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INTRODUZINDO O TEMA 

Os importantes avanços tecnológicos nas áreas de informática e telecomunicações 

constituem um dos suportes das novas redes informacionais. Assim sendo, emergem 

formas de relações sociais e, um campo de desenvolvimento da sociabilidade de ativismo 

político e cultural que se expressam através de objetos com forte conteúdo técnico-

científico-informacional. Os Impactos destas redes no território estão sendo apropriados pela 

lógica do capital em diferentes escalas provocando mudanças, sob efeito de espaços 

ampliados ou excluídos, a partir de um processo globalizado das relações políticas, sociais e 

econômicas que se estabelecem instaurando um constante (re)ordenamento territorial local. 

A Internet é a maior via de acesso ao ciberespaço, isto é, a rede mundial de 

computadores e se constitui como uma das redes informacionais. É um veículo de 

comunicação em que a informação, muitas das vezes, fortalece o controle2 social, aqui 

compreendido como uma possibilidade de controlar (dominar) a rede e os efeitos no 

território. Na medida em que as corporações capitalistas se apropriam deste espaço, 

incrementam seus fluxos de produção e circulação de mercadorias, exploram a força de 

trabalho, implementam atividades para a pratica do “Business-to-busines”, também 

conhecido como B2B, do e_commerce, do tele-trabalho, buscando criar mercados 

consumidores mais amplos e de fácil acesso. Da perspectiva da cooperação social e dos 

meios técnicos, o ciberespaço torna-se um objeto de análise indutor de “inteligência 

coletiva”,[1], de ativistas comunitários e políticos, estendendo as contradições sociais 

emaranhadas à complexa sociabilidade do capital e das relações de tensão. 

O ciberespaço tende a representar o espaço de fluxos de informações, construído 

pela técnica, assumindo uma configuração interativa ou controlativa, isto é, um rígido 

controle do tecido social que ao assumir a forma material, corresponde às funções do 

controle social e do poder hierárquico. “, [2]”. 

                                            
1 Orientador Dr. José Willian Vesentini - Doutoranda de Geografia - FFLCH - USP 

 Profa. do Instituto de Humanidades -  UCAM, da UNIVERSO e da CECIERJ  

 micheletc@terra.com.br 
2 A definição de controle pode ser entendida de duas formas. A primeira positivamente quando se 

refere a um controle necessário a um bem estar, isto é, um controle desejável. “Tudo está sob 
controle” e a segunda interpretada a partir de uma submissão no sentido de um controle social, de 
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 Conforme análise feita por Castells [3], as redes comunicacionais teriam um campo 

fértil na disseminação da cultura, do discurso e na construção de uma identidade coletiva. 

Principalmente sob a ótica da identidade e das relações entre Estado – Nação e 

Democracia, a partir do estudo das relações de identidade cultural, movimentos sociais e 

políticos. 

Uma neutralidade no ciberespaço, da informação e da técnica nos permitiria pensar 

que todos na rede teriam um espaço comum, sem controle, onde as pessoas pudessem 

também, praticar a “convivência” democrática com direitos e responsabilidades. Dos efeitos 

ou das conseqüências das informações que residem e trafegam na rede, é possível 

identificar a intencionalidade das respectivas redes. A forma, a seleção, em preparar a 

informação, seja ela através de agencia de informação com poder (econômico), lobby, de 

movimentos criminosos, movimentos sociais e com divisão (internacional) do trabalho, 

poderá ocasionar um controle, um poder, dos meios telemáticos. Neste caso, não somente 

técnico ou de acesso às estruturas físicas de rede, mas também através das hegemonias 

que se projetam a partir destes movimentos. 

À medida que o homem detém informação, ele ganha poder. Em outra escala, os 

países desenvolvidos detém uma capacidade maior de produzir informação e aplicá-las para 

o seu conhecimento diferenciando-se das nações subdesenvolvidas. A Informação e poder 

estão sempre imbricados, isto é, não há neutralidade de informação em relação ao poder e 

vice-versa. 

O CIBERESPAÇO E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

No espaço de fluxos das redes comunicacionais é possível processar e armazenar 

informações em função da técnica. Portanto, os usuários da rede que se beneficiam 

comunicando-se uns com outros, criando “networks” buscando dados e potencializando 

movimentos sociais. Há também a disponibilidade de acionar bancos de dados e de suporte 

ao crime à máfia, terrorismos, traficantes de armas, mulheres e drogas. Interligados 

globalmente, ao governo e aos interesses privados as redes telemáticas expressam 

verdadeiras tramas de poder e controle de ações e práticas sociais ilícitas ou não. 

Alguns Exemplos de Movimentos Sociais: 

1 – Movimento Islâmico Jihad3 

                                                                                                                                        
um controlar o outro subalternizar o outro enrolando o outro. Controlar o outro. 

3 A palavra "jihad" significa luta e é utilizada por alguns grupos terroristas do Oriente Médio para 
definir sua filosofia. O Jihad Islâmico faz parte do movimento palestino. 
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Hamas Resistance Organisation 
http://www.hamasonline.org/ 

Alsakifah 
http://www.alsakifah.org/ 

Sangue Islâmico 
http://www.islamic-block.org/  

 

2 - Redes virtual e defesa da cidadania 

 

  

 

 

Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria www.cfemea.org.br 

Movimento Sindical 
http://www.sindicato.com.br/ 

Fórum Social 
http://www.fsb.org.br 

 

Não podemos deixar de mencionar o fato que o ciberespaço privatiza “espaços” e, 

portanto os domínios virtuais estão sendo ocupados por aqueles que têm acesso a 

informação. 

Na guerra pelo poder, o ciberespaço aparece como um forte aliado e um instrumento 

estratégico para as ações contraditórias dos grupos sociais constituintes do espaço 

geográfico. 

O principal diferencial em relação as demais vias de acesso à tecnologia digital é a 

“aparente” liberdade que se projeta no campo das interações e integração virtual. Se as 

pessoas usam a Internet como ferramenta de trabalho, ao mesmo tempo também a usam 

como componente de aproximação do capital relacional humano e de extensão das relações 

socioespaciais. 

