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RESUMO  

  

Essa monografia segue uma pesquisa já em andamento, financiada pela 

FAPESP, sobre o uso de Big Data no Planejamento de Territórios. O 

embasamento teórico proporcionado pela pesquisa foi fundamental para a 

produção dos textos da primeira parte desse trabalho. Nessa primeira parte, 

é feita uma narrativa, partindo da visão do homem na sociedade do trabalho, 

Homo Faber, até o homem atual, inserido no contexto das mídias digitais. A 

narrativa continua, agora com foco na evolução de paradigmas de cidade, 

até chegar no que hoje se entende por Cidade Global, termo criado pela 

pesquisadora Saskia Sassen, e nas Cidades Inteligentes. Para completar, é 

feita uma análise das novas tecnologias e como estas influenciam no 

território urbano, concluindo com alguns estudos de caso no Brasil.  

Na segunda parte, o foco é o projeto da monografia para um sistema em 

rede de saúde, implantando no território de Paraisópolis. É feita uma breve 

leitura sobre o território, baseada nas experiências de campo. Em seguida, 

com base no referencial teórico da primeira parte, é construído um plano 

estratégico para Paraisópolis, masterplan, que busca a criação de uma rede 

a área de saúde neste território. Por fim, é apresentado um modelo de como 

poderia ser um aplicativo que incluísse os moradores nessa rede, tornando-

a um sistema participativo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O dicionário online Cambridge Dictionary define Big Data como: 

“enorme conjunto de dados que são produzidos por pessoas 

usando a internet, e que somente podem ser armazenadas, 

entendidos, e usados com o auxílio de ferramentas e métodos 

especiais”. O termo Big Data referente aos dados produzidos e 

armazenados pela internet ganhou popularidade na década de 

90, principalmente no Vale do Silício onde John Mashey surgiu 

como uma figura importante na divulgação e popularização do 

termo. No final da década de 90 e início dos anos 2000 o 

assunto ganhou a atenção da academia, como relata Francis 

Diebold, um dos primeiros pesquisadores a publicar sobre Big 

Data:  

“O termo "Big data", que abrange a ciência da 

computação e Estatísticas/Econometria, provavelmente 

se originou em conversas de almoço na Silicon Graphics 

Inc. (SGI) em meados da década de 1990, onde John 

Mashey era uma figura proeminente. As primeiras 

referências académicas significantes são 

indiscutivelmente Weiss e Indurkhya (1998) em 

informática e Diebold (2000) em 

Estatísticas/Econometria. Uma nota de pesquisa de 

2001 não publicada por Douglas Laney na Gartner 

enriqueceu o conceito de maneira significativa. Daí o 
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termo "Big data" aparece razoavelmente atribuído a 

Massey, Weiss e Indurkhya, Diebold, e Laney. O 

fenômeno “Big Data” prossegue atual, e “Big Data”, 

como disciplina, está emergindo.” (DIEBOLD, 2012)1 

Big Data pode ser entendida como a geração de dados por 

cada indivíduo através de aparelhos, como compras pela 

internet, pesquisas, movimentação bancária, entre outras, que 

juntas formam um banco de dados visado por empresas para 

tentar definir padrões de mercado, se aproximar dos 

consumidores, pensar em estratégias, gerar informações e 

conclusões a partir desses dados (DIJCKS, 2013). Porém esse 

uso de dados pode beneficiar decisões além do escopo 

empresarial. Existem organizações sem fins lucrativos que 

buscam a criação de banco de dados para fins humanitários, 

                                            

1"The term “Big Data,” which spans computer science and 

statistics/econometrics, probably originated in lunch-table conversations at 

Silicon Graphics Inc. (SGI) in the mid 1990s, in which John Mashey figured 

prominently. The first significant academic references are arguably Weiss 

and Indurkhya (1998) in computer science and Diebold (2000) in 

statistics/econometrics. An unpublished 2001 research note by Douglas 

Laney at Gartner enriched the concept significantly. Hence the term “Big 

Data” appears reasonably attributed to Massey, Weiss and Indurkhya, 

Diebold, and Laney. Big Data the phenomenon continues unabated, and Big 

Data the discipline is emerging." (DIEBOLD, 2012) 
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como melhorar a velocidade e precisão de respostas para 

crises e desastres, como a DataKind e InsTEDD. O Global 

Pulse, iniciativa da ONU de análise e pesquisa de Big Data, tem 

como objetivo o suporte a países em desenvolvimento, 

servindo de alerta para problemas e apoio para aplicações de 

medidas e ações (BOOKER 2013) (UNITED NATIONS 

GLOBAL PULSE, 2017). 

 

APLICAÇÕES NO PLANEJAMENTO DE CIDADES E 

TERRITÓRIOS 

 

Para autores como Corboz (2015) e Cacciari (2010), para citar 

dois exemplos, o planejamento urbano tradicional do território 

não é mais possível uma vez que a própria dinâmica da cidade 

não é a mesma: é o que Corboz denomina hipercidade. A 

hipercidade é a cidade sem uma hierarquia tradicional, 

desfragmentada no território e seu nome faz analogia ao 

hipertexto pois suas relações remetem ao hiperlink / modelo 

rizomático. Portanto, o planejamento urbano e o próprio 

entendimento tradicional de cidade, hierarquizada pelo centro, 

estão sendo repensados. Nestor Goulart Reis, desde o início 

dos anos 2000, coordena um projeto sobre dispersão urbana 
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no estado de São Paulo e, em síntese, conseguiu observar as 

seguintes mudanças: 

• A formação de áreas de urbanização dispersa. 

• A adoção de novos modos de vida pela população. 

• A adoção de novas modalidades de gestão dos espaços 

urbanos. 

