quais é possível contribuir para a 

preservação do patrimônio local. 

    

4. Localiza ou integra diversas camadas de informação e serviços  
 

 Esse propósito identifica as estruturas que estabelecem uma referência de localidade a 

determinados territórios da cidade. Vale salientar que a simples identificação de endereços 

pouco favorece a estruturação dos espaços públicos, embora algumas ruas e praças possam 

servir, nesses mapas, como elementos de representação da cidade, na qualidade de referências 

espaciais e na caracterização de um lugar delimitado fisicamente ou simbolicamente.    

 Identifica também uma estrutura do ciberespaço que integra informações e possibilita 

leituras variadas dos espaços urbanos segundo os diferentes tipos de informações que podem 

agregar. Os mapas integrados podem cruzar informações na forma de camadas digitalizadas e, 

a partir daí, estabelecer novas relações entre os elementos urbanos da cidade de referência na 

cidade digital. Por exemplo, permite integrar a diversidade de informações das diversas 

malhas dos serviços urbanos (localizando serviços, como postos de saúde, centros comerciais 

e redes de abastecimento, como transportes, água, etc.) numa única plataforma de 

representação. 

  Permite a representação da coletividade 

 O mapeamento de informações e serviços no espaço urbano fortalece a noção de 

coletividade pela representação de uma construção coletiva. Vale observar, no entanto, se as 

estruturas apenas localizam endereços ou serviços na cidade ou se disponibilizam uma base 

cartográfica digital interativa que cruza informações correspondentes às diversas malhas ou 

infra-estruturas urbanas, a visitação ‘virtual’ (modelagens, fotografias, vídeos) e, com isso, 
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permitem leituras diferenciadas das localidades urbanas, de acordo com características mais 

particulares. 

 Essa relação de representação dos espaços reais nas cidades digitais é importante para 

o reconhecimento e validação desses espaços. Segundo Ishida (2000), em estudos realizados 

na Kyoto Digital, quanto maior a verossimilhança das representações do espaço urbano, maior 

a validação das atividades desenvolvidas no ciberespaço. O comércio eletrônico é um bom 

exemplo: alguns vendedores que têm seu endereço comercial representado 

tridimensionalmente afirmam haver maior credibilidade nas transações on-line, pois 

observaram que elas aumentaram com a ‘espacialização’ ou ‘reprodução espacial’ do lugar 

onde se realizam as trocas ou negociações.    

 

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta 
 

  Faz-se importante colocar este último propósito na avaliação da cidade digital, pois 

ele indica as atividades cotidianas observadas no que se refere às trocas que ocorrem no 

ciberespaço, permeadas pela partilha de informações, valores, signos e significados.  

  Permite a representação da coletividade 

 A esse propósito se associam características de um ambiente de trocas comerciais ou 

ofertas de serviços que dão suporte e segurança às negociações financeiras e apresentam uma 

estrutura voltada para a compra e a venda de produtos, equipamentos, mercadorias, bem como 

para as trocas de informações. Seu conteúdo pode estar voltado para a formação ou 

capacitação dos usuários, cuja ‘mercadoria’ seria o trabalho intelectual, caracterizando 

atividades de teletrabalho.  

  

4.2.2 Análise de casos 

 

 Feita a seleção dos casos de cidades digitais e elaborados os critérios de avaliação, 

partiu-se para a análise detalhada e individual de cada um deles. Essa análise foi feita por 

meio de sucessivas visitas aos sites e apresentou certa dificuldade diante das rápidas 

transformações que alguns deles sofreram ao longo da pesquisa. No primeiro contato, 

procurou-se observar principalmente a estrutura de apresentação da CD: a página principal 

segundo os tipos de informações disponibilizadas, os links reunidos, os assuntos abordados, e 

se apresentava algumas seções bilíngües (em inglês), caso nem o português nem o inglês fosse 
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a língua oficial da cidade. Também foi observado se havia uma apresentação da CD ou do seu  

projeto de concepção, de gestão, ou se estava disponibilizado um estatuto da cidade.  

 

 O objetivo do primeiro contato foi identificar os propósitos da CD e os tipos de 

usuário a que se destina por meio dos links de serviços, das comunidades reunidas, da 

estrutura de funcionamento e das condições de acesso, dentre outras características. 

Identificando-se o principal tipo de usuário e de serviços oferecidos, procedeu-se à visitação 

dos espaços e à utilização dos serviços de maneira mais aprofundada. As informações 

específicas ou as representações das cidades digitais foram levantadas na visitação virtual e na 

leitura do teor dos documentos e informações disponibilizados. 

 

A partir daí foram feitas diversas outras visitas ao sites, sistematizadando os dados 

observados em quadros resumos para cada caso analisado e numa matriz síntese reunindo os 

resultados obtidos no conjunto de análise. Passa-se agora à análise de casos. 

 

   

*** 
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5. ANÁLISE EMPÍRICA 
 

 

 Esta parte da dissertação pretende apresentar a análise dos casos escolhidos, 

descrevendo detalhadamente cada um dos exemplos de cidades digitais. O processo de análise 

segue a estrutura apresentada na quadro 6 (página 48): em cada exemplo de cidade digital 

serão apresentados seus propósitos e a maneira como a CD cumpre com eles. Essa 

caracterização é resumida de maneira esquematica em quadros, ao final da analise de cada 

CD, que reúnem os elementos de aferição do Espaço Público Virtual.  

 

 

5.1 ANÁLISE DE CASOS 
 
   

5.1.1. Digital City - http://www.digitalcity.com/ 

 

 Esse foi primeiro site apresentado pela busca do termo digital city. Esse serviço está 

vinculado ao guia de cidades da AOL, o primeiro provedor a registrar o domínio digital city, o 

que justifica esse ser o primeiro exemplo apresentado, e que dá suporte a dezenas de outras 

cidades digitais americanas. Apresenta as principais notícias locais e informações voltadas 

para as comunidades, comércio e entretenimento. Além dessas informações e serviços, 

divulga anúncios e publicidades, como automóveis, oportunidades de empregos e serviços de 

saúde. As digital cities apresentam uma mesma interface e podem abrigar links que orientam 

para outros portais, desde que relacionados à cidade em questão, como, por exemplo, links 

para os sites governamentais das cidades que os possuem. Desse modo, o padrão de conteúdo 

da página principal da Digital City não se restringe às informações apresentadas isoladamente, 

como no padrão do site da AOL. 

 

 Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade  

 O guia AOL representa um panorama das cidades por meio das suas atividades 

urbanas: musica (para a divulgação de shows), vida noturna, restaurantes, filmes (na 

programação dos cinemas), compras de tickets (para os eventos), ‘paginas amarelas’ e 

‘encontre e compre’ (para a divulgação de serviços e produtos), além de disponibilizar 
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variadas informações úteis ao visitante. Nessas páginas a AOL também disponibiliza anúncios 

publicitários e ofertas de emprego. 

 

 Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração 

 A seção de links agrupados sob o título city talk apresenta um espaço para a discussão 

sobre os planos da cidade. Essa seção orienta para o link do www.government.guide.com, no 

qual é possível acessar um conjunto de informações referentes a políticas públicas, governo, 

educação, economia, negócios, além dos sites governamentais de cada Estado. Alguns desses 

sites possibilitam o contato com os governantes das cidades e a manifestação de opiniões. A 

capacidade de oferecer um canal de negociação entre a administração e os cidadãos depende 

da representação ou da abertura política que cada cidade disponibiliza na Internet. Na sua 

maioria, servem somente como um meio de divulgação de informações, sem a formação de 

fóruns de discussão ou a participação ativa dos cidadãos. 

 

 

 
Figura 5 – Resultado da busca nas “páginas amarelas” por Museus, dentro da seção Arte e 

Entretenimento, segundo melhores avaliações e localização.  
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Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

 O serviço de ‘páginas brancas’ disponibiliza um sistema de busca de pessoas por meio 

do nome e da cidade onde moram, divulgando seus contatos (telefone e e-mail). Essa CD 

possibilita a representação individual dos cidadãos (cadastrados ao AOL) por meio de blogs - 

páginas pessoais cujo conteúdo geralmente é formado por impressões ou relatos pessoais, 

associados a imagens e fotografias. Para os visitantes, no link www.mapquest.com é possível 

buscar serviços e endereços no mapa da cidade e dicas de hotéis, passeios, lugares onde 

comer, dentre outros.  

 

Propósitos e características da Digital City 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Abriga páginas pessoais dos cidadãos, permite o contato entre aqueles que oferecem serviços e 
produtos e clientes interessados. 

 2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. x 
As páginas governamentais exibem informações sobre as atividades administrativas. 
Na sua maioria não promovem o debate sobre a cidade. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  
Exibe informações locais de turismo, lazer e serviços para turistas e cidadãos. 

4. Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços. x 
Informa contatos dos habitantes, atividades urbanas e serviços disponíveis no território da  
cidade sem, entretanto, atribuir-lhes significados diferenciados ou integrar informações variadas. 

 5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Faz publicidade e garante uma ampla oferta de produtos e serviços urbanos. 

 

Quadro 7 – Propósitos e características da Digital City 

 

 

 

5.1.2. Geocities - http://geocities.yahoo.com 

 

 O GeoCities é um serviço vinculado ao Yahoo.com, um dos maiores provedores de 

serviços na Internet. O principal serviço oferecido é a hospedagem de sites pessoais 

(atualmente é o maior provedor gratuito de webpages) e que serve a usuários cadastrados no 

Yahoo (que tanto pode ser um indivíduo, uma comunidade, uma microempresa ou uma 

instituição). Desse modo, os propósitos observados são os mais variados: armazenar arquivos 

e compartilhá-los com amigos, divulgar e oferecer serviços, abrir um espaço de discussão. As 

expressões cities e comunidade são utilizadas de forma metafórica, pois as páginas 

individuais são reunidas em diretórios segundo o assunto ou a informação que disponibilizam.  
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Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 O GeoCities forma uma comunidade de sites pessoais sem necessariamente haver uma 

relação ‘territorial’ entre eles. Tem como principal propósito oferecer uma infra-estrutura 

gratuita com tutoriais e modelos para estabelecer e manter a presença de usuários na Internet. 

Um serviço bastante utilizado é o de e-groups, que distribui, por meio de um endereço 

comum (nome@yahoogroups.com), mensagens via e-mail a todos os associados. Trata-se de 

uma espécie de fórum de discussão entre pessoas que possuem interesses comuns e se 

associam às comunidades. Para os que utilizam o Yahoo Messenger!, é possível identificar 

usuários on-line, conversar e trocar arquivos em tempo real com pessoas cadastradas. 

 

 
Figura 6 – Página do GeoCities mostrando o resultado da busca por entretenimento (games) em Nova Iorque. 
 

  

Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso  

 As páginas são classificadas pelo tipo de conteúdo que disponibilizam. A busca pode 

ser feita por palavras-chaves ou diretamente dentro de diretórios temáticos, de acordo com os 

assuntos abordados, como arte e cultura, esportes e lazer, religião. Algumas páginas podem 

ser relacionadas a uma determinada cidade, e do mesmo modo, ser agrupadas segundo 

critérios de localidade, como nação ou etnia. De forma direcionada a algumas cidades, o site 

apresenta também a previsão do tempo para todo o mundo e noticiários nas diversas línguas, 

sem restrição de acesso. 
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 Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

 Como as páginas são reunidas pelo tipo de informação a que se destinam - lazer, 

esporte, educação, dentre outros - dependendo da informação tratada, ela pode estar associada 

a uma localização territorial. Por exemplo, a busca ou consulta pelo serviço de ‘planos de 

saúde’ na localidade ‘Recife’. A pesquisa pode também ser feita no sentido inverso, fazendo 

uma busca inicial por páginas relacionadas a uma cidade e, assim, verificar se a informação 

específica consta entre os sites apresentados, por exemplo, a busca em Nova Iorque por locais 

de jogos de paintball (fig.6). Dependendo do tipo de busca, é possível contribuir para 

estabelecer relações de localidade das informações ou serviços, mais comumente na escala da 

cidade. 

 

Propósitos e características das GeoCities 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Cria e mantém a presença de usuários na web gratuitamente; permite conversar e trocar 
arquivos em tempo real e criar comunidades com interesses comuns. 

2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. x 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  

Tem serviços de anúncio de empregos, leilões, previsão do tempo, além das informações 
específicas reunidas em cada homepage. 

 4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.  
Realiza a busca cruzada de informações (serviços) segundo sua localização. 