O CIBERESPAÇO COMO UMA DAS DIMENSÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 
CAPAZ DE (RE)ORDENAR O TERRITÓRIO. 

O Território ampliado das redes telemáticas quebra as “fronteiras” mentais e físicas, 

tornando os espaços mundiais próximos. Este diferencial superestratégico reúne os 

elementos dispersos da sociedade planetária nos quais não derivam de um pacto entre as 

nações e nem mesmo entre os estados. Fica claro, pelo menos do que se tem percebido até 
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hoje, que tal diferencial não dissolveu, ainda, as antigas potências formadas pela 

concentração de poder, pela acumulação financeira e tecnológica e de acordo com o mapa 

1, a Localização espacial da Indústria de Alta Tecnologia criou uma nova organização do 

novo espaço industrial a partir do advento da indústria de alta tecnologia. 

Mapa 1 – O Novo mapa do mundo. Hoje o mundo está dividido não mais por 
ideologia, mas por tecnologia. 

 

 

Fonte: http://www.cid.harvard.edu/cidinthenews/articles/Sachs_on_globalisation.htm 

 Por outro lado, a formação de tribos eletrônicas, de identidades de grupos de 

solidariedade, fora do contexto do território-nação, gera e amplifica a critica à pobreza, à 

fome, à concentração de riqueza, às doenças e à depredação ao meio ambiente e portanto 

evidenciando uma geografia peculiar da globalização. Milton Santos [4] analisa o mundo 

atual através da consciência de um novo período: 

No caso do mundo atual, temos a consciência de viver um novo período, mas o novo 

que mais facilmente apreende-se diz respeito à utilização de formidáveis recursos da técnica 

e da ciência pelas novas formas do grande capital, apoiado por formas institucionais 

igualmente novas. Não se pode dizer que a globalização seja semelhante às ondas 

anteriores, nem mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente porque as 

condições de sua realização mudaram radicalmente. É somente agora que a humanidade 

está podendo contar com essa nova realidade técnica, providenciada pelo que se está 

chamando de técnica informacional. Chegamos a um outro século e o homem, por meio dos 

avanços da ciência, produz um sistema de técnicas da informação. Estas passam a exercer 

um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando a presença planetária desse 

novo sistema técnico. 
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Através do ciberespaço e basicamente da Internet é possível alterar, de forma 

qualitativa, as geografias políticas e sociais. 

O ciberespaço converge níveis funcionais que até agora estiveram separados. É um 

novo espaço de interações humanas que tem uma importância profunda, principalmente no 

plano econômico e científico e, certamente, se estenderá a vários outros campos, como, por 

exemplo, na Pedagogia, na Estética, na Arte e na Política”. Levy [5]. 

O espaço de fluxos de imagem, som, informação e de socialidade definido pelo 

ciberespaço expressa uma “organização material das práticas sociais de tempo 

compartilhado que funciona por meio de fluxos” [6]. 

Contudo, se faz necessário evitar os contra-efeitos da criação destes novos espaços 

de análise mais complexa, porque ao invés dos avanços que se pode provocar num dado 

espaço e seu entorno, poderá haver situações de exclusão social. Aurigi e Graham [7] 

apontam a exclusão social através da arquitetura do ciberespaço formada por três grupos 

principais: um grupo de elite que utiliza pesadamente as tecnologias da informação, um 

segundo grupo menos influente que não pode ser caracterizado como de fortes usuários da 

informação, mas como agrupamento daqueles "usados pela informação" (information used) 

e um terceiro grupo formado pelos “off-line”, os desconectados, que não participam de forma 

direta e autônoma, mas que são manipulados para a inclusão digital. Estabelece em 

primeiro plano o combate à exclusão, não só digital como das redes de produção de 

conhecimento que são portais de acesso a riqueza e poder. Entendemos, assim, que o 

ciberespaço existe e o seu acesso não é para todos. 

O ciberespaço é uma das dimensões do espaço geográfico, ou seja, é como se uma 

camada socioespacial se sobrepusesse sobre as espacialidades concretas que nos rodeiam 

e nas quais estamos inseridos. Nesse sentido, numa sociedade capitalista, o ciberespaço 

reproduz processos contraditórios de exclusão social. 

 O ciberespaço é um complexificador do real [8]. Ele aumenta a realidade, já que 

supre nosso espaço físico em três dimensões de uma nova camada eletrônica4. No lugar de 

um espaço fechado, desligado do mundo real, o ciberespaço colabora para a criação de 

uma "realidade aumentada". Ele "faz da realidade um ciberespaço". 

                                            
4 Hoje, além das 3 ou 4 dimensões conhecidas no universo (o tempo sendo a quarta). A física busca 
provar que existe um hiperespaço com 10 dimensões. Edward Witten no sítio 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/view-witten.html Explica a teoria das supercordas  onde os 
quarks, mais ínfima partícula subatômica estariam ligados entre si por "supercordas" que, de acordo 
com sua vibração, dariam a "tonalidade" específica ao núcleo atômico a que pertencem, dando assim 
as qualidades físico-químicas da partícula em questão. E, portanto outras dimensões espaciais. 
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Assumindo o entendimento que o ciberespaço permite a ampliação das estratégias 

para adaptação dos padrões de acumulação socioespaciais, podemos considerar que o 

descompasso entre o seu ordenamento político existente, ainda é refém do princípio da 

soberania, e das novas formações econômicas e sociais representada por grupos 

hegemônicos diversos. 

Milton Santos [9] afirma o seguinte: 

Todavia a mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um mundo 

confuso e perverso, pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais humano. 

Basta que se completem as duas grandes mutações ora em gestação: a mutação 

tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana. 

A grande mutação tecnológica é dada com a emergência das técnicas da 

informação, as quais, ao contrário das técnicas das máquinas, são constitucionalmente 

divisíveis, flexíveis e dóceis, adaptáveis a todos os meios e culturas, ainda que o seu uso 

perverso atual seja subordinado aos interesses dos grandes capitais. Mas, quando sua 

utilização for democratizada, essas técnicas doces estarão a serviço do homem. 