• Alterações nas relações entre espaços públicos e 

privados.  

• Novas formas de organização do mercado imobiliário.  

• A adoção de novos padrões de projeto. (REIS, 2006, 12)  
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Imagem 1: Cartografia identificando a mancha urbana da cidade de 

Campinas entre 1970 e 2000. Exemplo de material produzido no Projeto 

Temático “Urbanização Dispersa e mudanças no tecido urbano”. Fonte: 

LAP.  

 O papel das novas tecnologias e aplicativos, se tornam cada 

vez mais influentes na organização do território. O caso de 

aplicativos consumer to consumer ou peer-to-peer (consumidor 

para consumidor), que modificam a relação tradicional de 

comércio entre empresas ou empresa e consumidor, como 

Airbnb e Uber, ficaram conhecidos pelo grande impacto que 

causaram em pouco tempo. (FRENKEN; MEELE; ARETS; 

GLIND, 2015) 

Em 2012, em uma iniciativa conjunta entre a Universidade de 

Chicago e o Argonne National Laboratory, foi criado o Urban 

Center for Computation and Data ou UrbanCCD, com o intuito 

de analizar e gerar dados para melhorar o planejamento e 

atuação nas cidades. A UrbanCCD é um exemplo de iniciativa 

com o intuito de juntar diferentes interfaces de análise e 

campos de trabalho e pesquisa voltados para a melhoria do 

planejamento urbano através da geração de dados. Tais 

pesquisas geraram programas como o Plenario, que une as 

informações e dados na interface única de um mapa, 

pretendendo facilitar o acesso e direcionar a busca 

(http://plenar.io, 2017), ou o projeto Array of Things (AoT) que 

http://plenar.io/
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pretende gerar dados sobre o microclima através de pequenos 

aparelhos espalhados pela cidade, facilitando previsões e 

ações, além de disponibilizar os dados através de agências 

governamentais e da plataforma Plenario 

(http://arrayofthings.github.io/index.html#, 2017) 

Luis Bettencourt, professor do Santa Fe Institute, argumenta 

sobre os possíveis usos de Big Data para o planejamento de 

cidades através de uma classificação do tipo de problema ou 

situação a ser resolvida. Situações simples, com escalas 

temporais e espaciais menores e mais fáceis de controlar, 

podem ser automatizadas por um sistema de dados e 

resolvidos mecanicamente. Bettencourt exemplifica pelo 

controle de um sistema de ônibus:  

"Por exemplo, pense em sistemas de transporte urbano, 

como uma rede de ônibus, nestes termos [38]. Os ônibus 

devem transportar passageiros que aguardam alguns 

minutos para serem transportados por alguns 

quilômetros. Medindo o tempo entre ônibus em cada 

parada, possivelmente junto com o número de 

passageiros a espera, dá ao planejador a base para uma 

solução de controle de feedback: comunicar-se com 

ônibus para impor padrões de serviço desejados, 

colocar rapidamente mais ou menos unidades em 

serviço onde esses parâmetros começam a desviar das 

métricas ideais, e a qualidade do serviço como medido 

por hora de espera por pessoa vai melhorar. Este tipo de 

http://arrayofthings.github.io/index.html
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estratégia pode ser operado intuitivamente por 

humanos, mas possivelmente também pode ser 

implementado por um algoritmo de TIC [38] com o 

acesso às medições e ações necessárias.  A teoria do 

controle de feedback fornece a estrutura para o 

desenvolvimento e otimização de qualquer uma dessas 

soluções. "2 

Problemas com recortes temporais maiores, que em geral 

envolvem políticas de planejamento sociais ou econômicas, 

são mais complexos e difíceis de automatizar. Bettencourt os 

                                            

2 “For example, think of urban transportation systems, such as a bus network, 

in these terms [38]. Buses should carry passengers who wait a few minutes 

to be transported over a few kilometers. Measuring the time in between 

buses at each stop, possibly together with the number of passengers waiting, 

gives the planner the basis for a feedback control solution: Communicate 

with buses to enforce desired standards of service, quickly place more or 

fewer units in service where these parameters start to deviate from the ideal 

metrics, and the quality of service as measured by per person waiting times 

will improve. This type of strategy can be operated intuitively by human 

dispatchers but possibly can also be implemented by an ICT algorithm [38] 

with access to the necessary measurements and actions.  Feedback control 

theory provides the framework for the development and optimization of any 

of these solutions.”  
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nomeia “The Planner’s Problem”, como uma renomeação da 

formulação de Rittel e Weber “wicked- problem” para problemas 

difíceis de solucionar devido à grande quantidade de variáveis. 

O Planner’s Problem possui duas faces: o problema de 

conhecimento e o problema de cálculo. Quanto ao 

conhecimento, a tecnologia atual consegue gerar dados e 

informações detalhadas sobre determinada cidade ou território. 

O problema de cálculo, porém, requer um nível de análise de 

dados muito maior do que a tecnologia atual consegue calcular, 

pensando na melhor atuação possível levando em conta as 

diferentes variáveis no território, tem como resultado um 

número incalculável de possibilidades de planejamento, sendo 

impraticável a escolha do melhor3. Portanto, o planejamento da 

cidade não pode ser pensado apenas por modelos 

automatizados, mas como uma junção entre um plano maior 

que institui os parâmetros de controle de crescimento da cidade 

com as possibilidades adquiridas pelo uso de Big Data: 

modelos automatizados para regulamentação e controle de 

infraestrutura aliados a processos de autogestão vindos da 

maior conexão de pessoas por rede. (BETTENCOURT, 2013) 

                                            