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permutas.  
Estabelece canais de comunicação para diversos tipos de trocas e negociações. 

 

Quadro 8 – Propósitos e características das GeoCities. 
 

 

5.1.3. Guia de cidades Terra - http://cidades.terra.com.br 

  

 O Guia de cidades Terra serve às principais cidades brasileiras, com maior destaque 

para aquelas do Sul e do Sudeste do Brasil e a cidade de Salvador. Tem como propósito a 

divulgação de atividades de entretenimento e a apresentação dos mapas do sistema viário.  

 

 Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade  

 Exibe um sistema-padrão de consulta a informações sobre as diferentes cidades 

brasileiras (fig.7). A busca é padronizada e segue uma mesma interface visual, como, por 

exemplo, a consulta por tipo de entretenimento nas diferentes cidades. O guia 

turístico/cultural se restringe basicamente à programação de entretenimento em cinemas, 

shows, teatros e festas. Constam como informações dos lugares (restaurantes, bares, teatros, 
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museus e galerias): endereço, contato, horário de funcionamento, formas de pagamento, faixa 

de preços, faixa etária do público, etc. O serviço de previsão do tempo serve a todas as 

capitais e o guia de aluguel de imóveis por temporada serve a todos os estados, com destaque 

para as cidades turísticas. 

 

 
Figura 7 – Página do Guia de Cidades Terra exibindo a lista de principais capitais e serviços oferecidos. 
 

 

Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

 Um dos principais propósitos dessa CD é reunir mapas das principais cidades dos 

estados brasileiros, num sistema de busca feita pelo nome da rua e numero do imóvel. Exceto 

esse serviço, raras são as imagens ou representações visuais das cidades. Na página principal, 

é possível visualizar algumas fotografias dos principais eventos no Brasil, como uma peça de 

teatro ou o cartaz de um filme em exibição. 
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Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 Essa CD também permite às pessoas participarem de salas de bate-papo que são 

classificadas segundo temas, como profissões, namoro, religiões, diversão e cultura, cidades. 

No entanto, o serviço de chat não dá sentido de comunidade. 

 

 
Figura 8 – Resultado da busca por Restaurantes na cidade de Salvador. Exibe endereço e detalhes 

sobre os serviços oferecidos. No detalhe, explicações sobre o cálculo dos valores.  
 

Propósitos e características das Cidades Terra 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos. x 

Existe o serviço de chat, mas não há sentido de comunidade. 
2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. x 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  

Apresenta um guia turístico/cultural; previsão do tempo e anúncios de aluguel em diversas 
Cidades, segundo um mesmo padrão visual e de informação. 

 4. Localiza e integra camadas de informação e serviços. x 
O serviço de mapas apenas localiza endereços da cidade segundo o nome da rua e o número. 

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Divulga serviços específicos – como aluguel de imóveis – para diversas cidades brasileiras. 

Quadro 9 – Propósitos e características das Cidades Terra 
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5.1.4. Cidade Digital de Linz - http://www.linz.at 

  

A proposta da cidade digital de Linz faz parte de uma política de projeção do 

desenvolvimento artístico, cultural e tecnológico, observado principalmente nos últimos 20 

anos nesta cidade, capital da Alta Áustria. Essa política tem promovido a construção de laços 

de colaboração entre a administração da cidade e a comunidade artística local e o apoio em 

investimentos na área de artes e tecnologias digitais por parte de investimentos 

governamentais. Ela foi eleita para ser a capital cultural da Europa em 2009, por exemplo. 

  

 Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

 A cidade digital de Linz é apresentada em alemão com a opção da versão em inglês. É 

apresentada por seções de informações sobre cultura, transporte, turismo, história e natureza, 

comércio, compras e localização (fig.9). Está voltada tanto para o turista como para o cidadão 

e para a administração do município. No entanto, a página principal dá atenção a atividades 

como exposições, passeio de trem e serviço de compra eletrônica de bilhetes para a entrada 

em eventos. 

 

 O site reúne diversas informações sobre a cultura local, monumentos, lugares 

turísticos, hotéis e tarifas que servem ao turista e ao cidadão da cidade. O acervo de 

informações que reúne sobre a cultura local é classificado em História e Meio Ambiente.  

Numa outra seção, apenas em alemão (Linz A-Z), apresenta um banco de dados com 

documentos, códigos e leis, disponibiliza folhetos e modelos de requerimentos diversos para 

todo tipo atividade urbana que serve, sobretudo, ao cidadão e à administração municipal. Por 

exemplo, na seção relativa à Construção Civil, o site disponibiliza anúncios de apartamentos e 

códigos de obra. Informa também atividades administrativas e políticas, serve como um 

painel de classificados com seções referentes a anúncios de emprego, políticas e atualidades. 

Nos serviços destinados ao cidadão, disponibiliza as seções denominadas Educação e 

Proteção Ambiental. Dentre os serviços on-line, essa CD apresenta uma seção específica 

sobre aqueles que incidem no convívio no espaço urbano da cidade. 

  

Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

 A cidade de Linz é apresentada segundo vários lugares de entretenimento, sempre com 

uma fotografia que ilustra o tipo de informação acessada - o interior de um museu, o prato de 

um restaurante, a vista da paisagem -, juntamente com informações sobre atividades, horários, 
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dias de funcionamento e contatos. O serviço de mapa da cidade não apresentou a 

possibilidade de leitura em inglês. Observou-se apenas que permite a busca de qualquer 

endereço no território de Linz diretamente no mapa, ou a busca de um endereço específico, 

digitando-se o nome da rua e/ou o código postal. 
 

 
Figura 9 – Página da cidade digital de Linz na versão em inglês. 

 

 Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos 

  Os serviços na seção e-gov (governo eletrônico) têm como proposta o uso da Internet 

para uma melhor comunicação e negociação entre os cidadãos, os diversos poderes, as 

instituições políticas e as instituições públicas em geral. É bastante expressiva a intenção de 

ser um serviço adicional da administração voltado para os cidadãos, proporcionando a 

transferência de arquivos administrativos e acelerando o tratamento dos processos. A seção 

Current from Linz apresenta um espaço para a discussão sobre assuntos ou projetos que irão 

ser realizados.  
 

Propósitos e características da Cidade Digital de Linz 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos. X 

Os serviços de e-mail e divulgação de homepage não estabelecem uma comunicação bidirecional. 
2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. X 

Permite mais a transferência de documentos digitais do que discussão pública coletiva. 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  

Reúne informações diversas com foco na produção artística local, tanto para o turista como  
para o cidadão, através dos serviços púbicos on-line.  

 4. Localiza e integra camadas de informação e serviços  
Apresenta mapa da cidade com busca pelo endereço e por pessoas. 

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Possui um ambiente de trocas comerciais a varejo ou atacado, oferece suvenires de Linz. 

Quadro 10 – Propósitos e características da Cidade Digital de Linz 
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5.1.5. Digital City Kyoto - www.digitalcity.gr.jp 

  

 A Digital City Kyoto tem como objetivo desenvolver um modelo digital de cidade 

como uma infra-estrutura social de informação destinada ao uso cotidiano dos cidadãos de 

Kyoto, a antiga capital e centro cultural do Japão. O seu projeto inclui atividades de compras, 

negócios, transporte, educação, segurança social, dentre outras. Para tanto, propõe um modelo 

de cidade em três camadas: a camada informacional, com arquivos e informações sobre a 

cidade em tempo real; a camada de interface, que disponibiliza uma apreensão bi e 

tridimensional da cidade; e a camada de interação, que permite uma integração social entre as 

pessoas que vivem e visitam a cidade.  

  

Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

 Na camada informacional existem serviços de noticiários, informações sobre o 

transporte, notícias governamentais, estação de compras, pequenos negócios.  Em sua 

maioria, são serviços voltados para os cidadãos locais, facilmente acessíveis e constantemente 

atualizados. A página que se destina ao sistema de informação cultural e turístico da cidade 

está escrita em japonês, inglês, espanhol, francês, português e alemão. Para tanto tem o apoio 

da Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto (fig.10). 

 

 
Figura 10 – Camada informacional da Kyoto Digital, versão em inglês. 
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No Kyoto Geolink, as informações sobre os serviços urbanos são mapeadas e 

georreferenciadas. O transporte municipal, por exemplo, apresenta as rotas das linhas de 

ônibus e do metrô de Kyoto mapeadas e vinculadas aos quadros de horários de cada um deles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 12 – Ampliação de um resultado da busca 
por serviços no Kyoto Geolink.

Figura 11 – Busca por serviços no Kyoto Geolink, 
de acordo com a categoria de informação 
desejada (compras, material esportivo). 
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Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

 A camada de interface (fig.12) oferece uma apreensão bi e tridimensional da cidade. 

Pela associação de mapas 2D e modelos 3D, apresenta aos não-residentes de Kyoto uma 

experiência de como é a cidade visualmente e permite-lhes criar suas próprias rotas de 

percurso com a ajuda de softwares de 3DML (Three-Dimensional Markup Language), que 

realizam a modelagem e possibilitam a manipulação de um banco de dados tridimensionais 

voltados para a Internet.  

 

  
Figura 13 – A camada de interface permite a visitação virtual da cidade por meio de modelos 3D. 

 

O mapa interativo desenvolvido sobre uma plataforma georreferenciada realiza buscas 

simultâneas de informações cruzadas, tais como identificar estabelecimentos por categorias 

como compras, serviços, jantar, saúde, diversão, escolas, caminhadas, negócios, transporte, 

emergência. Selecionando a categoria compras, por exemplo, uma outra forma de filtrar a 

informação é apresentada, identificando os estabelecimentos comerciais da cidade, com a 

opção de selecionar o tipo de objeto de interesse. Na busca por lojas, podem ser localizados 

no mapa aquelas especializadas em material esportivo, apresentando o endereço e permitindo 

selecionar o mais próximo da localidade de interesse (fig.11 e 12). 

 

Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 A interação social é um fator importante na cidade digital de Kyoto, e por isso foram 

pensados chats e espaços de interação entre os moradores e entre esses e os visitantes (fig.14). 

Os moradores podem exibir páginas pessoais ou participar de comunidades específicas, como 

alunos dos cursos de Internet e computadores; sala de bate-papo sobre tópicos relativos à 

Kyoto; comunidade dos educadores na área de Tecnologia da Informação. No espaço 

destinado aos visitantes, o fun guide, são exibidas informações em inglês sobre os espaços 

para visitar e conhecer, como restaurantes, bares, lojas e eventos. Esses lugares são exibidos 

por meio de fotografia e informam o endereço, o horário de funcionamento, o menu, dentre 
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outras informações. No site específico do lugar – restaurante, bar, discoteca - é possível ler as 

opiniões dos clientes que já o freqüentaram, e dar a sua opinião sobre o lugar. Um link nesse 

mesmo site leva ao mapa que localiza o estabelecimento, exibe nomes de ruas e pontos de 

referência. 

 

Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos 

 Percebe-se que há uma intenção de potencializar e complementar as atividades da vida 

civil em Kyoto, com vista à participação cidadã e ao desenvolvimento local. Dentre os 

objetivos apresentados pelo estatuto da cidade, estão a participação ativa do cidadão no 

governo da cidade e a construção de um relacionamento forte de confiança entre os cidadãos e 

o governo. A respeito da participação civil no desenvolvimento da cidade, o projeto prevê que 

todos sejam ativos em prol do interesse coletivo, na construção de uma cidade próspera e 

atrativa. O projeto busca respeitar as diferenças, o intercâmbio de idéias e toma as relações 

sociais virtuais como o meio de formar uma rede de ajuda e de confiança para as várias 

atividades econômicas e culturais. 

 

 
Figura 14 – A camada interativa reúne as principais comunidades relacionadas à cidade de Kyoto. 

 

 

Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos 

 Percebe-se que há uma intenção de potencializar e complementar as atividades da vida 

civil em Kyoto, com vista à participação cidadã e ao desenvolvimento local. O próprio Plano 

de Concepção da cidade de Kyoto foi elaborado com a participação de cidadãos comuns, 

baseado num relatório escrito pela comunidade e instituições e formulado com aprovação em 

assembléia. A respeito da participação civil no desenvolvimento da cidade, o projeto prevê 
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que todos sejam ativos em prol do interesse coletivo, na construção de uma cidade próspera e 

atrativa. O projeto busca respeitar as diferenças, o intercâmbio de idéias e toma as relações 

sociais virtuais como o meio de formar uma rede de ajuda e de confiança para as várias 

atividades econômicas e culturais. 