Dialeticamente não devemos deixar de apreender o sentido e a natureza das 

mudanças deste determinado momento histórico em que suas múltiplas dimensões e 

escalas se apresentam através de rupturas consideradas como paradigmas. Estas 

mudanças (re)ordenam o território, controlado pela técnica e poder, sem eliminar as 

distinções entre o público e privado. 

AS CIDADES REAIS ADQUIREM UM NOVO CONTEÚDO, A PARTIR DA 
SOBREPOSIÇÃO DE UMA CAMADA DO CIBERESPAÇO TRADUZIDA COMO CIDADE 
DIGITAL. 

O ciberespaço afeta o urbano e a organização dos territórios. Poderíamos dizer que 

este momento é oportuno para a desconcentração dos grandes centros que se multiplicam 

no mundo e (des)estruturam o seu entorno. A metropolização é planetária cujo crescimento 

se verifica em diferentes países. 

A partir desta perspectiva de análise, pode-se argumentar que as cidades reais 

adquirem um novo conteúdo, a partir da sobreposição de uma camada do ciberespaço 

traduzida como cidade digital. 

As cidades digitais emergem como uma alternativa de potencializar o território de 

modo complementar à organização das cidades reais. Em escala planetária, algumas 

iniciativas são referências e foram idealizadas para atender a comunidade em rede, 
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virtualmente criada de acordo com as necessidades de cada comunidade real. 5

Entendemos que a cidade digital incorpora muito mais do que um “sítio” e usuários. 

Corresponde a uma das manifestações concretas da sociedade em rede informacional. 

Entretanto, do ponto de vista teórico, ainda não há uma definição consensual do significado 

de uma cidade digital. 

O conceito de cidades digitais não tem uma definição precisa, apesar de que desde o 

meado dos anos 90, o número de cidades digitais está crescendo. [10] 

A cidade digital é como um sistema de pessoas e instituições conectadas por uma 

infra-estrutura de comunicação digital (a Internet) que tem como referência uma cidade real 

cujos propósitos variam e podem incluir um ou mais dos seguintes objetivos: 

1 – Criar um espaço de manifestação política e cultural das pessoas e grupos; 

2 – Criar um canal de comunicação entre as pessoas e grupos; 

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

cidadãos; 

4 – Favorecer uma maior identificação dos moradores e visitantes com a cidade 

referência; 

5 – Criar um acervo de informações das mais variadas espécies e de fácil acesso 

sobre a cidade referência. 

Tecnicamente, a cidade digital, é a plataforma de fomento à formação de redes 

comunitárias[11]. A cidade integra informações urbanas em tempo-real, criando espaços 

públicos para os cidadãos. Desde 1994, mais de 100 (cem) organizações locais, européias, 

começaram discutir cidades digitais. Os tópicos incluem aplicações telemáticas e 

tecnologias. 

No Japão, o projeto de Kyoto6 da cidade digital foi lançado para criar uma infra-

estrutura social de informação para o século XXI e se define na utilização de Sistemas que 

integram informação urbana (recuperável em tempo real)7.

                                            
5  Para aprofundar a temática das Cidades Digitais, ver SILVA, Michele Tancman Candido. A 
(Ciber)Geografia das cidades digitais, Rio de Janeiro. Niterói: UFF, Tese de Mestrado, 2002 ou acessar 
o endereço eletrônico www.tamandare.g12.br/cidadedigital  
 
6  Sítio da Cidade Digital de Kioto. Disponível em: www.digitalcity.gr.jp/meetings/kyoto-meeting 
Disponível em 03/08/2004 
 
7 Sítio DigitalCity endereço eletrônico www.digitalcity.gr.jp/meetings/kyoto-meeting). Disponível em 

03/08/2004. 
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Uma concepção européia é o consenso de que a "cidade digital" constitui um 

parâmetro de qualificação do desenvolvimento de suas cidades. Um "Projeto da Cidade 

Digital", para eles, tem como principais objetivos a qualidade de vida dos cidadãos, a 

competitividade econômica e a integração social. A utilização de tecnologias digitais de 

informação e de telecomunicação para a melhoria dos cuidados de saúde; a efetiva redução 

da burocracia administrativa; a capacidade de geração de trabalho qualificado e de 

teletrabalho; simplificação e transparência dos processos de decisão; a diversidade da 

informação recebida ou tratada, a abertura e reconhecimento dos processos de educação e 

de formação profissional; a generalização segura do comércio eletrônico; a oferta de novos 

modos de lazer, o apoio a cidadãos com necessidades especiais, entre muitas outras 

dimensões. Estes seriam os elementos constitutivos do modelo da "Cidade Digital". 

As cidades digitais são como uma representação de modelos que existem no mundo 

real. [12]. 

A cidade digital idealizada é “A Cidade dos Bits” 8, chamada e definida como uma 

grande urbe nascente, conformada pelo conjunto dos espaços virtuais, interconectados. Um 

fenômeno absolutamente novo: uma cidade global, que, em alguns momentos, é paralela, 

em outros, complementar e, em outros, até concorrente dos espaços urbanos “tradicionais e 

concretos” espalhados pela superfície do globo terrestre. 

Um outro aspecto a ser analisado é a cidade digital como uma tendência aos 

aspectos regionais e locais, um contraponto às tendências globalizantes características da 

difusão da Internet em outras tecnologias de informação e comunicação. Alguns autores, 

falam sobre uma nova “plataforma social” [13] que almeja algo intermediário. Uma espécie 

de “rede intercomunitária” que estaria a caminho entre o Global e o Local. Seria a base na 

coordenação entre movimentos de organização comunitária de redes, através de um 

sistema de comunicação que assegure a conectividade e os fluxos globais de pessoas, 

bens, informações e, sobretudo, recursos humanos capazes de produzir e administrar um 

novo sistema econômico. 