3  A equação P(N)≈P0eN1+δlnN, proposta por Bettencourt, onde o número 
de planos a serem levados em consideração para a melhor tomada de 
decisão tem um crescimento maior do que exponencial em relação a 
população N, tornando-se impraticável. (BETTENCOURT, 2013) 
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O conceito de Internet of Things (IOT), ou Internet das Coisas, 

de acordo com Dr. John Barret da Nimbus Centre for 

Embedded Systems Research na Cork Institute of Technology 

(CIT), é o uso de qualquer objeto do cotidiano (desde pequenos 

objetos como chaves até navios, ou mesmo pessoas, animais 

e plantas) como um objeto inteligente: integrado na rede de 

comunicação global. Isto seria possível através do uso de 

pequenos circuitos eletrônicos aplicados no objeto. O objeto 

então seria identificado dentro da rede, podendo emitir e/ou 

receber informações. Tal conceito leva a inúmeras 

possibilidades dentro do planejamento de cidades, como as 

smart cities, ou “cidades inteligentes” que pretendem melhorar 

aspectos do planejamento e administração da cidade através 

do conjunto de dados acumulados e direcionados para 

soluções inteligentes. A cidade de Patras, na Grécia, criou um 

modelo de cidade inteligente no seu Parque de Ciência através 

da instalação de dispositivos de controle em vagas de carros e 

iluminação pública. Os dispositivos das vagas conseguem 

detectar e enviar a informação em tempo real se a vaga está ou 

não ocupada, que por sua vez é captada por aplicativos pela 

população. Os dispositivos na iluminação conseguem controlar 

a intensidade da luz baseado em horários e necessidade com 

o intuito de diminuir o gasto de energia. O uso de Big Data 
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consegue cruzar todas as informações e criar um sistema para 

diminuição de luz em vagas desocupadas. (GSMA,2017) 

O setor privado usa a Big Data para traçar perfis de clientes, 

direcionar campanhas, mitigar impactos negativos detectados 

em redes sociais através de palavras chaves, além do controle 

de logística. Existe um potencial de uso desse sistema no setor 

público, desde melhoria no sistema de mobilidade urbano até 

uma gestão mais eficiente baseada no policiamento das 

próprias pessoas através de aplicativos e controle de redes 

sociais. A cidade de Jun, na Espanha, implementou um sistema 

de resposta direta de órgãos governamentais com a população 

através das redes sociais (ROY, D.) 

Carlo Ratti, pesquisador do Senseable City Laboratory do 

Massachussetts Institute of Technology (MIT), argumenta como 

as grandes multinacionais de computação são novos atores no 

planejamento de futuras cidades, papel que tradicionalmente 

pertencia aos planejadores urbanos, arquitetos e pensadores 

sociais. A Alphabet Inc. (empresa matriz do Google) está 

desenvolvendo um projeto para um bairro inteligente em região 

próxima ao rio Ontario em Toronto usando Big Data: o projeto 

Sidewalk Toronto. (RATTI; CLAUDEL, 2016) 

Embora exista uma grande potencialidade para a aplicação da 

tecnologia de Big Data e IOT no planejamento e gestão 
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urbanos, existem também os riscos para a privacidade 

individual. Como argumenta a Electronic Frontier Foundation 

(EFF), o uso de Big Data pelo poder público pode ser dividido 

entre os dados coletados e voltados para grandes coletivos de 

pessoas e os voltados para grupos menores ou indivíduos, 

sendo este último de grande preocupação para a privacidade 

do cidadão. A EFF justifica usando o Patriot Act, criado durante 

a presidência de George W. Bush, com o intuito de controlar a 

segurança interna após os atentados terroristas em solo 

americano. Através do Patriot Act, agências de inteligência 

como a National Security Agency (NSA) – Agência Nacional de 

Segurança – tiveram acesso a informações telefônicas 

pessoais de cidadãos americanos.  
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PARTE 1 

HOMO FABER, HOMO LUDENS... HOMO 

DIGITALIS 

 

Nesse capítulo serão abordadas três maneiras históricas de 

pensar o ser humano: o Homo Faber, o Homo Ludens, e o mais 

recente, cunhado pelo filósofo sul coreano Byung-Chul Han, o 

Homo Digitalis. Entende-se o estudo da cidade como um 

estudo do homem.  

 

HOMO FABER 

 

O Homo Faber, o homem que cria, é um termo do século XIV e 

significa o Homo Sapiens com sua habilidade de transformação 

e criação através do trabalho. Para Heidegger, a mão é o 

instrumento de ação do homem (Die Hand handelt – “a mão 

age”). Porém, pertence ao plano do pensamento, logos, ou 

seja, é um instrumento do pensamento humano. O camponês 

de Heidegger precisa ouvir a terra para a compreender, 

trabalhar a terra e colher o que está maduro, é um trabalho 
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comparado ao da escrita – “arar, cultivar e lavrar a linguagem 

igual o solo” (HAN, 2017). 

Richard Sennett em seu livro Building and Dwelling: Ethics for 

the City discute a relação do adágio alemão Stadtluft Macht Frei 

(“os ares da cidade o irão libertar) com o Homo Faber. O 

adágio, do final da idade média, traz como conceito o poder da 

cidade na libertação do homem, seja de uma posição social 

definida, seja da servidão a um mestre específico, de um papel 

cultural, ou mesmo tradicional: é o camponês que pode mudar 

sua posição social na cidade, que pode servir diferentes 

guildas, exercer diferentes funções, mudar seu 

comportamento, sua maneira de se ver e ser visto, em oposição 

a sua vida tradicional e com papel socioeconômico já definido 

no campo. Stadtluft Macht Frei é a aplicação do “fazer” no 

próprio homem (o homem que se constrói), o Homo Faber se 

transforma em objeto do seu próprio potencial. Logo, o Homo 

Faber tem o poder de construção do objeto e também de si 

mesmo.  