  

Essa CD procura estimular a participação dos cidadãos em todas as fases do 

planejamento e da tomada de decisões, inclusive na medição e avaliação de resultados por 

meio de uma estrutura que possibilita aos cidadãos darem suas opiniões e proporem sugestões 

e alternativas. Para isso, o governo da cidade divulga um amplo espectro de informações e 

promove workshops nos quais estimula a participação e novas formas de negociação. 

 

Propósitos e características da Cidade Digital de Kyoto 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Oferece chats e espaços de interação entre moradores e os visitantes. 
Constrói uma rede de ajuda e de confiança nas várias atividades urbanas e sociais. 

 2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  
Estimula a participação dos cidadãos no governo e planejamento da cidade; informa dados 
públicos municipais. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  
Reúne diversas informações para o cidadão, o turista e forma um acervo da cultura local. 

4. Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços.  
Permite uma apreensão interativa bi e tridimensional da cidade. 
Apresenta mapas interativos com informações sobre os serviços urbanos georreferenciadas. 

 5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
A representação bi e tridimensional dos estabelecimentos comerciais garantem uma maior 
confiança e credibilidade nas transações on-line. 

Quadro 11 – Propósitos e características da Cidade Digital de Kyoto. 
 
 

5.1.6. Infoville - www.digitalsites.infoville.net/ 

 

 A idéia das Infovilles parte de um projeto iniciado em 1998 com o apoio da União 

Européia, cujo objetivo foi envolver os cidadãos residentes em cidades européias nas cidades 

digitais. Foram selecionadas sete localidades, dentre centros locais e regionais, para o 

desenvolvimento e a avaliação de um conceito de comunidade virtual adaptada a cada 

situação e aos cidadãos das cidades. Os cidadãos são envolvidos numa rede de colaboração 

que utiliza ferramentas de suporte telemático no auxílio ao desenvolvimento das atividades do 

cotidiano, mediante o acesso a uma larga variedade de serviços, diretamente de suas casas, 

escritórios e espaços públicos.  
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 Esse projeto prevê uma visão geral do conjunto de Infovilles, um consórcio entre as 

cidades e a montagem de um programa de trabalho com uma estrutura interna comum. Busca 

o desenvolvimento local pelo envolvimento em redes do ambiente social, econômico e 

político, potencializando a prática desses espaços informacionais. Um projeto de Infoville foi 

então desenvolvido para cada cidade com uma interface própria, de acordo com as atividades 

prioritárias que complementam a dinâmica urbana local. De modo geral, as Infovilles 

apresentam quatro escalas de atuação: serviços e informações municipais e regionais, 

educação e treinamento, transporte, comércio eletrônico.  

 

 O programa das Infovilles focou essencialmente áreas cuja localidade configura uma 

centralidade de certo grau de influência sobre o território e que já possui redes de 

telecomunicações instaladas e utilizadas por parte dos cidadãos. O efeito sobre o ambiente 

social com a implementação dessas tecnologias busca suprir a necessidade de conhecer mais 

ao fundo os lugares e seus habitantes, buscando ajustar-se ao cenário socioeconômico por 

meio do levantamento e registro de estatísticas que refletem dados sociais e econômicos em 

constante atualização. De forma integrada, o projeto tem como propósito permitir às Infovilles 

compartilhar suas experiências e promover a busca de um melhor desempenho em cada caso. 

  

As sete localidades escolhidas para esse projeto foram: Bavária (Alemanha), Meissen 

(Alemanha), Horsen (Dinamarca), Canavese (Itália), Hampshire (Inglaterra), Valencia 

(Espanha) e Vara (Suíça). No que se refere ao estudo das Infovilles, serão analisadas apenas 

as três ultimas localidades. As informações sobre cada uma delas foram coletadas em sua 

maioria no CD-Room do próprio projeto das Infovilles – que data do período de 1998/2000 - e 

nas visita aos sites individuais de cada cidade. Para não fragmentar ainda mais a análise, as 

características principais de cada uma estão reunidas num só quadro ao final deste item.  

  

 Canavese, Itália - www.canavese.to.it 

 Tendo como base um consórcio estabelecido com a província de Turim, a Infoville de 

Canavese busca o desenvolvimento de todo o distrito tecnológico que inclui 108 

municipalidades com mais de 250.000 mil habitantes. A área de atuação já possui infra-

estrutura de telecomunicações e processamento de dados para prover os cidadãos de serviços 

da administração pública, centro de saúde e centros de treinamento. Os principais membros 

são autoridades locais, associações industriais, bancos, centros de treinamento e outras 

instituições. O projeto tem como proposta integrar os serviços administrativos e sanitários 
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municipais, em busca da transparência administrativa, da interação entre os cidadãos na 

administração pública e da capacitação dos cidadãos. No que se refere ao município de 

Canavese, a perspectiva era gerar um espaço constantemente atualizado, no qual se 

divulgariam informações gerais sobre turismo, eventos locais, serviços municipais, dentre 

outras. 

 

 O site da cidade digital apresenta um setor institucional com links para informações e 

contatos de cada município referentes a prefeito, conselho, sede da província e comunidade. O 

projeto de e-gov busca uma maior eficiência operativa interna e a oferta de serviços aos 

cidadãos. Apresenta igualmente um conjunto de links denominados canais, que informam 

sobre variados temas, como: ambiente, agricultura, trabalho e formação, educação, esporte, 

solidariedade social, transporte, turismo e território. As sessões reúnem links sobre 

desenvolvimento local e planejamento, em que se apresenta o projeto integrado à área 

distrital, com informações sobre o monitoramento do projeto, a cartografia do plano 

integrado, orçamentos destinados a cada área, fotografias ilustrativas, contatos e outros 

documentos, tais como memorial descritivo e planilha orçamentária de cada área de 

intervenção. O porta-arquivos reúne toda a documentação referente ao planejamento de cada 

área do distrito. 

 

 Observa-se que esse projeto permite um forte controle das informações sobre o 

território, com o mapeamento dos bens arquitetônicos e ambientais da província de Turim, 

apresentados segundo sua periodização ou localização.  

 

 Hampshire, Inglaterra - www.infoville.org.uk 

 A região de Hamshire foi escolhida por ter a maior população servida pelas redes de 

comunicação digitais na Inglaterra e baseia-se na experiência do Hamstsnet, o maior serviço 

de informação e comunicação via intranet no Reino Unido. Possui 125 pontos locais de 

informação e um avançado sistema de transporte telemático integrado, que dá suporte a 

projetos para a União Européia. A proposta dessa Infoville é disponibilizar a maior variedade 

possível de serviços eletrônicos, tais como: serviços de educação e treinamento, informações 

sobre cultura e artes, sobre, no que se refere ao meio ambiente natural, arquitetônico e 

cultural, com o caráter de preservação, mostrando como protegê-los e quais são os grupos 

envolvidos nessas atividades. Apresenta também notícias locais, oferece comunicação via e-
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mail, possui serviços de telebanking, teleshopping e informa dados sobre as infra-estruturas 

municipais.  

 

 Valencia, Espanha - http://www.infoville.es/ 

 A idéia dessa Infoville faz parte do plano estratégico para a modernização do distrito 

administrativo de Valência. Para a implantação do projeto, foi escolhida a cidade de Villena, 

que possui um grande numero de terminais de conexão instalados e linhas de conexão 

utilizadas pelos cidadãos na administração pública, nas escolas, instituições locais, tanto por 

meio de intranets como extranets. Os serviços disponibilizados dependem da divulgação das 

informações por cada município, como é o caso de algumas administrações públicas que 

disponibilizam um banco de informações e meios de participação. 

 

 Dentre os sites consultados após a implementação do projeto, o de Valência é o que 

melhor deu continuidade à proposta da Infoville. Abrange serviços de administração pública, 

de informação ao cidadão, de imprensa e noticiário, formação e educação, compra e finanças, 

e disponibiliza informações úteis para os turistas e para a comunidade da Infoville. O usuário 

pode acessar esses serviços e informações como um usuário anônimo ou um usuário 

registrado, reconhecido a partir de nome e senha. No que se refere à representação virtual 

dessa cidade, existe um mapeamento de várias localidades da região valenciana por câmeras 

digitais que exibem imagens em tempo real, durante todo o dia. Na área de compras, uma 

infotenda oferece um espaço de oferta e compra de produtos. As comunidades também 

usufruem o serviço de infochat para conversas on-line. 
 
 

Propósitos e características das Infovilles 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Cria um espaço para a representação virtual das associações de moradores. 
Oferece espaço de discussão e conversas on-line. 

2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  
Oferece serviços eletrônicos on-line,  como requerimento de serviços públicos.  
Proporciona transparência administrativa, monitoramento de planos e orçamentos.  
Integra os serviços administrativos municipais. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  
Reúne informações sobre cultura e artes, meio ambiente natural, arquitetônico e cultural.  
Disponibiliza documentação referente ao planejamento urbano. 

4. Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços.  
Apresenta o mapeamento dos bens arquitetônicos e  do sistema de transporte e controle do 
tráfego. Assegura o controle das informações sobre o território.  

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Permite transações que empregam a assinatura digital e a atualização dos dados com rapidez. 

Quadro 12– Propósitos e características das Infovilles. 
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5.1.7. Cidade do Conhecimento – www.cidade.usp.br 

 

 A Cidade do Conhecimento é uma iniciativa de pesquisadores da Universidade de São 

Paulo (USP), que busca promover a criação, a incubação e o desenvolvimento de projetos por 

meio de redes digitais colaborativas. Segundo um dos seus idealizadores, o economista e 

sociólogo Gilson Schwartz, os principais objetivos dessa cidade são formar gestores que 

funcionem como uma “antena” para articular demandas e possibilidades das Tecnologias da 

Informação para fins públicos, potencializar a utilização autônoma dos equipamentos públicos 

de Tecnologia da Informação pelas comunidades, e criar conexões, projetos e atividades entre 

os gestores desses equipamentos e suas comunidades de origem e a cidade/USP.  

 

Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos / 

Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração  

  Esse exemplo de cidade digital tem dentre suas principais diretrizes criar 

oportunidades de capacitação intensiva em tecnologias de informação e comunicação, 

promover a formação de redes organizadas por projetos cooperativos, fomentar a pesquisa 

sobre atividades de capacitação e formação de redes e políticas públicas que afetam o 

desenvolvimento da cidade. 

 

 Seu público-alvo são telecentros, infocentros, bibliotecas, associações comunitárias, 

postos de saúde, agências dos correios, organizações não-governamentais, postos de 

atendimento a populações excluídas (desempregados, aposentados, presidiários, deficientes) e 

demais postos de atendimento público que tenham infra-estrutura mínima de acesso à Internet. 

Tais organizações participam por meio de lideranças técnicas, administrativas e políticas, que 

atuam em atividades comunitárias. 

 

 Dentre os vários programas desenvolvidos, o programa Educar na Sociedade da 

Informação é a principal via de acesso à Cidade do Conhecimento para professores e outros 

profissionais do ensino médio e fundamental. O programa inclui ciclos de palestras, visitas, 

trabalhos de campo e atividades on-line em comunidades virtuais. Dessa forma, a Cidade do 

Conhecimento convida os técnicos e as lideranças comunitárias a refletirem e criarem formas 

inovadoras e democráticas de utilização das mídias digitais. “Numa sociedade democrática, a 

população organizada em comunidades pode decidir sobre esse uso e zelar pelos 

equipamentos públicos instalados” (SCHWARTZ, 2005). 
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Figura 15 - Página principal da Cidade do Conhecimento em 25.01.2005. 

  

 O projeto Mídias Digitais esta voltado para o profissional que tenha pelo menos o 

nível médio e que atue em pontos de acesso à rede mundial (infocentros, telecentros, 

bibliotecas, escolas, postos de saúde e dos correios, etc.). O programa busca o 

desenvolvimento dessas mídias digitais, estimulando novas formas de trabalho e mais 

oportunidades de capacitação exigidas pela sociedade da informação. “A Cidade do 

Conhecimento da USP é exatamente isso: uma grande incubadora de redes e, pela capacitação 

permanente, de animadores de redes de produção de conhecimento e cultura” (idem).  