  Em linhas gerais, nas diversas tentativas de definição do que venha ser uma Cidade 

Digital, alguns elementos comuns se constituem, na verdade, pressupostos básicos na 

tentativa de compreender o ciberespaço. Ao longo da análise dos autores supracitados, 

qualquer uma das definições apresentadas pressupõe que as Cidades Digitais são 

expressões da sociedade em rede telemática e de acordo com o espaço de fluxo definido 

                                            
8  William J. Mitchell  disponibilizou o conteúdo completo do livro na própria Internet 

http://mitpress.mit.edu/e-books/City_of_Bits , no seu sítio, é comum encontrar novidades e links 
relacionados com o tema, além dos foros de discussão permanente e outros canais para o debate das 
idéias expostas.  
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por Castells, entendemos que a Cidade Digital também é um processo. Além disso, seu 

estudo e produção implicam: 

1- Entender as Cidades Digitais como projeção da cidade real. Logo, é uma realidade 

concreta que se apóia na relação dialética entre espaço, técnica e poder. 9  É uma 

manifestação de uma dimensão técnica de práticas sociais que se afirma através da rede de 

computadores. 

2 – Uma produção do espaço que prepara o terreno para que absorva uma infra-

estrutura necessária para interligar os sistemas físicos de cabos, fibra-ótica, sistema de 

telefonia, antenas e outros para integrar o espaço material ao virtual. 

3 – Desenvolvimento de uma infra-estrutura de aplicações como a utilização de 

softwares e hardwares, ou seja, a produção de objetos com forte conteúdo informacional. 

Neste caso, as políticas públicas de desenvolvimento de softwares livres, conforme aponta 

Pires10, devem ser implementadas como estratégias para barateamento dos custos dentro 

dos padrões tecnológicos da economia digital. 

4 – Registro no ciberespaço de um domínio para obter o endereço eletrônico. 

5 – Os hipertextos da Cidade hospedados em provedores de acesso. 

6 – Universalização de acesso aos serviços digitais através de telecentros. 

7– Garantia de velocidade de transmissão para as aplicações que necessitam da 

transferência de grande quantidade de dados em questão de frações de segundo. 

8 - Dimensão da sociedade na rede informacional, o que significa muito mais do que 

ter condições de, pelo ciberespaço, comprar, buscar informações. Significa a participação 

efetiva, na qual os indivíduos tenham a capacidade não só de usar e manejar os processos 

telemáticos, mas, também, de prover serviços, informações e conhecimentos, conviver e 

estabelecer relações que promovam a inserção das múltiplas culturas nas redes. 

A partir das transformações tecnológicas atuais está se criando a “era das redes” 

comunicacionais em que as cidades digitais emergem como alternativa de potencializar o 

território, introduzindo novas escalas das relações sociais. Todos os modelos demonstrados 

dependem de uma infra-estrutura local (cabos, fibra-ótica, sistema de telefonia, antenas, 

                                            
9 Nesta pesquisa, não aprofundamos o debate em torno das relações de poder nas redes, visto que 

não era o nosso objetivo central. 
10 PIRES, Hindenburgo Francisco é professor adjunto da Uerj e analisa no texto Geografia, Internet e 
Software Livre, disponível no endereço: 
http://www.cibergeo.org/agbnacional/documentos/hfpires5mesa3.pdf , entre outros assuntos, as 
estratégias propostas de políticas públicas para o desenvolvimento na área de software no Brasil, 
narrando as conquistas que estão sendo implementadas no que ele considera como a mais importante 
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softwares e hardwares e outros), para integrar o espaço material ao virtual. Logo, as cidades 

carentes de recursos e de uma política para um ordenamento urbano voltada à implantação 

dos requisitos básicos a uma cidade digital estarão impedidas de participar do acesso às 

redes de informação, o que poderá levá-las a uma crescente desigualdade tecnológica. 

Há vários modelos de cidades digitais que podem ser agrupados em dois grupos 

distintos a fim de apontarmos os seus contrapontos. O primeiro grupo é o das Cidades 

Digitais concebidas espontaneamente, reproduzida por ações de caráter mais libertário e o 

segundo formado pelas Cidades Digitais concebidas por empresas, órgãos públicos e do 

terceiro setor. [13] 

Independente do estágio em que a cidade digital se encontra, ela traduz o dinamismo 

da cidade real e pressupõe um ordenamento complexo, interativo, instável e auto-

organizante que conta com a desordem expressa no acesso à rede e às diversas 

socialidades que ali se apresentam. Um processo de construção que necessita de uma 

infra-estrutura, pois certamente este é um fator delimitador para a sua implantação. A sua 

arquitetura demanda milhões de dólares de investimentos. Uma malha de serviços e de 

bens disponíveis na Internet que permita a sociedade o contato direto com o mundo virtual 

e, dependem da estratégia de investimentos de apoio que facilitem o ingresso dos menos 

favorecidos às novas tecnologias. 

As Cidades Digitais produzem um efeito no espaço real da cidade, à medida que as 

restrições impostas pelas distâncias e pelo tempo são superadas. Logo, quanto maior a 

velocidade de transmissão, para as aplicações que necessitam da transferência de grande 

quantidade de dados, mais ágeis serão as interações sociais. 

As cidades digitais definem uma importância estratégica no ciberespaço. Além de 

concentrar um grande número de serviços e atrativos para a sua freqüência, criaram 

mecanismos para universalizar os acessos aos serviços digitais em diferentes escalas, 

desde a construção de telecentros, como os da Cidade Digital de São Paulo, como também, 

nos programas que visão investir numa alfabetização digital. 

Considerando as desigualdades sociais e econômicas da cidade real, onde a maioria 

das pessoas tem dificuldades de até acessar os espaços públicos, entendemos que a 

inclusão digital não é tarefa fácil. 

A Cidade Digital é um simulacro do desenvolvimento social econômico e político da 

Cidade Real. 