O conceito de Homo Faber caiu em ostracismo, tanto devido à 

substituição do trabalho manual pela máquina e, 

principalmente, à conotação que recebeu dos regimes 

totalitários do século XX – Arbeit Macht Frei (O Trabalho 

Liberta) estava escrito na entrada dos campos de concentração 

nazistas, como lembra Richard Sennett. Mas, como argumenta 
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Sennett, o primor do Homo Faber pelo oficio pode ser entendido 

na cidade nas pequenas construções: no planejamento de ruas 

de maneira simples e bem feitas, no trabalho bem acabado e 

com custo reduzido, no planejamento de bancos para idosos 

nas praças. Sennett conclui que a relação da construção da 

cidade com o espirito do Homo Faber é a ética da construção 

modesta, que por si só representa uma maneira de viver a 

cidade4. 

A ética do trabalho modesto, quando colocada na perspectiva 

de construção da cidade, se relaciona ao conceito de trabalho 

com as mãos de Heidegger. O Homo Faber conquista sua 

honra através do primor do seu trabalho, assim como o 

camponês que precisa ouvir, compreender e trabalhar a terra. 

A mão é o instrumento do pensamento para Heidegger, e é 

também o instrumento de labor do Homo Faber. 

 

 

 

                                            

4 Richard Sennett, Building and Dwelling: Ethics for the City. Durante o livro, 
o autor cria a narrativa da cidade construída, a Ville, que é o meio físico; e 
o espírito da cidade, a maneira como se vive em determinado espaço, a 
Cité.  



 

20 

HOMO LUDENS 

 

No conceito de Johan Huizinga (1939), o homem lúdico é o 

homem libertado do trabalho pela tecnologia e automação: 

“Tendência moderna tende a designar nossa espécie como 

Homo Faber: Homem o Criador... Parece para mim que em 

seguida do Homo Faber, e talvez no mesmo nível do Homo 

Sapiens, Homo Ludens¸ Homem o Jogador, mereça um lugar 

na nossa nomenclatura5”.  

Vilém Flusser, em um conceito que se aproxima de Heidegger, 

declara que o homem do futuro libertado do plano material e, 

em consequência do trabalho, pela tecnologia, não precisaria 

mais das mãos. O Homem do presente já vive como o homem 

do futuro, através de seus aparelhos tecnológicos. Esse 

homem lida com o mundo da informação imaterial e precisa 

apenas dos dedos. Tal homem, de acordo com Flusser, 

                                            

5 Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, 
trans. Johan Huizinga and R.F.C Hull (London: Routledge and Kegan Paul, 
1944). Encontrado em The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, 
and the future of Urban Life, RATTI; CLAUDEI. Yale University Press. 2016. 
Traduzido para português pelo autor.  
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buscaria apenas o prazer e seu entretenimento, o jogo. O Homo 

Ludens supera o Homo Faber.6 

Embora uma sociedade lúdica, livre do trabalho e igualitária, 

vinda dos avanços da tecnologia não tenha acontecido como 

previsto, Carlo Ratti argumenta sobre as transformações no 

modelo de produção que o avanço na tecnologia digital tem 

gerado. Ratti entende que os processos de produção estão 

passando por três grandes mudanças. A primeira vem das 

impressoras 3D aditivas – por processo de depósito de material 

– pois criam uma completa inversão da lógica de produção 

tradicional: a produção será completamente individualizada e 

customizada, o custo da produção em massa será o mesmo da 

produção unitária.  

A segunda transformação é a livre transição de sinais digitais 

transformados em matéria física. As impressoras 3d, tanto as 

aditivas quanto as subtrativas, possibilitam que o código digital 

se torne em um objeto físico. A produção do objeto deixa de ser 

manual para se tornar programável por códigos de computador. 

A terceira transformação é a fluência da linguagem de códigos 

devido aos softwares cada vez mais acessíveis e simplificados. 

                                            

6 Conceitos de Vilém Flusser encontrados e trabalhados por Byung-Chul 
Han em seu livro: In the Swarn: Digital Prospects. MIT Press, 2017. 
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Essa fluência, junto da capacidade de compartilhamento da 

internet, melhora a democratização do processo de criação. 

Qualquer um pode criar um código e o compartilhar, contando 

com atuações diversas, com participação de diferentes atores. 

Carlo Ratti entende essa terceira transformação como social. 

A sociedade livre do trabalho nunca aconteceu. A tecnologia 

não libertou o homem do trabalho, porém democratizou os 

processos de criação e produção. O Homo Ludens está 

presente na cidade nos processos criativos e colaborativos, nas 

plataformas de financiamento coletivo, nos fab labs.  

 

 

HOMO DIGITALIS 

 

O homem do futuro está cada vez mais em sintonia com a 

tecnologia e usa os dedos como proferido por Flusser. O uso 

exclusivo dos dedos gera a atrofia das habilidades manuais, e 

a mão, para Heidegger, pertence ao plano do pensamento. Por 

isso, o desuso das mãos gera também a atrofia do pensamento.  