 

Mapeia e integra diversas camadas de informação e serviços/ 

Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

 Os projetos e atividades nas Cidades do Conhecimento são desenvolvidos 

especificamente conforme as necessidades da comunidade, que está sempre presente nessa 

construção. A influência no desenvolvimento local é dada pela formação de monitores e 

lideranças comunitárias atualmente engajados na expansão da infra-estrutura pública da 

sociedade da informação.  A solução dos problemas exige um sistema de mediação e gestão 

do conhecimento local, das especificidades econômicas, sociais, culturais e materiais da 

localidade onde são implantadas. Desse modo, contribuem para o reconhecimento e 

levantamento desses dados e informações sobre a cidade a que se destinam, de forma 
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localizada e integrada com a dinâmica urbana local. Dessa iniciativa partem parcerias, como o 

projeto ‘Pipa Sabe’, no estado do Rio Grande do Norte, e o projeto de desenvolvimento local 

no maciço de Baturité, no estado de São Paulo.  

 
  

Propósitos e características das Cidades do Conhecimento  
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Promove a formação de redes (organizadas por projetos cooperativos). 
2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  

A comunidade participa da construção da CD, nas esferas dos governos estadual e municipal. 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  

Elabora um sistema de mediação e gestão de conhecimento local. 
4. Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços.  

Os projetos e atividades são desenvolvidos conforme as necessidades da comunidade. 
5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  

Estrutura uma rede de trocas de experiências administrativas e de projetos comunitários. 
Quadro 13– Propósitos e características das Cidades do Conhecimento 

 

 

5.1.8. Porto Digital - www.portodigital.org 

 

 O Porto Digital surgiu no Recife, no ano de 2000, como uma parceria entre o governo 

local, a iniciativa privada e a universidade, na qual se formou um reconhecido corpo científico 

engajado na produção de conhecimento na área de tecnologia da informação. A idéia foi 

desenvolver esse conhecimento localmente e exportar serviços de valor agregado para o 

mundo, gerando desenvolvimento científico e econômico, agregando investimentos públicos e 

privados para compor um sistema local de inovação e geração de emprego e renda.  

 

 Mapeia e integra diversas camadas de informação e serviços 

 Grande parte dos investimentos públicos foi revertida para a geração de um ambiente 

físico inovador no centro histórico da cidade do Recife, acrescentando ao projeto o 

componente de revitalização urbana. Hoje o local possui uma excelente estrutura de serviços e 

de telecomunicações, garantindo a infra-estrutura a para instalação de cerca de 85 instituições, 

entre empresas de TIC, serviços especializados, diversos edifícios empresariais, um distrito 

bancário, órgãos públicos e governamentais, centro de compras e de capacitação. Agregou 

uma variedade de novos serviços que repercutiram no caráter das atividades urbanas locais e 

na imagem do lugar para visitantes, trabalhadores e moradores. 
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Figura 16 - Página do Porto Digital. Apresentação do território de implantação do projeto. 

 

 

Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 Além da revitalização da infra-estrutura urbana e tecnológica, políticas setoriais 

adequadas complementam os projetos estruturantes do Porto Digital. Consiste basicamente 

num projeto que dá suporte à nova onda de negócios e produção de conhecimento e inovação, 

justamente na área de Tecnologia da Informação.  

 

 
 

Propósitos e características do Porto Digital 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  
Reúne empresas de tecnologia da informação e serviços associados. 
2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. x 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade. x 
4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.  

Compõe um sistema local de inovação e gerando riqueza, emprego e renda.  
Deu um novo caráter à imagem do bairro (valores, usos e significados) 

 5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Dá suporte a negócios e produção de conhecimento e inovação. 

 
 

Quadro 14 – Propósitos e características do Porto Digital 

 

 



 

 

76

5.1.9. Iperbole Digital - www.comune.bologna.it 

   

 A Iperbole Digital corresponde à cidade digital elaborada para Bolonha, na Itália. A 

interface desta Cidade Digital mudou significativamente da fase inicial dessa pesquisa até o 

período de compilação dos resultados. Uma caracterização dessa CD, ainda mais anterior ao 

início da pesquisa foi por Lemos (2004), entre 2000 - 2004, o qual comenta: 

 
A Bologna virtual está mais próxima de um manancial de informação, de um banco 
de dados público, do que de uma verdadeira comunidade interativa. No entanto, 
existe a possibilidade de troca de mensagens entre cidadãos e os representantes 
políticos. Vários conselheiros municipais podem ser contatados via e-mail e alguns 
grupos de discussão foram criados para que os cidadão pudessem debater sobre os 
problemas locais. Recentemente, os poderes públicos forneceram acesso gratuito à 
Internet aos seus concidadãos.  

 
 

 
Figura 18 – Página principal da Iperbole Digital apresentando suas principais seções. 

 

Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

 A estrutura da cidade digital de Bolonha continua sendo percebida por meio de seções 

nas quais são agrupados tipos de informação (fig.18). A seção de turismo disponibiliza 
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informações de locais de visitação, exposições, hotéis, restaurantes, em italiano e em inglês. 

Além desses, no centro da página são apresentados serviços de informações e notícias do dia, 

calendário de eventos e uma seção sobre novos projetos na cidade. O serviço Iperbole e gli 

Iperboliani apresenta uma série de informações para o usuário, cidadão de Bolonha, conhecer 

o funcionamento da CD – sobre democracia na Internet, palavras freqüentemente utilizadas 

nos portais e seus significados, formas de acessibilidade e participação, estatísticas de 

utilização. 

 

 Localiza e integra camadas de informação e serviços  

Na seção de mapas, a apresentação é feita por analogia à cidade real utilizando-se de 

representações 3D das edificações que servem de links de acesso a centros comerciais, hotéis, 

restaurantes, escolas, bibliotecas, centros culturais, etc. Na seção conoscere bologna é 

apresentado um mapa virtual da cidade onde estão representados os edifícios e serviços mais 

importantes, tais como:  aeroporto, parque de exposições, shoppings, polícia, teatro, estações 

de transportes e marcos visuais que servem de links que direcionam às páginas específicas de 

cada lugar e que contém informações mais detalhada de cada um desses serviços. Além deles, 

há uma apresentação da cidade (‘portifólio’), com informações estatísticas sobre a população 

e o território, a cultura local, como se locomover e permite, inclusive, uma visita virtual ao 

centro histórico. 

 

 
Figura 18 – Vôo virtual sobre Bolonha. Percurso 3 que apresenta a Piazza Maggiore.   
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Figura 19 –  Apresentação em 3D do Sistema Informativo Territorial de Bolonha, localização da    

oferta de Serviços. 
 
 

 
 Figura 20 –  Cartografia Técnica de Bolonha: Cartografia Ambiental, segundo áreas verdes e uso do solo. 

 

Nos serviços on-line pode-se consultar bibliotecas e informações sobre o território, 

representadas em planta tipo unibase, mapas temáticos e ortofotocarta. Por meio das 

informações mapeadas realizam-se diversos tipos de busca, inclusive por tipo de serviço, de 

maneira semelhante à CD de Kyoto. Os tipos de busca são bem diversos: é possível realizar 

uma busca pelo percurso, pelo endereço, pela localidade (por exemplo: Centro Histórico, 

Piazza Maggiore, Palazzo Comunale, San Luca, Aeroporto, Estação Ferroviária, Zona 

Universitária), e pelo tipo de informação (pontos turísticos, serviços oferecidos, localização 

das vias).  
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Ao cruzar essas informações, como ‘Centro Histórico’ x ‘Onde dormir’, são 

localizados ícones que representam os estabelecimentos de hospedagem num mapa onde cada 

entidade ou edificação é representada utilizando um link que dá acesso a informações mais 

detalhadas sobre o serviço (fig. 21-25). Já a seção de ‘cartografia interativa’ disponibiliza 

diversas cartografias, como: a topográfica, a geológica, a da estrutura física do solo, a de uso e 

ocupação do solo, a histórica e arqueológica, a turística, além do plano territorial urbano e do 

mapa de cadastro ambiental (fig.20). 

 

   
  Figura 21 – Resultado da busca por lugar  onde dormir” no “Centro Histórico” de Bolonha. 
  Figura 22 -.Ampliação da informação de um resultado selecionado na busca anterior. 
 

  

     
Figura 24 – Resultado da busca por percurso. Orientação:  Piazza Maggiore – Due Torri. Tipo de percurso: a pé. 
Figura 25 – Janela de entrada dos tipos de busca por percurso no mapa turístico de Bolonha. 
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Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos  

 Na seção de serviço ao cidadão - il cittadino - essa cidade dispõe de um importante 

serviço de comunicação e participação social, com links para comunidades e para sociedades 

organizadas, como o Iperbole para o terceiro setor que abriga espaços para diversas 

organizações como: Sindicato, Associação Econômica, Conselho Nacional da Economia e do 

Trabalho. A seção il comune informa sobre a organização política: o sindicato e a junta, o 

conselho comunal, o regulamento do estatuto, a agenda política. Existe a possibilidade de 

troca de mensagens entre os cidadãos e os representantes políticos. Vários conselheiros 

municipais podem ser contatados via e-mail e alguns grupos de discussão foram criados para 

que os cidadãos pudessem debater os problemas locais. Na seção COMUNichiamo 

disponibilizam-se os contatos para endereçamento e envio de opiniões e sugestões. No 

entanto, os usuários não têm ao seu dispor a possibilidade de construção de páginas pessoais. 

 

  Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 Na seção Bolonha per... estão disponibilizadas informações direcionadas a algumas 

comunidades, como: crianças, mulheres, jovens, aposentados, desabilitados, terceiro setor, 

cidade multiétnica, acima de 60. Em cada comunidade se reúnem informações e serviços 

específicos para cada grupo social. Algumas comunidades exibem espaço para chat e fóruns 

de discussão locais. 

 
 

Propósitos e características da Iperbole Digital 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Alguns grupos de discussão foram criados para que os cidadãos pudessem debater os  
problemas locais. Permite representação das comunidades. 

2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  
Existe a possibilidade de troca de mensagens entre os cidadãos e os representantes políticos.  
Disponibiliza informações sobre a organização política e sobre dados do município. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  
Reúne informações e estatísticas sobre a população, o território, a cultura local.  

4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.  
Apresenta mapa interativo da cidade, identifica, informa e localiza os serviços oferecidos no 
espaço da cidade. Oferece um meio de visita virtual ao centro histórico. 

5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta  
Divulga venda de serviços ou produtos.  

Quadro 15– Propósitos e características da Iperbole Digital 
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5.1.10. Aveiro Cidade Digital - www.aveiro-digital.pt 

 

 A Cidade Digital de Aveiro foi criada em 1998, a partir de um consórcio entre a 

Câmara Municipal de Aveiro, a Universidade de Aveiro e o Centro de Estudos e 

Telecomunicações (CET) da Portugal Telecom. Trata-se de uma experiência-piloto no projeto 

Cidades Digitais em Portugal, e visa à melhoria das condições de vida urbana, o combate à 

exclusão social e à interioridade, e a melhoria da competitividade de setores econômicos 

integrados na economia global.  

 

 Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos  

 Aveiro foi escolhida para sediar essa experiência de cidade digital por causa de sua 

forte dimensão comunitária e excelência em termos de tecnologias de comunicação e 

informação. A Aveiro CD pretende funcionar como um instrumento de mobilização da 

sociedade a partir de projetos de intervenção propostos pela própria comunidade, interferindo 

no espaço concreto da cidade com projetos de quiosques públicos, acesso a escolas e 

bibliotecas, além de várias iniciativas em projetos culturais e artísticos. “O objetivo principal 

é responder ao crescente impacto das tecnologias de comunicação e informação nas 

sociedades contemporâneas visando, estrategicamente, promover a igualdade de 

oportunidades e o acesso público e universal à informação” (http://www.aveiro-digital.pt).  

 

 Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos 

 Dentre as iniciativas do programa encontram-se salas de debate on-line dedicadas à 

discussão, de acordo com diversas temáticas distribuídas pelas Áreas de Intervenção da cidade 

digital. São elas: 1 - Construir a Comunidade digital; 2 - Autarquias e serviços de âmbito do 

conselho; 3 - Escola e comunidade educativa; 4 - Universidade e comunidade universitária; 5 

- Serviços de saúde; 6 - Solidariedade social; 7 - Tecido produtivo; 8 - Informação, Cultura e 

Lazer. 