                                                                                                                                        
revolução  da era atual:  A Revolução do Software Livre. 
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A Cidade Digital, por vir a ser extensão da cidade real, via ciberespaço como reflexo 

e condição das contradições socioespaciais. Essa camada imaterial das relações sociais 

visa a reprodução de símbolos e valores da cidade contemporânea. Se a cidade real é 

também vista pelo prisma da exclusão social, a difusão das cidades digitais traduz um 

processo de inserção de indivíduos num espaço de relações virtuais que, ao mesmo tempo, 

reforça e revela os processos de exclusão - inclusão na rede, a partir das contradições e 

desigualdades socioespaciais verificadas na dinâmica das cidades reais. 

O GRANDE DESAFIO: A FORMAÇÃO DAS REDES DE CIDADES DIGITAIS PODE 
CONTRIBUIR PARA MINIMIZAR AS CONTRADIÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS E PERMITIR 
O EXERCÍCIO EFETIVO DA CIDADANIA PRINCIPALMENTE NAS CIDADES LATINO-
AMERICANAS? 

A questão que se coloca reside em saber qual o impacto da difusão das redes de 

cidades digitais no contexto das contradições socioespaciais da sociedade capitalista. 

A definição de redes cunhada por Milton Santos [14], como uma de suas matrizes 

conceituais, leva em conta o dado social e político dos fluxos comunicacionais. A 

emergência de redes de cidades digitais responde aos estímulos materiais e imateriais que 

a tornam eminentemente Geográficas. Assim sendo, a análise das Cidades Digitais passa 

pela dinâmica das redes. 

As transformações necessárias para a integração e obtenção de sinergias sociais 

envolvem a criação de comunidades de colaboradores e o estabelecimento de parcerias 

cuja dinâmica é complexa e exige o planejamento de uma gestão. Neste caso, na 

implantação de programas nacionais, implica a hierarquização do controle das redes de 

cidades digitais. 

 Para exemplificar, algumas propostas de formação de redes estão sendo discutidas 

e algumas estão em processo de implementação. As fontes de recursos capazes de 

financiar tais projetos são inúmeras, conforme se observa no quadro 1e 2. 

Quadro 1 - Rede de Cidades Digitais 

Projetos Objetivos 
 
MIT Upgrading Web 
http://web.mit.edu/urbanupgrading/ 
 

 
Cidades que disponibilizam a troca de experiência da área de
saúde via rede. 

 
UCCI (União Ibero-americana
de Cidades Importantes): 

 Um portal para compartilhar conhecimentos e serviços dos
problemas locais das comunidades periféricas através do uso da
informática http://www.pbh.gov.br/governo-

planejamento/relacoesinternacionais/inte
rnacionais2.htm#ucci  
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CDSEA: CDSEA.ORG 
http://www.cdsea.org/indexbeta.asp?m=
10&d=21  

Rede de conhecimento e de investimento para Unidades de
Governo Locais que participam (LGUs) na Filipinas, capaz de
desenvolver o rápido acesso as práticas empresariais em áreas
urbanas. 

 
Federação das 
Municipalidades Canadenses 
http://www.fcm.ca 

Uma Federação de Municípios Canadenses que visa melhorar a
qualidade de vida de toda a comunidade favorecendo e
fortalecendo o governo municipal através de uma eficácia lei de
responsabilidade 

 
Federação mundial das 
cidades unidas 
http://www.fmcu-uto.org  

Uma Federação de Municípios cujo objetivo é construir uma
expressão unificada e coerente das organizações e autoridades
locais, contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável,
representar as autoridades locais; unir as cidades do mundo 
através da coordenação e incentivo de programas temáticos;
buscar recursos financeiros; capacitar, informar; difundir
documentos através de periiodicos  

 
German Technical 
Cooperation Agency (GTZ) 
http://www.gtz.de  

 
Várias atividades entre elas e_business 

 
The Latin American 
Federation of Cities, 
Municipalities and 
Associations: IULA – 
FLACMA 
http://www.iula.org  

É um mecanismo efetivo e econômico para melhorar o capital
humano e fortalecer a capacidade institucional dos governos locais.
Oportuniza as organizações potencialmente interessadas em
apoiar a iniciativas de cooperação cidade-a-cidade (C2C) a 
apresentar-se assim como seus programas de
financiamento.Tratam-se de organizações ativas nos âmbitos do 
desenvolvimento local e urbano, a cooperação internacional, assim 
como campos relacionados.  

 
Rede Mercocidades 
http://www.imm.gub.uy/merco2.htm#4  

MERCOCIUDADES é uma rede que reúne os governos,
intendentes e prefeitos de grandes centros urbanos que participam
do mercosul e cuja tarefa é propor o fortalecimento das 
administrações locais em contrapartida lógica e natural a
Globalização. 

 
União Ibero-Americana 
Municipalista 
http://www.cemci.org/uimprincipal.htm  

É uma organização não governamental internacional para o
desenvolvimento sem fins lucrativos, a_partidária, constituída 
juridicamente e capaz de incentivar técnicos e políticos de
municípios espanhóis e ibero americano. 

 
União Internacional de 
Autoridades Locais (IULA) 
http://www.iula.org  

Representante o governo local e seus interesses nas Nações 
Unidas junto as associações de governos em fórum internacionais
garantindo voz em assuntos de interesse para governo local. Apóia
a rede de desigualdades e promove a troca de experiência e
informação entre governos locais pelo mundo.  

 

Quadro 2: Outros programas que se destacam pela forma de cooperação: 

Projetos Objetivos 
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O Programa URB-AL de 
Cooperação entre entidades 
locais da União Européia e da 
América Latina. 
Fonte: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/proje
cts/urbal/program/guide_mep_pt.pdf 
http://www.bremen.de/urb-
al/text_only/_text_only_pt/pt_text_only_br
emeninurbal.html 

Um programa de cooperação, que se dirige às cidades,
aglomerações e regiões da União Européia e da América Latina. 
Desenvolve atividades, entre outras, as Redes temáticas.
 Em especial. A REDE 13, cujo eixo é “A Cidade e a Sociedade da
Informação”. O objetivo principal é implementar uma rede de
cooperação entre cidades e municípios europeus e latino-
americanos para o desenvolvimento da sociedade da informação
e promover o intercâmbio de experiências e “boas práticas”, no 
intuito de aumentar a capacidade de atores locais relevantes no
processo de melhoramento das condições sócio-econômicas de 
seus habitantes.  