Byung-Chul Han, ao analisar as declarações sobre o Homo 

Ludens, conclui que Flusser não levou em consideração o 

princípio da Performance. Han entende que a sociedade digital, 
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positiva, coloca-se contra qualquer forma de resistência. O 

mundo digital é o mundo da transparência. A transparência 

impõe uma mudança de paradigma de sociedade. Ela não 

admite resistência pois precisa ser rápida e momentânea, o seu 

tempo é o presente. A transparência da informação não 

significa verdade assim como a acumulação de informações 

não significa melhor informado. A transparência é cumulativa, 

aditiva. O homem digital vive no tempo presente e as mídias 

digitais dão voz a esse homem, que emite sua opinião de 

maneira direta. Isso gera a crise da representatividade, pois ao 

se auto representar e emitir sua opinião em tempo real, esse 

homem digital não precisa mais de alguém que o represente. O 

homem do presente, demanda a transparência e a informação, 

e ele próprio se representa nas mídias digitais. Cada homem 

se torna um potencial gerador e transmissor de informação, 

descreditando os meios tradicionais de informação. A 

transparência e o tempo presente são antagônicos ao 

conhecimento, que precisa entender e refinar a informação e, 

portanto, se encontra no tempo futuro. Por pertencer ao tempo 

futuro e não possuir uma linha clara que possa ser revelada e 

exposta, o conhecimento e o pensamento são antagônicos à 

transparência total, eles oferecem resistência à sociedade 

digital e ao Homo Digitalis.  
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O Homo Digitalis atua com os dedos e não com as mãos. Han 

entende que a ação gerada pelo trabalho com as mãos 

pressupõe algo que resista à essa ação. Logo o desuso das 

mãos reforça no Homo Digitalis a aversão à resistência. O 

mundo digital não oferece resistência material capaz de ser 

vencida pelo trabalho e, nesse sentido, o trabalho em si cada 

vez mais se aproxima do jogo. Porém, o princípio da 

performance remove todo o elemento lúdico e o substitui pela 

auto cobrança. O Homo Digitalis possui a compulsão de 

trabalhar em todo lugar e não consegue separar mais o tempo 

de trabalho do tempo de lazer. Nas palavras de Han: 

“Contrário à visão de Flusser, “o homem de apenas 

dedos, sem mãos” não significa homo ludens. Jogar o 

jogo é equivalente a se prender à compulsão da melhor 

performance e do máximo resultado. A atrofia manual é 

seguida da artrite digital. Na verdade, a utopia do jogo e 

prazer produz a distopia do resultado e da exploração.7” 

(HAN, 2017) 

                                            

7 Original em inglês:  “Counter to Flusser’s dream, “handless, fingering man” 

dos not mean homo ludens. Playing the game amounts to yoking oneself to 

the compulsion to perform optimally and achieve maximally. Manual Atrophy 

is followed by digital arthritis. In fact, the utopia of play and leisure yields a 

distopia of achievement and exploitation.” (HAN, 2017)  
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Richard Sennett analisa o Googleplex, sua arquitetura, 

ambientes e a própria ideia vendida de trabalho criativo, e 

conclui que a falta de resistência criada no ambiente do google 

gera a perda da criação. O Googleplex oferece áreas de laser, 

ambientes de relaxamento e um local de trabalho com 

estímulos lúdicos com a premissa de estimular a criatividade 

dos trabalhadores. Sennett argumenta que o grande galpão de 

trabalho do MIT era similar no conceito de um local único onde 

pessoas e ideias poderiam se cruzar, porém, o processo 

criativo sempre precisou do esforço individual. O googleplex 

nega o esforço com salas de laser que, nas palavras de 

Sennett: “O local de trabalho se assemelha aos ambientes de 

apoio encontrados em escolas privadas bem caras.8”. Quando 

o profissional encontra dificuldade, resistência, se refugia nas 

salas de laser.  

O profissional criativo do Google é uma elite dos trabalhadores 

hoje. Ele representa o homem digital que, em sua busca pela 

transparência, não consegue lidar com a resistência.  

  

                                            

8 Sennett, Richard. Building and Dwelling: Ethics for the City (p. 151). Farrar, 

Straus and Giroux. Edição do Kindle. 
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BREVE HISTÓRICO SOBRE PARADIGMAS DE 

CIDADE 

 

Nesse capítulo serão analisados diferentes paradigmas e 

utopias de cidade com a tentativa de construir uma narrativa 

que leva ao que se entende por cidade inteligente. Os exemplos 

de cidade e seus respectivos planejamentos seguem uma linha 

ocidental de pensamento. Entende-se que existam outros 

modelos de construção e planejamento de territórios no oriente, 

ou mesmo no leste europeu, durante as fases históricas de 

construção da disciplina do urbanismo ocidental. Porém a 

bibliografia básica utilizada segue essa linha de raciocínio. Não 

obstante, serão utilizados alguns exemplos de cidades 

inteligentes no oriente.    

 

PARIS, BARCELONA E CENTRAL PARK  

 

Richard Sennett, em seu livro Building and Dwelling: Ethics for 

the City, cria uma narrativa de cidade através de dois conceitos: 

a Cité e a Ville. A Cité é a maneira como se vive em 

determinado território, é a característica local e subjetiva do 

espaço. Já a Ville é o espaço construído, físico, do território. 
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Dentro desses conceitos, Sennett analisa o que reconhece 

como três grandes paradigmas de cidade para o pensamento 

urbano: a Paris de Haussmann, Barcelona de Cerdá e o projeto 

do Central Park de Olmsted.  

 

PARIS 

 

O projeto de Paris, de Georges-Eugène Haussmann, foi um 

projeto de reestruturação da cidade através da abertura de 

grandes avenidas, os boulevards, que conectavam o tecido 

urbano. Os boulevards maiores que serviam de coletores dos 

fluxos menores eram as réseaux. O plano final consistiu em 

abrir grandes réseaux conectando a cidade em toda sua 

extensão, permitindo assim uma padronização dos fluxos e 

maior velocidade de deslocamento. Ao longo das réseaux 

foram dispostas habitação para classe média e alta, enquanto 

as habitações mais operárias foram planejadas ao fundo, 

escondidas pelas habitações dos boulevards. Tal método 

escondia também a intenção de proteção contra revoltas 

populares: a retificação de grandes avenidas, em contraste com 

as ruas e vielas tortuosas medievais, facilitava o acesso de 

tropas, ao mesmo tempo que a classe média que morasse junto 
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das avenidas dificilmente jogaria seus pertences pelas janelas 

para tentar criar barricadas.  