 

 A utilização dos recursos destinados a esse projeto é feita segundo os interesses da 

própria comunidade, que participa da idealização dos projetos de intervenção. “O objetivo não 

era partir de um bloco de iniciativas de cima para baixo, mas deixar que a sociedade civil 

expusesse suas idéias e propusesse seus projetos” (idem). Nesse aspecto, tem como finalidade 

reorganizar e modernizar os serviços e a gestão públicos e fomentar as transferências 

eletrônicas de dados. 
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 Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços/ 

Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

  A idéia dessa CD está ancorada na dimensão social e oferece projetos que visam à 

dinamização do espaço urbano. Disponibilizar uma base cartográfica digital é também um dos 

principais objetivos da cidade que, segundo o projeto, ao associar diferentes camadas de 

informação, poderá servir de referência para Planos Diretores Municipais, pois reúne 

informações para a gestão do território. A tônica dos projetos é atingir áreas de atuação 

variada e facilitar a integração dos bairros menos favorecidos socialmente. Para tanto, prevê a 

criação de quiosques públicos que possibilitam a difusão de informação e tentam suprir as 

carências dos próprios serviços públicos municipais. 

 

 André Lemos (2004), ao analisar a cidade digital de Aveiro, listou alguns dos 

principais projetos em andamento, dando destaque para o Digibairros, que faz uma metáfora 

digital dos bairros da cidade. Esse proejto prevê terminais de acesso a informações e serviços 

comunitários, mediante a utilização de computadores conectados à Internet para uso de 

correio eletrônico, realização de conversas on-line, fóruns de discussão off-line, videotelefonia 

e videoconferências. Além dele, existem: a Digipraça, que procura dotar 14 diferentes praças 

de quiosques interativos com informações sobre a câmara municipal, saúde e segurança; a 

Eiró, que constitui uma plataforma universal de serviço de informação e acesso a serviços 

disponibilizados aos cidadãos em quiosques ou por meio da Internet; o Cartave, cartografia 

digital para o microplanejamento; o Sigim, um sistema digital de documentação e arquivo 

digital da cidade; e outros de cunho artístico-cultural, como o CIJ (ciber-parque de jogos), 

CACEED (escola digital), Aveiro Megastore (comércio eletrônico), Classics on Demand 

(serviço de música erudita on-line). 

 

 Dentre essas propostas, a do Digibairros é particularmente interessante, porque 

pretende concretizar a noção de um bairro virtual onde os cidadãos podem conviver e utilizar 

os serviços da comunidade (informação, comercio, saúde, lazer), transpondo para a cidade 

virtual a organização e as atividades típicas de um bairro. O fato de esse projeto focar zonas 

desfavorecidas da cidade se dá diante do forte significado de comunidade que se observa 

nessas localidades, pois existe uma real convivência e interação entre os cidadãos 

(CASTELLS, 2003).  
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 Propósitos e características da Cidade Digital de Aveiro  
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Mobiliza a sociedade a partir de projetos de intervenção propostos pela própria comunidade. 
Facilita e incentiva o acesso de todos os cidadãos e entidades aos serviços e à informação. 

2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  
Reorganiza digitalmente os serviços e a gestão públicos. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  
Promove o acesso público e universal à informação e à igualdade de oportunidades. 
4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.  

Disponibiliza uma base cartográfica digital. Explora a noção de um bairro virtual onde os 
cidadãos podem conviver e utilizar os serviços da comunidade. 
 5. Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta. x 

Quadro 16– Propósitos e características da Cidade Digital de Aveiro 

 

 

5.1.11. Cidade Digital de Amsterdã - www.dds.nl  www.amsterdam.nl 

 

 A configuração da primeira proposta de cidade digital para Amsterdã - a DDS - tinha 

como principais usuários o conselho municipal, os cidadãos de Amsterdã (residentes na 

cidade) e seus visitantes. Nesse momento, anos 1990, a cidade digital parecia ter uma 

interface bastante curiosa (fig.26) e que não se verifica mais hoje. Atualmente, o site 

apresenta uma estrutura baseada em ícones simplificados que ilustram links de acesso a 

serviços, como: notícias, e-mail, mapa da cidade, comunicados apenas na língua local, o que 

conferiu, desde o início, um caráter particularmente holandês à cidade. Uma descrição da 

primeira caracterização é apresentada segundo as observações de André Lemos. 

 
 A ciber-cidade de Amsterdã organiza-se a partir de uma interface que tem o mérito de 
não querer representar espacialmente a cidade, mas compor núcleos temáticos 
divididos em praças, casas e portas, através de um design que lembra uma colméia. 
Além de portas, casas e praças, existe ainda o metro e um mapa da cidade. Hoje a 
Digital Stad tem mais de 50.000 moradores sendo considerada uma das maiores 
comunidades virtuais do mundo (LEMOS, 2005). 

 

 
Figura 26 - Proposta inicial da Cidade Digital de Amsterdã. Fonte: LEMOS, 2004. 
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Sobre a organização política e participação civil na cidade, Castells identifica que: 

 
“A cidade de Amsterdã foi a primeira administração local a concordar em conectar 
suas redes internas à Internet, num esforço de transparência controlada (...) Havia 
um quadro de avisos municipal para que os cidadãos pudessem verificar todos os 
documentos municipais e deliberações do conselho municipal relevantes, e expressar 
sua opinião” (CASTELLS, 2003: 121). 

 
 

 A trajetória dessa famosa rede comunitária é estudada por Casltells (2003) no texto 

sobre A constituição da cultura digital pública de Amsterdã, que apresenta os motivos 

principais da re-estruturação da proposta da DDS (De Digitale Stad). Segundo essa análise, o 

processo de formação da Cidade Digital é significativo, pois sintetizou as origens das redes de 

cidadãos européias nos movimentos contraculturais e na cultura harcker, e que somente foi 

possível atingir um grande número de usuários diante com o apoio institucional dado por uma 

administração aberta.  

 

 Com a explosão da Internet, começou a haver uma grande discrepância entre o 

suprimento e o uso de informação, dependendo da categoria do conteúdo:  

 
[...] na categoria política, havia muito mais suprimento que uso; enquanto na 
categoria da tecnologia da informação havia mais usos que suprimento. [...] O nível 
de atividade nos fóruns políticos declinou com o correr dos anos e em 2000 muito 
pouca atividade desse tipo era visível (idem: 123-124). 

 

Somado a isso, o sofisticado design e seu amplo fornecimento de informações nas 

páginas na Internet tornou obsoletos os experimentos contraculturais para manifestar opiniões. 

A DDS transformou-se numa holding e tornou-se basicamente um provedor comercial de 

conteúdo da Internet. 

 

Isso explica o pouco interesse que desperta atualmente esse caso como fonte de 

pesquisa. No entanto, verifica-se aí uma “lição histórica em andamento”, como propõe 

Castells, a qual serve de exemplo importante para se pensar o papel da administração aberta e 

do apoio institucional aos projetos de cidade digital para a garantia do domínio público. Como 

essa questão será discutida mais adiante, passar-se-á à análise do site da cidade digital de 

Amsterdã, www.iamsterdam.com, que atualmente apresenta a interface mais atraente, além de 

ser apresentado também na versão em inglês.   
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Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade 

 De forma bastante semelhante ao projeto de Linz, a página principal dessa cidade 

disponibiliza alguns espaços reunidos por temas de interesse turístico, sempre ilustrados com 

fotografias do lugar a que se referem. Possui uma estrutura voltada principalmente para a 

atividade de entretenimento. Na seção de introdução à cidade, existem considerações sobre 

pessoas e cultura, economia, política, natureza e geografia, além de um link para perguntas e 

respostas. As notícias são agrupadas em notícias diárias, jornais e acervo histórico. Para os 

moradores e estudantes, há um serviço de oferta de imóveis, serviços de educação e a 

apresentação dos centros de estudo e pesquisa (fig.27). 

 

 
Figura 27 – Página principal da Cidade Digital de Amsterdã – www. iamsterdam.com 

 

 Localiza e integra diversas camadas de informação e serviços 

Na seção ‘Visitando e explorando Amsterdã’, encontram-se informações reunidas em 

seções como: localização, cultura e entretenimento, comida e bebida, compras e recreação, 

grupos de interesses especiais. Algo inovador nessa cidade é a seleção de vídeos que podem 

ser acessados segundo categorias de interesse por cada seção. Ao buscar a vida noturna, por 

exemplo, o vídeo apresenta um city tour passando pelas principais avenidas, espaços públicos 
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e panoramas da cidade, em diferentes horários da noite. Do mesmo modo, é possível fazer 

uma visita ao Museu Van Gogh na seção cultura e entretenimento. 

 

Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos  

 Na seção especial para grupos de interesse especial, existem atualmente dois grupos: 

“Crianças e Família” e “Gays, Lésbicas e Bissexuais”. Desse modo, a cidade reconhece a 

formação desses perfis sociais e a necessidade de oferecer serviços exclusivamente para esses 

grupos, o que tem promovido a construção de redes de sociabilidade e de negócios. 

 

     
Figuras 28, 29 e 30 – Imagens extraídas do vídeo sobre a vida noturna de Amsterdã.– www. iamsterdam.com 

 

 Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos 

 Esse exemplo oferece uma estrutura para formação de fórum de discussões sobre a 

cidade, em que os próprios usuários determinam o assunto das questões a serem discutidas. 

Aquelas colocações ou propostas que possam ofender pessoas ou grupos são removidas.  

 

 Assegura um ambiente específico de trocas, intercâmbio ou permuta 

 Esse exemplo apresenta uma seção sobre negócios (Doing business) que disponibiliza 

diversas informações voltadas para investidores externos. Indica, por exemplo, áreas urbanas 

mais competitivas para investimentos, como o distrito de Almstelveen, desenvolvido 

especialmente para a instalação de empresas internacionais. Apresenta uma organização de 

ajuda mútua entre as empresas locais e o escritório para investimentos externos na cidade de 

Amsterdã. Insere a cidade numa rede internacional de fornecedores de serviços, especializada 

em negócios internacionais, oferecendo uma forma fácil e segura de se integrar a essas redes, 

verificadas por meio dos clusters, setores mais desenvolvidos de operação e investimentos do 

território da cidade, representadas e amplamente divulgadas na cidade digital. O espaço 

urbano da cidade é mostrado como uma área estrategicamente localizada, servida por uma 

vasta rede de infra-estruturas conectadas com o restante da Europa. 
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Propósitos e características da Cidade Digital de Amsterdã  
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

Estrutura um espaço de manifestação e discussão sobre a cidade. 
2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração.  

Apresenta serviços para comunidades ou grupos especiais. 
3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade.  

Apresenta informações úteis ao cidadão, ao turista e reúne dados sobre cultura local.  
4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.  

Disponibiliza uma apreensão bi e tridimensional da cidade, embora de forma não interativa. 
5. Assegura um ambiente de trocas, intercâmbio ou permuta.  

Oferece uma forma fácil e segura de se integrar em redes de investimentos e negócios. 
Quadro 17 – Propósitos e características da Cidade Digital de Amsterdã. 

 

5.1.12. Orkut - www.orkut.com 

 

 O Orkut aparece com uma proposta diferenciada e parece ser a grande novidade para 

as atuais redes de comunicação. O acesso é feito mediante um convite pessoal de algum 

contato que já faça parte da coletividade reunida por esse serviço e a partir do qual irão se 

construir redes pessoais e coletivas, baseadas em diversos graus de relacionamento 

classificados pelo usuário segundo a intensidade ou intimidade (melhores amigos, bons 

amigos, amigos, conhecido, desconhecido). 

 

 Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos 

 Existe aqui um forte sentido de comunidade, formada pelos laços pessoais de amizade, 

negócios, de família, vizinhança e sobretudo interesses comuns. Esse exemplo estimula a 

divulgação de um perfil ou ‘identidade’ para cada elemento, seja um indivíduo, com seus 

gostos e dados pessoais, seja uma comunidade, com uma caracterização de seus propósitos e 

usuários. Trata-se hoje da maior rede de relacionamentos existente na Internet, que conta com 

uma grande representatividade de brasileiros. 

  

Localiza e integra camadas de informação e serviços 

  O Orkut oferece um outro tipo de mapeamento, tendo como base as comunidades e os 

laços de relacionamento entre as pessoas. As relações entre indivíduos e comunidades (os nós 

das redes de relacionamento) são sempre apontadas de duas maneiras: quando se acessa 

algum perfil, ou se realiza a busca de alguma pessoa ou comunidade; e quando simplesmente 

se flana por entre as diversas comunidades e perfis de usuários. Aquelas comunidades mais 

significativas ou aquele indivíduo que integra redes mais extensas - por possuírem um número 

maior de pessoas cadastradas - são apontados como nós ou ‘lugares’ de referência, onde se 
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encontra um grande número de pessoas ou informações associadas. Apesar de não possuir 

uma base cartográfica digital propriamente dita, realiza um mapeamento em rede por meio 

dos laços de relações entre as pessoas - relações que, inclusive, podem ser medidas por grau 

de intensidade -, e por meio das relações que se estabelecem entre as comunidades. 