 Rede Ibero Americana 
Fonte: http://www.iberomunicipios.org/ 

Execução das seguintes demandas: 
Elaborar um informativo sobre os projetos de Cidades digitais,

levando em consideração a região ibero-americana, incluindo um 
marco de referência para a implantação de uma cidadania da
Sociedade da Informação Ibero-americana e desenvolvendo 
também um manual prático para ser utilizado como um guia aos
prefeitos que desejam iniciar-se nos projetos. 
 Propor a criação de uma rede de cidades digitais que

compartilhem com estes objetivos. 
 Criação de uma plataforma temática Ibero-americana para 
intercâmbio de informações, experiências e consultas. 
 Promover ações para o acesso a programas internacionais de
cooperação que facilitem a busca de recursos para
desenvolvimento da Sociedade da Informação Ibero-americana. 

Global Cities Dialogue 
(GCD). Fonte: 
http://www.globalcitiesdialogue.org/defaul
t.htm 

 Trata-se de uma rede mundial dirigida por prefeitos e
personalidades, cujo tema é a Sociedade da Informação. 
 Esta rede (GCD) é uma iniciativa estratégica de cidades
participantes do “Global Bangemann Challenge”, da rede 
Telecidades, e da Comissão Européia. 
 Um marco na ação de cidades interessadas em trabalhar juntas
para potencializar uma sociedade da informação universalizada
baseadas no “Global Cities Dialogue” cujo princípio é reconhecer
que as cidades possuem um papel essencial na Sociedade da
Informação.  

 Programa @LIS 
Fonte: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/proje
cts/alis/index_pt.htm 

Um programa da Comissão Européia que tem como objetivo
reforçar a parceria entre a União Européia e a América latina no 
campo da Sociedade da Informação. 
Os seus objetivos irão estabelecer diálogo e cooperação em
política e quadros reguladores em áreas chaves e impulsionar
interconexões entre redes de investigação e comunidades em
ambas as regiões.  

Em 2004 o Instituto para la Conectividad en las Amétricas (ICA)11, e a Asociación 

Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 

(AHCIET, patrocinaram o prêmio “Ciudades Digitales Latino-americanas 2004”, a partir de 

em três categorias (área metropolitana, cidade de tamanho médio, e comunidades 

pequenas) cujo objetivo foi premiar inicitivas, independente do estágio de modernização, os 

municipios que desenvolvem atividades de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) na vida econômica, social e cultural capaz de tornar significativo o processo de 

                                            
11  Para conhecer melhor o Instituto para Conectividade nas Américas, visite o endereço 

http://www.icamericas.net/. 
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transição para uma cidade digital.12 Cinco, das vinte seis cidades de nove países latino-

americanos, foram ganhadoras do prêmio de acordo com o quadro 3 e 4. 

Quadro 3 – Sitio dos Projetos Vencedores 

 
Telecentros – SP - http://www.telecentros.sp.gov.br/ 

 

Bogotá - http://www.bogota.gov.co/bogota/home1.php Piraí - http://www.pirai.rj.gov.br/ 

 
 

Florianópolis - http://www.pmf.sc.gov.br/ Jundiaí http://www.jundiai.sp.gov.br/ 
 

Quadro 4 – Características básica dos Projetos Vencedores 

Cidade Projeto Categoria Características 

Bogotá Governo 
Eletrônico 

Cidade 
Metropolitana 

Forte liderança política nas estratégias de 
desenvolvimento do Governo Eletrônico. A 
articulação de atores externos e internos foi 
fundamental para desenvolver 
qualitativamente e quantitativamente 

                                            
12 A premiação pode ser consultada na página    http://www.iberomunicipios.org/premio/  
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aplicações e serviços municipais. Para os 
responsáveis do evento o prêmio se justiça 
porque Bogotá tem demonstrado o uso 
sustentável das TICs.  

Florianópolis  Múltiplos 
projetos 
relacionados  

Cidade 
Mediana 

Projetos de múltiplos temas. Através das 
TICs favorecem a população. Exemplo: e-
educación, de e-administración, Sistema de 
Saúde na rede. Todos atuam como estratégia 
de governancia e integra outros agentes 
sociais como, ONGs e iniciativas privadas. 

Piraí Piraí Digital Cidade 
Pequena 

As escolas da rede pública, as bibliotecas, 
APAE e Centros de Estudos Municipais foram 
informatizadas com a utilização de Softwares 
livres. (Piraí.edu), isto é, projetos 
educacionais na comunidade e criam 
condições favoráveis para que todas as 
camadas da população possam se beneficiar 
das novas tecnologias (empregabilidade, 
educação e entretenimento). 
Implantou infra-estruturas que integra a 
administração e a população (rural e urbana). 
O Piraí.gov diminui a brecha digital por meio 
dos serviços de informação e trâmites 
municipais. O sistema pode ser considerado 
inovador porque incentiva a participação 
permanente multisetorial (terceiro setor , 
público e privado). 

São Paulo  Múltiplos 
projetos 
relacionados 

E_Inclusão Foi eleita em função do conceito visionário da 
expansão e aplicação de uma alfabetização 
digital e oferta de serviços aos moradores da 
cidade. As TICs de São Paulo estão sendo 
desenvolvidas a partir do uso de softwares 
livres como mecanismo de difusão de massa. 
Principalmente nas áreas periféricas. A 
política de inclusão digital também se destaca 
pelo impacto local a través dos telecentros. 

Jundiaí Compra 
Aberta 

Promoção 
Empresarial 

Selecionada pelos resultados da redução de 
custos e burocracia nas compras municipais. 
O reflexo é impactante para a população. A 
visibilidade cumpre o objetivo de ampliar e 
melhorar a relação entre a administração e o 
setor privado. 