Os efeitos da reestruturação da cidade (ville) foram sentidos em 

sua vivência (cité). As grandes avenidas permitiram o trânsito 

maior e mais rápido de pessoas, porém os lugares começaram 

a se padronizar. A cidade vista em alta velocidade parece igual, 

e para tentar chamar a atenção dos passantes as lojas tiveram 

que se remodelar nas lojas de departamento. A loja pré-

Haussmann se encontrava em galerias e dispunham itens 

variados nas vitrines para despertar a curiosidade e o desejo 

nos pedestres. Já as lojas de departamentos precisavam 

despertar o desejo de pessoas em fluxo rápido e, para tanto, 

utilizaram as grandes fachadas de vidro. Ao invés de uma 

abundância de itens, as lojas dispunham poucos itens, em geral 

juntos de peças raras ou inusitadas, como uma porcelana da 

china, o que retirava o aspecto puramente utilitário das peças e 

criava o desejo nos passantes. Locomover-se pelas reséaux 

era assistir a diversas narrativas de consumo projetadas nas 

telas de vidro das lojas de departamento. Como Sennett coloca:  

“Foi essa mistura de associações que Marx definiu como 

“fetichismo da mercadoria”; as grandes janelas das lojas 

de departamento serviam como o locus tangível do 

fetichismo de mercadoria. O teatro das coisas 
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enfraquecia o reconhecimento sóbrio do real valor 

delas.”9 

A convivência das pessoas também mudou na cidade do 

tráfego rápido das réseaux. Era costume as conversas altas e 

inusitadas entre desconhecidos nas tavernas. Essa vivência se 

via também nas carruagens, ou em lugares onde se dividiam 

espaços. A abertura das grandes vias impôs a racionalidade do 

espaço. Na locomoção rápida e lotada, promovida pelos ônibus 

de transporte coletivo de Haussmann, as pessoas ficavam em 

silêncio. Assim como nos cafés, que surgiram nos grandes 

boulevards e substituíram as tavernas, a regra de uma pessoa 

por mesa onde apenas se sentavam sós ou com conhecidos, 

promoviam o silêncio e a proteção à individualidade. A cidade 

pensada para o tráfego rápido também deixou outra herança: a 

ansiedade ao se locomover. Antes da locomoção rápida, a 

demora era entendida como o tempo natural e não como atraso 

e as pessoas eram mais relaxadas. O fluxo rápido trouxe 

                                            

9 Sennett, Richard. Building and Dwelling: Ethics for the City (pp. 34-35). 

Farrar, Straus and Giroux. Edição do Kindle. Original em inglês: It was this 

mix-up of associations which Marx called ‘commodity fetishism’; the large-

paned window in a department store served as the tangible locus of 

commodity fetishism. The theatre of things weakened sober reckoning of 

their worth 
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também a ansiedade frente aos congestionamentos, a demora 

e a impossibilidade de ir mais rápido. Sennett conclui que a 

angustia que sentimos hoje em um congestionamento é uma 

construção social que vem dessa época, é a cidade construída 

(Ville) se impondo sobre o modo de viver a cidade (cité). 

 

BARCELONA 

 

O plano de Idelfons Cerdá para Barcelona é classificado por 

Sennett como uma trama aditiva. Os principais problemas da 

trama aditiva são intrínsecos à sua natureza: a uniformidade e 

repetição de um modelo de cidade. Tratar a cidade de maneira 

uniforme pode trazer problemas como a falta de sensibilidade 

ao tratar das diferenças na cidade, ou seja, a cidade passa a 

ser vista como unidades ou blocos para vender ou comprar pelo 

mercado imobiliário; a propagação de problemas encontrados 

na trama, pois um problema que exista em um bloco existirá ou 

se propagará facilmente para os outros – desde falhas 

construtivos como falta de iluminação e ventilação até 

problemas sociais como monotonia, depressão; além de 

problemas econômicos, como crises imobiliárias, que podem 

ocorrer facilmente em uma trama uniforme. Para mediar esses 

problemas, Cerdá planejou blocos de habitação mista, com 
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construções que margeiam a quadra e deixam seu centro livre 

para a vida social. As quadras são quadradas, porém possuem 

chanfros nas quinas. Esses chanfros foram pensados para 

facilitar a curva de veículos, pois   os centros das quadras eram 

previstos como locais sociais enquanto as ruas serviriam para 

o tráfego. Porém, os centros das quadras, enclausurados por 

edifícios, perderam sua função de reunião social enquanto os 

chanfros se tornaram espaços de encontros onde a vida do 

bairro acontece.  

Os chanfros de Cerdá atuaram de maneira oposta aos 

boulevards de Haussmann para a vivência na cidade. Enquanto 

os boulevards trouxeram pessoas de toda a cidade para os 

grandes cafés em detrimento da vida local, a quadra de 

Barcelona criou espaços para a vida no bairro. Porém, alguns 

problemas do sistema de trama aditiva continuaram, como a 

uniformidade dos blocos. O plano original de criar blocos iguais 

em uma trama que continuasse a se expandir foi proposital, 

pois pensou-se que isso manteria um preço baixo dos imóveis 

e criaria uma cidade mais igualitária. No entanto, a 

uniformidade dos blocos e construções deixa o plano fragilizado 

como um todo a depreciações ou problemas que possam 

acontecer em uma quadra – o problema de uma quadra pode 

facilmente se propagar para outras, assim como a depreciação 

imobiliária atinge todas as quadras de uma única vez. 
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CENTRAL PARK  

 

O plano para o Central Park de Frederick Law Olmsted a 

princípio parece um plano simples de parque artificial no 

coração de Manhattan, seguindo as tradições de parques 

ingleses onde um ambiente artificial é cuidadosamente 

planejado para parecer natural. O conceito por trás, porém, é 

onde existe a complexidade do plano de Olmsted: trazer 

harmonia entre as diferenças das pessoas na cidade através 

de um espaço de relaxamento, impessoal, que torne a 

convivência possível. O parque para Olmsted, ao contrário das 

vizinhanças de Cerdá, deveria atrair pessoas de fora do bairro 

para estimular a convivência com o diferente.  