 

 
  Figuras 31 – Comunidade do Orkut sobre Chico Buarque. 

 

Propósitos e características do Orkut 
1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

O acesso é feito mediante de um convite pessoal; permite construir redes pessoais e coletivas, 
baseadas em diversos graus de relacionamento. 

2. Cria canais de negociação e comunicação entre os cidadãos e a administração. x 
As comunidades caracterizam espaços de manifestação e discussão, que podem ter caráter  
político ou não. Não há contato com os administradores do serviço e não faz referência a  
uma cidade real. 

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade. x 
As comunidades caracterizam mais um espaço de discussão que de armazenamento e  
consulta de informação. 

4. Localiza e integra camadas de informação e serviços. x 
Realiza um mapeamento em rede por meio dos laços de relações entre as pessoas, mas apenas  
baseado em nós nas redes de relacionamento.  
 5. Assegura um ambiente de trocas, intercâmbio ou permuta.  
Como espaço de grande interação,  a troca de informações e publicidade é constantemente 
realizada. A proposta de identificação de indivíduos por meio do perfil e da rede de 
relacionamentos estabelece referências que dão maior confiança às negociações. 

Quadro 18– Propósitos e características do Orkut. 
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5.2 RESULTADOS 
 

5.2.1 Critérios de avaliação 

 

 Os resultados preliminares da análise dos casos foram resumidos nos quadros de 

‘Propósitos e Características’ apresentados ao final de cada caso de cidade digital, cuja síntese 

deu origem a um conjunto de principais características identificadas para cada propósito 

(matriz-síntese). Essas características virão a permitir definir o espaço público na cidade 

digital e estão reunidas no quadro a seguir.  

 

 

Propósitos analisados Características 
- Permite criar e manter a identidade do usuário na Internet.  

- Promove a formação de redes diversas (sociabilidade, negócios) .  
1. Cria um canal de 

comunicação entre pessoas 
e grupos. - Aumenta ou fortalece os relacionamentos locais.  

- Disponibiliza espaço para a manifestação e o debate sobre a cidade.  

- Disponibiliza serviços ou documentos públicos on-line. 
2. Cria canais de negociação 

entre a administração e os 
cidadãos. - Inclui o cidadão nos processos de decisão sobre a cidade.  

- Informa serviços urbanos oferecidos ao cidadão.  

- Informa atividades de turismo e lazer para o visitante . 
3. Cria um acervo de 

informações variadas e de 
fácil acesso sobre a cidade.   - Forma um acervo da cultura local (História e Meio Ambiente) .  

- Localiza endereços ou serviços na cidade.  

- Permite a visitação ‘virtual’ (modelagens, fotografias, vídeos) . 
4. Localiza e integra diversas 

camadas de informação e 
serviços. - Disponibiliza uma base cartográfica digital interativa. 

- Oferece um ambiente de trocas comerciais e de serviços.  

- Promove a capacitação dos usuários e o teletrabalho. 
 5. Assegura um ambiente 

específico de trocas, 
intercâmbio ou permuta. - Dá suporte e segurança às negociações financeiras. 

Quadro 19 – Propósitos e características do Espaço Público Virtual. 
 

 

 Por meio dessas características observa-se mais facilmente como os propósitos da 

CDs, tomados como critérios analíticos, contribuíram para a identificação de um conjunto de 

elementos que informa o espaço público na cidade digital. Esses elementos vêm a configurar 

uma estrutura de avaliação possível de ser aplicada a vários outros casos de cidades digitais, 

no que se refere à caracterização dos espaços públicos. Indica, por fim, o cumprimento das 

duas funções essenciais para a efetivação do espaço público na cidade digital: a organização 
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da vida coletiva, ao oferecer espaços onde as comunidades participam em sociedade de 

espaços de comunicação e interação, e a representação da coletividade, ao permitir que a 

população se aproprie da cidade e seja por ela representada, construindo uma expressão de 

identificação dos diferentes grupos sociais. 

 

O resultado do conjunto de casos analisados está representado na matriz-síntese 

(quadro 20), que reúne para cada propósito as características que permitiram medir e 

comparar os resultados observados em cada exemplo analisado. Nessa matriz, decidiu-se 

eliminar o caso do Orkut, apesar de ser um representativo exemplo de formação de 

comunidades virtuais. A análise comparativa com os demais casos estudados demonstrou que 

a estrutura do Orkut - em propósitos e funcionamento - era bastante particular, mesmo entre 

os casos de cidades digitais metafóricas, pois não faz uso de uma interface familiar às 

estruturas dos espaço urbanos. Mesmo assim, esse se mostrou um caso eficiente quanto à 

promoção de interação e socialização na rede de computadores, cumprindo bem o propósito 

de criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos.  

 

Por fim, essa matriz permitirá confirmar a hipótese conceitual levantada no início 

desta dissertação, ao apresentar noções que complementam a definição do espaço público 

virtual por meio dos resultados da investigação empírica.  
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Propósitos e principais características identificados 
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1. Cria um canal de comunicação entre pessoas e grupos.            

Permite criar e manter a identidade do usuário na Internet gratuitamente             

Promove a formação de redes diversas (sociabilidade, negócios) .             

Aumenta/fortalece os relacionamentos locais.             

2. Cria canais de negociação entre a administração e os cidadãos.            

Disponibiliza espaço para a manifestação e o debate sobre a cidade             

Disponibiliza serviços ou documentos públicos on-line.            
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Inclui o cidadão nas decisões da cidade (liberação e consulta) .             

3. Cria um acervo de informações variadas e de fácil acesso.             

Informa alguns serviços urbanos oferecidos ao cidadão.             

Informa atividades de turismo e lazer ao visitante.             

Forma um acervo da cultura local (História e Meio Ambiente) .             

4. Localiza e integra camadas de informação e serviços.            

Localiza serviços ou informações no território da cidade.            

Permite a visitação ‘virtual’ (modelagens, fotografias, vídeos) .            

Disponibiliza uma base cartográfica digital interativa.             

5. Assegura um ambiente de trocas, intercâmbio ou permuta.            

Divulga a venda de serviços ou produtos.             

Promove o teletrabalho .            
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Dá suporte e segurança às negociações financeiras.            
Quadro 20 – Matriz-síntese dos resultados da avaliação do universo de cidades digitais, de acordo com as funções, propósitos e características do espaço público virtual 
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5.2.2 Análise dos resultados 

 

 A matriz-síntese dos resultados, apresentada no quadro 20, foi interpretada 

quantitativamente. Para cada um dos cinco propósitos - entendidos como critérios de 

avaliação -, foram identificados três subcritérios que servem para a caracterização do espaço 

público no projeto de cidade digital, aos quais se atribuiu uma unidade de pontuação. Desse 

modo, a matriz chegou a um total de 15 subcritérios (características), em que as quantidades 

mínima e máxima de características observadas correspondem respectivamente ao Guia de 

Cidades Terra (5 características) e à Cidade Digital de Kyoto (15), correspondendo ao 

número de elementos que caracterizam o Espaço Público Virtual em cada caso. Implicam 

diretamente os casos que apresentam a maior e a menor capacidade de estruturação de um 

espaço público virtual na amostra analisada. Nessa investigação, não coube identificar um 

valor mínimo capaz de ser atribuído ao conjunto de casos analisados que garantisse a 

efetivação do espaço público virtual, pois seria necessário realizar uma investigação maior, 

com a necessidade de aplicar outros métodos de trabalho e dedicar um tempo maior à 

pesquisa. Fica então a observação de um possível caminho para um futuro aprofundamento 

desse estudo. 

 

 O conceito de espaço público virtual implica propósitos que correspondem simultânea 

e equitativamente às duas funções essenciais do espaço público. No entanto, o número de 

propósitos identificado para o cumprimento de cada função não se distribui igualmente (ver 

quadro 20). Dois deles correspondem à função Organizar a vida coletiva enquanto três 

correspondem à função Representação da coletividade. Existe aí uma proporção de 2:3, o que 

leva a identificar um maior número de características que asseguram o cumprimento da 

segunda função. Como forma de eliminar essa diferença, atribuiram-se pesos aos valores 

encontrados em cada função: ao conjunto de características que correspodem à função de 

Organizar a vida coletiva foi atribuído o peso 3 e àquelas correspondentes à função 

Representação da coletividade, o peso 2.  

 

 Desse modo, parte-se para uma proporção de 1:1 entre os propósitos observados nas 

cidades digitais, dentro do que corresponderia ao cumprimento simultâneo e eqüitativo das 

duas funções do espaço público, acarretando o máximo de 18 valores, tanto para os 6 

subcritérios que se referem à função Organização da vida coletiva quanto para os outros 9, 

que correspondem à função Representação da coletividade. Com a atribuição dos pesos, o 
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valor mínimo observado dentro do universo da análise foi 11. Essa conversão dos pesos 

aparece na tabela a seguir (tabela 1), na qual é possível identificar, em cada caso, como e com 

que intensidade os casos analisados cumprem as funções essenciais do espaço público.  

 
Tabela 1 - Valores obtidos na avaliação do universo da análise, com base no número de características identificadas no 

cumprimento das funções essenciais do espaço público virtual e dos seus propósitos. 
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1. Cria um canal de 
comunicação entre pessoas e 
grupos. 

1 1 2 2 0 3 3 3 3 3 3 

2. Cria canais de negociação 
entre administração e 
cidadãos. 

0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 
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Subtotal (peso 3) 3 3 6 9 3 15 18 18 18 18 18 

3. Cria um acervo de 
informações variadas e de fácil 
acesso.    

2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 

4. Localiza e integra diversas 
camadas de informação e 
serviços. 

1 1 1 1 2 2 0 2 3 2 3 

5. Assegura um ambiente 
específico de trocas, 
intercâmbio ou permuta. 

1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 
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Subtotal (peso 2) 8 10 8 8 14 10 10 12 14 16 18 
TOTAL 11 13 14 17 17 25 28 30 32 34 36 

 

 

Os valores apresentados demonstram que os casos de cidades digitais identificadas 

como do tipo simbólicas têm uma capacidade muito fraca para oferecer espaços públicos 

virtuais, embora cumpram com eficiência a sua dimensão de comunicação. Foi o que se 

observou nos casos das cidades representadas pelo Guia de Cidades Terra (valor = 11), da 

Digital City (valor = 13) e das GeoCities (valor = 14). 

 

O exemplo de Kyoto é o projeto mais completo e bem estruturado no que se refere à 

caracterização do espaço público, pois apresenta o maior número de características (valor = 

36) e por isso é o que melhor cumpre as duas funções essenciais para a caracterização do 

espaço público dentro da cidade digital. Percebeu-se que, de modo geral, nos exemplos que 

tomam como base uma comunidade definida - o espaço urbano da cidade, - as representações 

e atividades observadas no ciberespaço adquirem maior identificação por parte do usuário, 

principalmente na construção de um espaço de identidade coletiva e de envolvimento político-
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comunitário. As informações que apresentam estão mais voltadas para o bem comum e 

coletivo, como foi observado, além de Kyoto, nas cidades digitais de Linz (valor = 17), 

Amsterdã (valor = 25), Aveiro (valor = 30) e na Iperbole Digital (Bolonha), de valor = 32. 

Juntamente com as cidades das Infovilles (valor = 34), esses casos contribuem para a 

caracterização de um espaço público virtual participativo, que representa valores culturais 

próprios de comunidades específicas e que é, ao mesmo tempo, representado por elas.  