 Chamamos a atenção para o Projeto da cidade de Piraí – RJ . Este tem recebido 

destaque na mídia nacional e internacional. O processo de revitalizaçãoe atração de novos 

fluxos13, tem sido muito rápido a partir de uma infraestrutura digital. Os dados da Fundação 

Getúlio Vargas, revelam que 95% dos 22 mil habitantes acessam a internet através de 11 

quiosque. A Prefeitura disponibilizou 25 mil e_mails para a população e a rede Piraí Digital 

dispõe de 250 máquinas, [15] 

                                            
13 Em 1996 a cidade passou por uma  crise gerada a partir de 1.200 demissões com a privatização da 
Light. 
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A proposta de revitalização do município a partir da tecnologia começou em 2001 e 

está atraindo investimentos externos. Três empresas estão chegando à cidade atraídas pela 

infra-estrutura tecnológica e estão oportunizando 400 empregos diretos. 14

O modelo aplicado é Híbrido com Suporte Wireless e de baixo custo15. 

Apesar do modelo e da perspectiva da construção de uma cidade mais democrática 

a informação como a exemplo da cidade de Piraí, o otimismo na implantação das Redes de 

cidades digitais, deve levar em conta as tecnologias utilizadas enquanto instrumento 

importante, se não fundamentais a formação das cidades digitais, ao mesmo tempo em que 

possibilita a difusão de recursos tecnológicos do mais sofisticados a um determinado 

segmento social, exclui a maior parte da população de seu acesso. É necessário 

“Alfabetizar” de fato o cidadão para que ele não seja considerado um analfabeto digital 

funcional16. 

Há mais de duas décadas a América Latina conquistou a democracia e não 

minimizou as profundas desigualdades sociais existente. O Brasil de acordo com a pesquisa 

realizada pelo PNUD sobre o tema democracia formal17 por exemplo, ocupa o primeiro lugar 

desta contradição. No entanto, no momento em que entram questões como inclusão social, 

acesso a saúde e a educação, empregos e cidadania, os brasileiros ficam em 15º lugar. 

De modo geral, os projetos procuram articular a participação da sociedade e abre 

uma reflexão sobre a influência das trocas de experiências capazes de impactar, 

positivamente ou negativamente, o território das cidades reais. O grande desafio é evitar 

que a tecnologia acabe aprofundando o fosso que existe entre os que têm e os que não têm 

acesso aos bens e à habilidade de requisitos na “Era digital”. 

                                            
 
14  Talvez até o início do XEGAL, Piraí tenha cumprido a meta de disponibilizar banda larga em todo o 
município (previsão até 15/12/2004). 
 
15 Foi investido cerca de R$ 1 milhão na compra de computadores e na instalação da rede, que 
funciona pelo Sistema Híbrido, uma infra-estrutura de fibra ótica com suporte sem fio. A informação 
digital chega por ondas de rádio emitidas por estações situadas nos morros que circundam a cidade, a 
11 megabites por segundo. Foi destaque de uma reportagem na revista Newsweek, disponível no 
endereço http://www.msnbc.msn.com/id/5076471/sítio/newsweek/  
 
16 O analfabeto funcional digital é aquele que só sabe digitar o nome, clicar em ícones, ou, até, usar 

um processador de texto, mas isso não é suficiente para a sua inserção no mundo contemporâneo. 
17 Foram criados dois índices, um de democracia eleitoral e outro de participação democrática. Pelo 
relatório, apenas 30% dos brasileiros se consideram enquadrados na democracia. 
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/  
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A título de esclarecimento é importante apresentarmos o quadro 5 com as últimas 

estatísticas dos usuários de Internet na América18. 

Quadro 5 – Usuários de Internet no Continente Americano 

Número de usuários de Internet Continente Americano 

Regiões População 
atual (2004) 

Usuários 
dados mais 

recentes 

Crescimento
(2000-2004) 

% 
população 

(%) de 
Usuários 

América 
Central  

141.082.700 11.941.600 271.2 % 8.5 % 4.5 % 

Caribe  39.651,600 2.107.219 276.7 % 5.3 % 0.8 % 

América do 
Sul  

365.366,600 35.455.468 148.1 % 9.7 % 13.4 % 

SUB-TOTAL 546.100.900 49.504.287 174.0 % 9.1 % 18.7 %

América do 
Norte 

326.695.500 215.988.656 99.8 % 66.1 % 81.3 % 

Total 
AMERICA  

872.796,400 265.492.943 110.4 % 30.4 % 100.0 % 

 

A partir da análise dos programas e dos usuários de Internet no continente 

Americano, entedemos que emergência da construção das redes de cidades digitais está 

apoiada nas contradições existentes no espaço geográfico. Logo, as pré-condições 

fundamentais ao acesso à informação, conhecimento, à transparência, à desburocratização 

e todas as demais formas de desenvolvimento anunciadas pelos programas para constituir 

uma sociedade mais justa, continuam sendo as mesmas, com ou sem novas tecnologias. 

Desse modo torna-se também, necessário uma política voltada para o combate a fome, a 

pobreza, a violência, ao analfabetismo, a falta de moradia, entre tantas outras necessidades 

importantes e fundamentais para melhorar a qualidade de vida, isto é, oferecer “novas” 

oportunidades de desenvolvimento, transformando as democracias representativas, em 

democracias participativas. Principalmente na América Latina que o passado histórico revela 

quantas são as contradições geográficas na coexistência de sociedades de diferentes 

origens e diferentes disniveis de desenvolvimento. 