Olmsted planejava uma cidade mais sociável para todos. No 

entanto, a cidade espetáculo, teatral, que ajudou a conceber se 

transformou em atração turística. Ao invés de convivência entre 

os próprios cidadãos, a cidade parque se tornou um eixo 

econômico voltado para o turismo onde existe pouca interação 

– as atividades são localizadas, controladas e guiadas.  

Sobre esses três paradigmas de cidade, Richard Sennett 

conclui:  

“The great generation of urbanists all sought to shape the ville 

in order to mobilize the city, albeit in contrasting ways: 
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Haussmann sought to make the city accessible, Cerdà to make 

it equal, Olmsted to make it sociable. Each plan had its 

limitations. The network incisions Haussmann made in Paris 

privileged space over place. The fabric Cerdà devised for 

Barcelona proved a monoculture. Olmsted privileged artificial 

pleasure in order to promote social integration, but did not 

succeed.”10 

 

A ESCOLA DE CHICAGO E A CARTA DE ATENAS 

 

A escola de Chicago, que vai do final do século XIX até a 

primeira metade do século XX, se tornou conhecida pela sua 

metodologia influenciada pelo conhecimento e disciplinas 

sociais para o entendimento do espaço urbano. Através de 

pesquisas de campo e entrevistas com embasamento em 

disciplinas como antropologia, a escola procurava entender a 

maneira como os habitantes viviam e entendiam a cidade e a 

                                            

10 Sennett, Richard. Building and Dwelling: Ethics for the City (p. 51). Farrar, 

Straus and Giroux. Edição do Kindle. 
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complexidade de suas relações. Eram abordagens em uma 

escala menor de entender o espaço urbano. 

Enquanto a escola de Chicago possuía uma visão de entender 

o espaço urbano voltado para a percepção e experiência dos 

moradores, na Europa ascendia a visão de Le Corbusier de 

cidade moderna. O Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna, CIAM, reuniu arquitetos e planejadores urbanos em 

torno dos princípios de funcionalismo e forma de Corbusier e 

um dos resultados obtidos foi a Carta de Atenas. A Carta de 

Atenas, um dos documentos de plano urbano mais importante 

de seu tempo, colocava diretrizes para a arquitetura e 

planejamento de territórios mais funcionais, a partir de estudos 

de cidades feitos pela CIAM e do plano Voisin de Le Corbusier. 

A Carta discutia quatro princípios que eram entendidos 

fundamentais para o funcionamento da cidade: habitação, 

trabalho, recreação e circulação. O plano Voisin, de 1925, 

propunha a reconstrução do bairro medieval de Paris, erguendo 

torres em formato de X isoladas no meio das quadras. O 

formato do edifício e seu isolamento na quadra remetem a 

funcionalidade, devido ao melhor aproveitamento solar e 

ventilação, em oposição à construção em blocos na quadra 

que, por muitas vezes, impediam a ventilação plena. Le 

Corbusier também se colocava contra os boulevards de 

Haussmann no sentido da sequência de edifícios que 
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margeavam as vias e dos grandes tráfegos e nós de veículos e 

pedestres, pois acreditava na total fluidez e diminuía a 

importância da vivência na cidade em favor da cidade 

construída de forma funcional.  

A Carta de Atenas, produto do movimento moderno que se 

desenvolveu na Europa do inicio do século XX, entendia a 

cidade como uma máquina funcional, diminuindo a importância 

da vida urbana em uma escala menor. Já a escola de Chicago, 

do mesmo período, colocava maior importância na vida e 

relações entre as pessoas na cidade, em detrimento do plano 

físico e construtivo da cidade. Porém, ambos negligenciaram o 

plano urbano concreto, estrutural e que levasse em conta 

aspectos sociais, em favor de planejamentos mais abstratos. 

No caso da Carta de Atenas, por diretrizes de eficiência da 

cidade, ou como na Escola de Chicago, por cartografias 

baseadas em experiências e estudos de campo. (SENNETT, 

2018)    
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JACOBS VS MUMFORD 

 

Jane Jacobs ganhou fama pela sua luta contra a abertura de 

uma auto estrada passando pelo centro de Nova Iorque, 

proposta por Robert Moses. Ela possui uma visão de 

planejamento urbano voltado para as pequenas interferências 

no território. Jacobs entende que pequenos atos, como o 

projeto de mobiliários urbanos ou o financiamento para 

comércios locais podem desencadear mudanças maiores, ao 

longo do tempo, no bairro. Essa transformação na escala local 

permitiria a independência e autoafirmação necessárias para o 

exercício da democracia direta. Tal modo de entender o 

planejamento de territórios faz de Jacobs uma herdeira da 

escola de Chicago. Ela era contra os grandes planos 

estruturantes por entender que estes sufocavam a vida nas 

pequenas localidades. Usando os termos de Richard Sennett, 

Jane Jacobs acreditava no poder da Cité de transformar a Ville.  