 

 Dentre os casos de cidade digital analógica, o projeto de Linz e o Porto Digital 

apresentam o menor valor, sendo um valor intermediário entre esse conjunto de casos e o das 

cidades simbólicas (valor = 17). A cidade de Linz, embora cumpra bem a condição de 

representar a coletividade, sobretudo no que se refere aos seus aspectos culturais (valor = 14), 

não responde igualmente às duas funções essenciais do espaço público. Essa CD apresenta 

apenas uma característica que aponta para uma estrutura de organização da vida coletiva 

(valor = 3), o que leva a uma desproporção de 3:14 valores que indicam o cumprimento das 

funções de organização e representação coletivas, respectivamente. Nesse aspecto, o peso 

distribuído no cumprimento das duas funções do espaço público nessa CD e nos exemplos de 

CD metafóricas é de aproximadamente 3:8, como foi observado no Guia de Cidades Terra, e 

no Guia de Cidades do UOL (proporção = 3:10),  

 

 O Porto Digital, apesar de estar voltado para uma comunidade geograficamente 

localizada, é um caso em que a participação é restrita e o perfil da comunidade abrigada – 

empresas de tecnologia da informação – torna-o um exemplo ainda mais fraco na 

caracterização de um espaço público. Não existe uma grande diversidade de usuários e, 

consequentemente, de interesses e propósitos observados. Por outro lado, o exemplo da 

Cidade do Conhecimento é bem mais eficiente no que se refere à estruturação de um espaço 

público virtual: serve aos diversos sistemas e redes cidadãs, oferencendo espaços de 

representação coletiva e que servem aos interesses diversos dos seus usuários. Desse modo, 

essa CD vem a apresentar um maior número características que apontam a intenção de 

promover a organização da vida coletiva (valor = 18), dentro de um valor total de 28 pontos, 

atribuído ao conjunto de características que definem um espaço público nesse exemplo de 

CD. 

 

As cidades digitais caracterizadas como do tipo simbólicas (como as GeoCities) 

destacam-se mais no cumprimento da função de representação da coletividade, principalmente 
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dentro do propósito de Criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos, sobretudo por 

representar os indivíduos no ciberespaço, por meio de estruturas de elaboração e 

armazenamento de páginas pessoais, empresariais e de associações diversas. Na verdade, esse 

propósito está entre os mais presentes na maioria dos casos analisados. O Guia de Cidades 

Terra, no entanto, apenas oferece ao indivíduo as salas de bate-papo, o que representa uma 

fraca capacidade na formação de comunidades, uma vez que são raros os casos em que elas 

proporcionam uma identidade coletiva àqueles que participam de uma mesma sala. O usuário 

participa randomicamente de diferentes salas e não é impelido a interagir coletivamente com 

um grupo. O exemplo do Porto Digital é um caso que apenas agrupa e localiza as empresas, 

sem tornar públicas as comunicações e relações existentes entre elas. Disponibiliza endereço 

físico e e-mail para contato, sem gerar um espaço de discussão propriamente dito. De modo 

geral, dentre os exemplos analisados, poucos eram os que tinham como propósito criar laços 

sociais entre os moradores e/ou visitantes da cidade, que sequer podiam se conhecer entre si. 

Um bom exemplo de modelo para o desenvolvimento dessa dimensão seria a Cidade Digital 

de Kyoto. 

 

 É possível fazer outras considerações sobre o que foi observado em alguns dos 

propósitos utilizados para a avaliação das cidades digitais deste estudo. O propósito de Criar 

canais de comunicação e negociação entre a administração e os cidadãos é apenas observado 

entre os casos de cidade digital de tipo analógico. Dentre eles, mais fortemente nos casos das 

Infovilles, da Iperbole Digital, das cidades digitais de Aveiro e Kyoto e da Cidade do 

Conhecimento. Kyoto, por exemplo, tem até mesmo um espaço para o discurso do prefeito da 

cidade e exibe um meio de contato direto com o mesmo. As comunicações podem ser feitas 

publicamente – num espaço onde se lêem colocações e respostas – ou diretamente do cidadão 

para o governo, via e-mail. As Cidades do Conhecimento estabelecem o diálogo 

principalmente com governos locais e associações. Por se tratar de um projeto que abrange 

cidades em contextos políticos diferenciados, torna-se mais difícil obter das diferentes 

instâncias governamentais a mesma abertura política.  

 

 No que se refere à Criação de um acervo de informações variadas e de fácil acesso 

sobre a cidade, as características das informações reunidas abrangem serviços e empregos, 

notícias locais, classificados ou informativos voltados para o cidadão local, de modo 

semelhante a um jornal on-line, como foi observado na página das cidades simbólicas, como 

as Digital Cities e nas cidades analógicas de Kyoto, Linz e Bolonha. Os guias de cidades 
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(Terra e UOL) são exemplos voltados principalmente para a atividade de turismo e lazer, 

tendo como principal usuário o visitante: informam sobre os eventos culturais por tipo de 

entretenimento e dia da semana, indicam o endereço do evento, horários, valores e contatos. 

 

Dentre as cidades analógicas, identificou-se, ainda no propósito em questão, uma 

estrutura de catalogação, representação e divulgação da cultura local, como foi o caso das 

Infovilles, das Cidades do Conhecimento, das cidades digitais de Kyoto, Bolonha, Linz, 

Aveiro. Esse propósito toma a informação como importante característica no cumprimento da 

função do espaço público virtual de representação da vida coletiva, mediante sua cultura, 

atividades desenvolvidas e participação dos cidadãos. Portanto, os projetos de cidade digital 

não devem limitar-se apenas a oferecer um conjunto de informações destinadas a atividades 

turísticas, embora comuniquem um perfil da cidade.  É importante explorar a capacidade das 

CDs na troca, divulgação de informação e formação de um acervo cultural, que ajuda a 

veiculação e a valorização de códigos e símbolos culturais. 

 

 Quanto ao propósito Localizar e integrar camadas de informação e serviços, foram 

observados dois tipos principais de representação dos espaços: pela interação por meio da 

visitação ‘virtual’ (como a Cidade Digital de Kyoto), ou apenas pela observação, por meio de 

fotografias, vídeos (como em Amsterdã), webcams com filmagem em tempo real (como a 

Infoville de Valência). A Cidade Digital de Kyoto apresenta uma estrutura bem completa e 

oferece até mesmo uma visita guiada pela cidade, construída por meio de modelagem digital e 

com atualização das fachadas em tempo real.  

 

As representações de maquetes 3D e Realidade Virtual têm também ajudado a 

armazenar e divulgar espaços e monumentos que são partes do patrimônio cultural. Esse tipo 

de acervo foi pouco observado no universo da análise. Bolonha é um caso que apresenta um 

mapeamento do patrimônio histórico, uma classificação cronológica e por localização, 

associados a textos explicativos que muito contribuem para a catalogação do patrimônio 

artístico e histórico da cidade. Kyoto, por usa vez, faz uma catalogação de diversos aspectos 

da cultura local e ambiental, registrando com textos e ilustrações aspectos da gastronomia, 

festividades, comemorações, costumes, músicas, etc.  

 

 Vale a pena abrir um parêntese sobre a relação dos projetos de cidades digitais com os 

espaços urbanos, embora isso não tenha feito parte das preocupações investigativas dessa 
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pesquisa. Essa preocupação foi observada nos casos das cidades digitais de Kyoto, das 

Infovilles, da Cidade do Conhecimento e de Aveiro. Além de desenvolverem uma interface 

interativa e que estimula a participação social, esses projetos contam também com propostas 

de intervenção no espaço físico das cidades. A proposta abrange o projeto de quiosques, 

centrais de atendimento ao cidadão e outros espaços públicos que facilitem o acesso às redes 

computadorizadas, cuja localização no espaço urbano reflete, do mesmo modo, o propósito do 

projeto de acordo com as comunidades a que se destinam, chegando a demarcar 

territorialidades. Essa preocupação faz-se presente nos projetos das Infovilles, uma vez que 

esses foram implantados em comunidades que já possuíam uma infra-estrutura de redes 

computadorizadas. Em comunidades menos favorecidas, essa preocupação torna-se uma 

condição para o sucesso dos projetos, como se observa em Aveiro.  

 

 Retomando o propósito Localizar e integrar camadas de informação e serviços, a 

representação por meio de mapas interativos reúne informações sobre a localização e a 

classificação das atividades urbanas (como entretenimento, compras, serviços), ou sobre 

camadas dos sistemas urbanos, como trajetos de metrô/ônibus, sistema viário e infra-

estruturas, como água, telefone, esgotamento sanitário, educação, saúde e pavimentação. O 

exemplo do Guia de Cidades Terra, onde o serviço cartográfico apenas informa endereços no 

mapa da cidade mediante o nome de rua e o número do imóvel, e o Digital Cities, que apenas 

localiza o e-mail ou o telefone de pessoas por meio do nome e da cidade onde habita, e não 

têm representatividade quanto ao propósito em questão. Esses casos não chegaram a mostrar 

uma estrutura que caracterizasse uma forma de localizar ou integrar diversas camadas de 

informação e serviços, muito menos representar as territorialidades ou lugares distintos no 

espaço urbano. 

 

 Por fim, segundo o propósito Assegurar um ambiente específico de trocas, 

intercâmbio ou permuta, a característica mais freqüente estava na divulgação de serviços, 

anúncios publicitários e nas próprias negociações pessoais que se estabelecem em quaisquer 

que sejam os canais de comunicação, daí o fato de esse propósito ter sido foi observado na 

maioria dos casos analisados. Ao estabelecer relações de pertinência com comunidades, 

associações, ou mesmo territórios da cidade, como estabelecimentos comerciais, garantem 

uma maior confiança e credibilidade nas transações on-line. Estruturam redes de trocas de 

experiências administrativas e de projetos comunitários, além dos casos que, de fato, possuem 

uma estrutura de segurança nos negócios e transações mediante programas de assinatura 
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digital e segurança de rede. De modo geral, essas atividades caracterizam ações individuais e 

coletivas que fazem parte das interações no espaço urbano, e são orientadas segundo valores, 

código e signos que, simultaneamente, servem de representação das comunidades e são 

representados por elas. 

 

 A idéia de construção de um espaço público virtual passa pela construção de estruturas 

de representação da cidade, por meio de sua cultura, dos serviços oferecidos e da participação 

dos cidadãos. Procura uma melhor gestão urbana e mesmo o desenvolvimento de 

comunidades locais, como foi visto nos projetos da Cidade do Conhecimento e do Porto 

Digital, seja do ponto do vista cultural, seja econômico.  No entanto, na maioria dos casos, os 

projetos de cidade digital limitam-se à dimensão mais evidente, que é oferecer informações 

sobre a cidade, como o modelo da Digital City americana que, embora comuniquem um perfil 

da cidade, esse é feito predominantemente por meio de informações turísticas. Por outro lado, 

a criação de laços sociais entre os moradores é uma das dimensões pouco observadas, uma 

vez que os moradores da cidade na maioria dos modelos sequer podem conhecer-se nos 

portais das cidades ou trocar e-mails entre si.  

 

  Uma caracterização mais fundamentada de Espaço Público Virtual é apresentada a 

seguir, com base nas definições levantadas nos pressupostos teóricos e no que foi constatado 

nos estudos de caso. Nessa caracterização, são apontados os usuários, as funções que 

desempenha o espaço público na cidade digital e seus principais propósitos. Nas 

considerações finais, traçam-se observações a respeito das vantagens e potencialidades no 

desenvolvimento dos projetos de cidades digitais nos espaços públicos efetivos, 

principalmente de acordo com as necessidades socais e políticas dos cidadãos, a promoção da 

cidadania e a divulgação e identificação cultural dos cidadãos. 

 

 

*** 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 
 

 

 O problema investigativo desta dissertação coloca-se num novo campo teórico e 

prático, ainda em curso, observado principalmente nas duas últimas duas décadas. Aborda o 

desenvolvimento das redes computadorizadas de comunicação e informação e, mais do que 

isso, o projeto dos ‘ambientes’ no espaço virtual e a relação desses com as condições e 

necessidades do desenvolvimento dos espaços em que vivem os cidadãos atualmente. Suscita 

assim uma preocupação investigativa por parte dos diversos campos do conhecimento sobre 

as relações travadas no ciberespaço, ao envolverem aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais desenvolvidos no espaço físico. Alguns campos apresentam-se com um maior 

domínio e conhecimento dos elementos, processos e fatores envolvidos; outros, ainda com 

indefinições conceituais e mesmo metodológicas. 

 

 No que se refere às cidades digitais, essa tem sido uma solução encontrada para 

estruturar formas de representação e organizações coletivas de comunidades no ciberespaço, 

relacionadas a objetos e ações de um determinado espaço físico, e que vem sendo objeto de 

estudo sob diversos aspectos e campos disciplinares, tanto aqueles próprios do objeto cidade, 

como os que tratam da abrangência dos impactos das tecnologias digitais. No entanto, o 

pensamento sobre a cidade digital, segundo a estrutura específica dos seus espaços públicos, 

ainda está consolidando seus fundamentos e parece acompanhar a evolução dos próprios 

projetos de cidade digital. O debate teórico e conceitual sobre essas categorias analíticas é 

pequeno, ainda mais dentro do campo disciplinar do Urbanismo, e pouco coeso, apresentando 

diferentes acepções. Por outro lado, as teorias sobre o espaço público, apesar de mais remotas, 

apresentam uma diversidade de conotações e dissensos ao longo da história, refletindo as 

transformações na vida urbana, nas relações entre o indivíduo e na sociedade - tanto cívicas 

quanto políticas e culturais -, e que não escapam às inovações trazidas pelas redes de 

comunicação digitais. 