A partir desde cenário, a criação das redes Cidades digitais, incluindo cidades reais 

de diferentes lugares do planeta, tais como as propostas de “unir” a região ibero-americana; 

aglomerações e regiões da União Européia com as da América Latina ou até mesmo 

                                            
18 Os números de usuários foram atualizados em  maio de 2004 e correspondem aos dados da 
Nielsen-Net Ratings (http://www.nielsen-netratings.com/ ), ITU, NICs, ISPs. Os dado relativos a 
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cidades próximas, influenciará de acordo com uma das definições de rede de Milton Santos 

[16], isto é, as redes são um veículo de um movimento dialético que, de uma parte ao 

Mundo opõe o território e o lugar; e de outra parte confronta o lugar ao território tomado 

como um todo, visto que sua “existência é inseparável da questão do poder, a articulação de 

fluxos que propiciem impactar a relação de poder no território. Positivamente poderíamos 

atribuir que a partir da implantação das TICs (Tecnologias de Informação e comunicação e 

criação de uma ou várias redes de cidades digitais, alguns impactos imediatos serão 

evidenciados, tais com: 

A Alocação de recursos públicos voltados para a criação de uma rede de informação 

e mecanismos de divulgação, ideal é que se que priorizem o trabalho em conjunto dos 

setores públicos e privados envolvidos em vários temas, como, por exemplo, meio ambiente. 

A possibilidade de ampliação da cidadania através de maior participação das 

diversas comunidades, na definição de políticas públicas, respeitando, quem sabe, as 

diversidades culturais e os desníveis de educação. 

Difusão de uma rede virtual de informação sem base territorial definida, formada por 

diversos grupos sociais com endereço vinculado à rede mundial de computadores (a 

Internet). 

O redimensionamento das ações e processos decisórios que permitiriam a 

descentralização e a formação de uma nova “hierarquia urbana” baseada nos novos 

processos organizacionais de troca de informações e conhecimentos técnicos entre os 

lugares. 

A construção de plataformas para o desenvolvimento de políticas públicas e de infra-

estruturas tecnológicas, baseadas em softwares livres19, cujas premissas fundadoras do 

movimento inspirado pelos conceitos de liberdade da "Free Software Foudation 20  

construindo uma alternativa concreta a fim de buscar inserir a questão tecnológica no 

contexto de um mundo com inclusão social e igualdade no acesso aos avanços 

tecnológicos. “No Brasil e na América Latina, as bases sustentáveis de uma Sociedade do 

Conhecimento baseada em software livre, poderá proporcionar extraordinárias vantagens 

econômicas, tecnológicas e sociais para o desenvolvimento das cibercidades” [17] 

A governabilidade deverá gerar diferentes níveis de controle, um dos quais os 

mecanismo de autoridade do Governo através da hierarquia tradicional, pois os efeitos da 

inclusão e exclusão digital principalmente no que diz respeito à “democracia” de acesso às 

                                                                                                                                        
população pertencem  a fonte gazetteer.de. (http://www.gazetteer.de/home.htm)  
19 Para aprofundar a importância do software livre na análise geográfica, conheça e acompanhe o 

trabalho de Pires no sítio http://www.cibergeo.org  
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novas redes comunicacionais é imperativa, isto é, ou o indivíduo está na rede ou fora dela. A 

Sociedade da Informação tem de ser uma sociedade para todos, igualitária e acessível, 

independentemente das condições socioeconômicas, o que acarreta a necessidade de 

considerar o seu impacto sobre grupos socialmente desfavorecidos. A democratização da 

sociedade do futuro passará pela possibilidade da grande maioria da população ter acesso 

às tecnologias de informação e pela capacidade real de as utilizar [18]. 

Os impactos poderão, no seu contra-efeito, agravar os conflitos sócio-espaciais 

existentes no território. Controle e poder, dicotomiza o processo das redes de fluxos, 

porque, até então, a infraestrutura implantada para estabelecer as Redes de cidades 
digitais é mais acessível aos moradores urbanos do hemisfério Norte, mais ainda, nos 

Estados Unidos, Canadá e os países Nórdicos ocasionando a criação de novos tipos de 

interdependência entre regiões e centro populacionais dispersos. Milton Santos [19], por 

exemplo, escreve sobre o sistema técnico atual, lembrando que toda esta racionalidade que 

testemunhamos também reside nos territórios não sendo apenas as mudanças no âmbito 

social e econômico. A técnica está totalmente na evolução das práticas culturais e sociais 

que transmutou ou se transmuta ao longo do tempo. 

 “O sistema técnico atual está re(ordenando) a base material da sociedade, e 

também remodelam as relações de poder existente e a vida de seus integrantes.” 

 Estes seriam pontos chaves para um processo de planetarização 21  e que 

certamente a Geografia poderá contribuir. 

A implantação de um estatuto das redes de cidades digitais poderá ser decisivo com 

a criação de um fórum móvel permanente de debate e que circule principalmente no Brasil, 

na América Latina e no mundo de forma igualitária, para promover a Sociedade da 

Informação em sua expressão local e como Cidade Digital que se beneficiando da 

tecnologia social enquanto conhecimento que orienta o desenvolvimento humano no espaço 

real e virtual. 

CONCLUSÃO  

 O avanço e o estabelecimento das parcerias que formam as redes de cidades 

digitais em função das iniciativas sugere um cuidado e uma identificação de como irá ocorrer 

a gestão territorial das redes (ciber)urbanas, levando em conta, entre outros aspectos, o 

                                                                                                                                        
20 Para conhecer a Free Software Foudation  acesse o endereço http://www.fsf.org/  
21 A planetarização aqui é definida de acordo com Levy ( ), isto é, “o retraimento do espaço onde a 

extensão e o adensamento das redes de transportes e de comunicação se manifestam por um 
processo de interconexão geral que implica  um retraimento do espaço prático e,  no mesmo 
movimento, uma aproximação dos humanos e um alargamento de suas perspectivas” 
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monopólio das redes de comunicação por parte das oligarquias empresariais. Por outro lado 

a gestão pública, inclui novos agentes e, prioritariamente, o cidadão individualmente e 

associado em grupos que irão necessitar da informação para exercer sua cidadania, para 

desenvolver suas atividades utilizando serviços públicos ofertados e demandando novos, 

controlando efetivamente a ação do governo, cobrando soluções para problemas, 

fiscalizando a ação e a aplicação dos recursos públicos. 
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[4] Santos, 2000; 142. 
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[7] Aurigi & Graham, 1998; 57 

[8] Kellogg & Carroll & Richards,1992 

[9] Santos, 2000 (online) 

[10] Zachetti, 

[11] Toru & Isbister & Katherine, 2000. 
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