 

 Desse modo, foi necessário percorrer alguns dos principais campos disciplinares que 

têm tomado a cidade digital e o espaço público como problema teórico, analisar diferentes 

acepções apresentadas no entendimento conceitual e prático desses fenômenos, identificar 

aquelas que auxiliam na elaboração de uma maneira de interpretar e traduzir o problema 

teórico, e elaborar uma lógica ou técnicas para a formação do conhecimento empírico. 
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Tomaram-se como pressupostos teóricos as categorias analíticas principais Cidade Digital e  

Espaço Público, e como categorias auxiliares, Ciberespaço e Espaço Urbano. Dessas 

categorias partiram os pressupostos metodológicos, uma hipótese conceitual do que viria a ser 

o Espaço Público na Cidade Digital, a qual orientou para a definição de uma amostra de 

cidades digitais a ser analisada e para o levantamento de um conjunto de critérios de 

avaliação. 

 

 O universo de 12 casos de cidades digitais foi analisado segundo um conjunto de 

características correspondentes aos principais propósitos observados no cumprimento de 

funções essenciais do espaço público no meio virtual: organização da vida coletiva e 

representação da coletividade. O conceito de Espaço Público Virtual a que se chega é, então, 

o produto da hipótese conceitual levantada nos pressupostos teóricos, confirmada e 

complementada pela análise empírica, expressa sobretudo enquanto um conjunto dos casos de 

cidades digitais.  

 

 

O Espaço Público Virtual é um espaço onde os indivíduos se vêem e são vistos em 

coletividade, segundo laços de relacionamentos sociais, participação cívica, engajamento 

político e elementos de expressão cultural. Reúne indivíduos, associações e administração, 

mediante uma infra-estrutura de comunicação digital, tem como referência uma cidade real, 

e cumpre simultaneamente as funções de organização da vida coletiva e de representação da 

coletividade. Deve apresentar como principais propositos:  

   Criar um canal de comunicação entre pessoas e grupos; 

   Criar canais de comunicação e negociação entre a administração municipal e os 

cidadãos; 

   Criar um acervo de informações variadas e de fácil acesso sobre a cidade; 

   Localizar e integrar camadas de informação e serviços da cidade de referência; 

   Oferecer um ambiente de trocas de informação, bens e serviços. 

 

 

 O Espaço Público na Cidade Digital configura uma arena virtual, em torno de duas 

atividades principais, a informação e a interação, observadas na divulgação de serviços e 

informações, no ativismo político, em que as diferentes identidades coletivas podem construir 

sua face pública e ganhar reconhecimento, na exposição, manifestação, discussão e debate. 
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Além disso, os espaços públicos virtuais abrem espaço para que as redes locais de 

participação compartilhem sua memória, fortaleçam os laços comunitários e proporcionem a 

fixação e a veiculação de novos valores e códigos político-culturais.  

 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final da construção do conhecimento teórico e empírico sobre o Espaço Público na 

Cidade Digital, observou-se que essas categorias conceituais escolhidas para a análise foram 

suficientes para o entendimento do objeto de investigação, o Espaço Público Virtual, embora 

tenham sido notadas diferentes acepções para essas categorias. Isso demonstra, de modo geral, 

que pouco existe de construção teórica que vise à ação concreta, organizada e planejada de 

práticas urbanas por meio da gestão e do desenvolvimento da comunicação e da informação 

nas cidades digitais, e mais, que é necessário favorecer o conhecimento e a compreensão dos 

processos e fatores de socialização presentes nas redes de comunicação e com marcados 

efeitos no cotidiano da dinâmica da cidade. O potencial comunicativo e de socialização dos 

portais de cidades digitais aponta para a importância de se buscarem estratégias para seu 

aproveitamento adequado e eficaz na organização e na representação dos grupos sociais das 

cidades a que fazem referência e, conseqüentemente, na melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

 

 Os espaços públicos são elementos de estruturação da cidade digital capazes de 

potencializar ou complementar a organização das cidades a que fazem referência. Ao 

elaborarem novas alternativas para a informação e a interação dos indivíduos, associações, 

empresas e administração, constituem uma comunidade local e favorecem a cooperação e o 

desenvolvimento de atividades, tanto nos processos de gestão e no planejamento urbano 

quanto na produção de conhecimento. A efetivação do espaço público virtual passa pela 

forma como se viabilizam essas relações entre pessoas, grupos e instituições, na permissão da 

manifestação política e cultural, bem como nas apropriações simbólicas que ocorreriam 

apenas no espaço urbano. Depende, portanto, do conjunto de propósitos e usuários da cidade 

digital.  

 

 Para satisfazer as necessidades sociais e políticas dos seus cidadãos, as cidades digitais 

necessitam de espaços que garantam a participação social, o exercício da cidadania e a 
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representação de valores culturais, que são alcançados pelas estruturas de comunicação entre 

os usuários, de manifestação política e de identificação entre os moradores e os visitantes com 

a cidade de referência. Trata-se de canais de comunicação e negociação entre a administração 

municipal e os cidadãos, da formação de redes diversas (de sociabilidade, de negócios), da 

promoção do debate e da participação cidadã nas decisões sobre a cidade. Constroem-se desse 

modo espaços públicos que se desenvolvem como um componente para a organização da vida 

coletiva e para a representação de uma comunidade.  

 

 Tendo em vista a amplitude do potencial comunicativo e de socialização oferecido 

pelas estruturas das redes computadorizadas, é possível estimular o envolvimento comunitário 

e aumentar ou fortalecer os relacionamentos locais já existentes, bem como construir redes 

diversificadas e abrangentes para as diversas atividades e sistemas sociais. Observou-se nos 

casos analisados que, quanto maior a intenção de promover uma referência cultural e política 

por meio dos espaços públicos virtuais, maior a interação do indivíduo na comunidade, com a 

administração municipal, as organizações sociais e culturais, como foi o caso das Infovilles, 

da Aveiro Digital, da Cidade do Conhecimento e da Cidade Digital de Kyoto. Esses casos 

tinham como princípio fundamental envolver o cotidiano dos indivíduos nas diversas redes de 

informação e sociabilidade, tais como a família, agências governamentais, instituições 

públicas ou privadas, grupos sociais organizados e outras instituições, nas tarefas de 

monitoramento, controle, avaliação, negociação, planejamento, decisão e implementação de 

suas ações.  

 

 Desse modo, os projetos de cidade digital, embora veiculados na Internet, estão 

intimamente relacionados ao contexto urbano a que se referem e numa via de mão dupla. São 

capazes de gerar e aperfeiçoar os serviços públicos municipais, os processos de gestão, a 

execução de programas de monitoramento, de apoio à cultura e mesmo de controle ambiental. 

Alguns casos têm como propósito uma extrapolação de mercados, com a expansão da oferta 

de produtos, serviços, tecnologia, informação e valores agregados, em que a formação de 

redes virtuais de municípios por si só já mostrou um meio de melhorar a utilização dos 

recursos de cada localidade e criar sinergias no conjunto das cidades da rede. 

 

 No entanto, alguns desafios podem ser apontados na construção do Espaço Público 

Virtual, sobretudo no que tange à questão material - acessibilidade às infra-estruturas - e às 

suas representações ou interfaces. A questão material está associada à dependência dos 
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elementos que servem de suporte do ciberespaço (redes de comunicação, computadores, etc.) 

e, embora não tenha estado entre as preocupações principais desta dissertação, vale a pena ser 

citada. A interface interfere diretamente nos meios de interação entre os usuários, na forma 

como são projetados os espaços e na capacidade de transmitir informações e sensações numa 

via de mão dupla, em direção à realidade física e ao ciberespaço. Vale a pena comentar um 

pouco mais esse último desafio. 

 

 Observou-se que ainda não se consumou, nos projetos do ciberespaço, uma estrutura 

ou uma interface que ofereça uma visão da vida pública - coletiva e participativa - e que seja 

da mesma forma fundamental para a organização da ação coletiva cidadã associada a ações e 

objetos da vida urbana.  Nesse sentido, o fato de os computadores não estarem amarrados ao 

velho mundo analógico dos objetos tem sido pouco explorado. A capacidade de imitar o 

mundo físico termina por simplificar as metáforas, as formas de representação e de 

desempenho de tarefas da Cidade Real na Cidade Digital. Esquece-se que o espaço imaginado 

também é um espaço-social e, apesar de a metáfora espacial exercer influência sobre algumas 

relações no ciberespaço, os maiores exemplos de sociabilidade digital não parecem precisar 

de uma metáfora espacial para acontecer. As relações sociais são estruturadas, na sua maioria, 

pela representação textual, em espaços bidimensionais. O espaço serve mais como conteúdo 

do que como contexto.  

 

 No entanto, o desenvolvimento de estruturas de representação do patrimônio no 

ciberespaço tem surtido efeitos surpreendentes na reprodução de valores, costumes e 

conhecimento. No que se fere aos valores patrimoniais, a representação digital potencializa os 

meios de transmissão desses, diante da sua maior facilidade de reprodução e transmissão, 

como foi visto nos projetos da Iperbole Digital e da Cidade Digital de Kyoto, principalmente. 

No ciberespaço, aumenta-se enormemente a possibilidade de diferentes comunidades 

compartilharem processos culturais distintos e específicos. Processos de simulação (Realidade 

Virtual) do patrimônio virtual têm permitindo às pessoas entenderem, interpretarem e 

interagirem com o patrimônio construído, tendo se tornado, por si só, um objeto do 

conhecimento. 

 

 A utilização dessa nova tecnologia nos portais de cidades digitais também tem sido 

aproveitado na organização de movimentos sociais, redes locais e organizações não-

governamentais (ONGs), produzindo resultados interessantes, como os observados nas 
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Cidades do Conhecimento, por exemplo. Uma vez que as redes virtuais facilitam o acesso às 

informações atualizadas, à mobilização, à troca de experiências, e, principalmente, à 

apresentação pública de demandas específicas, é fortalecida a relação de cobrança e obtenção 

de respostas dos setores administrativos. Além do mais, as representações sociais em rede 

permitem contemplar os diversos tipos de sistemas sociais e uma maior participação desses 

junto ao governo da cidade, ao opinar sobre aquilo que deve ser planejado e desenvolvido, na 

avaliação dos resultados e na distribuição de papéis individuais nas comunidades em busca de 

uma qualidade de vida melhor. 

 

 Por fim, coloca-se um aspecto observado na experiência da Cidade Digital de 

Amsterdã e da rede DDS, o qual levantou a questão sobre a importância do papel do setor 

público no ciberespaço, na garantia e regulação do domínio público, e diante outros interesses 

específicos voltados para questões e valores econômicos. Foi observado que, como ocorre 

com o espaço físico, o espaço público virtual requer cuidado, manutenção e recursos para 

isso. No universo dos casos analisados, aqueles com maior efetivação do espaço público 

estavam vinculados, de uma maneira ou de outra, a um governo local, mas tampouco 

pareceram indiferentes aos interesses comerciais. De fato, os negócios na Internet realizam-se 

onde quer que haja pessoas on-line. Daí o interesse em se verificarem os propósitos das 

cidades digitais, no sentido de que devem priorizar mais o espaço da cultura não-comercial e 

da interação social, ao invés da publicidade, da propaganda e das trocas comerciais.   

 
 A Internet encerra um potencial extraordinário para a expressão dos direitos dos 

cidadãos e a comunicação de valores humanos. Os projetos de cidades digitais são uma 

importante alternativa para a formação de redes de cidadãos organizados, cuja capacidade de 

servir aos diversos tipos de usuários e de demandas depende do apoio institucional dado por 

uma administração aberta e participativa. É importante também que esses projetos ampliem as 

fontes de comunicação,  coloquem os cidadãos e instituições em contato e estabeleçam 

estruturas de reinvidicação, colaboração e informação, e contribuam com a democratização do 

ciberespaço. 

 
 

*** 
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