Já Lewis Mumford, entendia o planejamento de territórios de 

maneira mais estrutural. A cidade deveria ter suas 

infraestruturas conectadas como bairros residências, trabalho, 

lazer, equipamentos de saúde e educação, e protegidas por um 

cinturão verde. Era um defensor da cidade Jardim. Mumford 
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acreditava no poder de estruturação que a arquitetura e o 

planejamento poderiam dar para a cidade. 

Mumford foi um grande crítico de Jane Jacobs. Ele entendia 

que o estímulo em uma escala local não seria suficiente para 

trazer a ordem e organização necessários para as grandes 

reivindicações populares: o plano de Jacobs tornaria as 

pessoas alienadas dentro de suas vidas locais, sem se 

preocupar com uma escala maior da cidade. O planejamento 

urbano precisa de grandes estruturas muito complexas para 

serem preteridas pelo planejador por uma ideia de cidade 

celular. Por sua vez, Jacobs defendia que os pequenos atos, 

embora com resultados mais lentos, teriam uma capacidade de 

mudança e transformação mais profunda das localidades e 

daria independência e maior afirmação individual. Sua maneira 

de empoderamento bottom up11 se mostrou efetivo contra os 

planos de Robert Moses.  

Tanto Lewis Mumford quanto Jane Jacobs desejavam o 

empoderamento dos cidadãos. Jacobs propunha pequenas 

atuações e planejamentos locais com o objetivo de melhorar a 

vida nos bairros. Para Jacobs, a cidade era composta de 

                                            

11 Bottom Up em oposição a Top Down. Top Down são grandes planos que 
possuem pouca ou nenhuma participação das pessoas, enquanto Bottom 
Up são planos que permitem a iniciativa coletiva. Ver capítulo HACKEAR A 
CIDADE. 
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pequenas células, sendo cada célula o bairro ou pequena 

localidade de atuação que, se transformado, poderia ganhar 

maior autonomia reforçando um modelo de democracia direta. 

Já Mumford desejava a ordem na cidade. Para ele era dever da 

arquitetura estruturar a cidade de maneira a criar clareza e 

coesão. A arquitetura deveria transformar a cidade em um 

grande parque, melhorando a qualidade de vida de todos e 

tornado as cidades sustentáveis. A arquitetura e o urbanismo, 

entendidas por Mumford como disciplinas que trazem a 

estrutura para cidade, tinham a capacidade de criar um plano 

maior para a vida urbana, através da união da tecnologia e da 

sustentabilidade. (SENNETT, 2018). 
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HACKEAR A CIDADE 

 

A cidade globalizada é um sistema complexo e, como 

argumenta Saskia Sassen, incompleto, porém, são tais 

características que tornam a cidade um sistema aberto, capaz 

de mudar e, portanto, sobreviver ao longo do tempo. A cidade 

inserida na comunidade global é mais suscetível a ações que 

promovam sua mudança, seja de uma minoria excluída que 

consegue ganhar mais voz e visibilidade através de uma cidade 

conectada, ou até de grandes conglomerados que influenciam 

legislações e espaços físicos da cidade a seu favor. Hackear a 

cidade é o poder que agentes externos ao governo oficial da 

cidade podem ter no espaço físico e geopolítico da mesma.  

 

 

A CIDADE GLOBAL 

 

O termo Cidade Global, introduzido por Saskia Sassen, remete 

às cidades que, inseridas no mercado global, ganham 

autonomia e se transformam em um hub desse mercado e do 

capital líquido de investimento em seus respetivos territórios, 

formando conexões entre cidades além das fronteiras 
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nacionais. A desregulamentação dos mercados através de 

políticas de privatização, o maior acesso aos mercados 

nacionais por empresas estrangeiras e o crescimento e atuação 

de empresas nacionais no mercado global são sintomas do 

enfraquecimento do estado nação e o subsequente surgimento 

de novas relações de poderes entre regiões e cidades. 

(SASSEN, 2005) 

A tecnologia da informação, que cada vez mais se torna 

presente no cotidiano das pessoas, e a fluidez do capital 

financeiro, são as características desse novo modelo de 

mercado. Embora ambas induzem um modelo de mercado 

completamente descentralizado, a infraestrutura necessária 

para manter as operações financeiras em uma escala maior 

necessita de centros, locais físicos. O modelo de mercado 

global é de concentração de capital e informação em poucos 

centros financeiros. A tecnologia da informação, 

especificamente, precisa lidar não apenas com os dados triviais 

que hoje se encontram de fácil acesso em qualquer lugar 

conectado, mas também com análises complexas de múltiplos 

dados, o que necessita de uma infraestrutura física para servir 

de centro de informação e conter a tecnologia e a mão de obra 

especializada necessárias. (SASSEN, 2002) 

As cidades globais são os novos agentes que surgem no 

cenário de economia global. A disputa pelos investimentos do 
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capital financeiro, cada vez mais fluido, pressiona os estados a 

desregulamentarem suas economias e abrirem seus mercados, 

enfraquecendo o estado nação em favor dessas cidades que 

se tornam polos de investimento. Saskia Sassen reforça que 

tais características não são novidades, a diferença está na 

escala e complexidade das transações financeiras, cada vez 

mais centralizadas nesses polos econômicos e a digitalização 

das transações e operações financeiras que encurtam os 

tempos e diminuem as distancias. Mariana Fix completa sobre 

a capacidade de transformação espacial da cidade que o 

capital estrangeiro tem na cidade global, criando zonas 

financeiras próprias, protegidas. Essa analogia é também 

utilizada por Sassen, ao descrever os novos centros financeiros 

como espaços privados completamente protegidos dentro da 

cidade: os novos “fortes”. (SASSEN, 2002 e 2017) (FIX, 2007) 

 

 

ECONOMIA COMPARTILHADA E TECNOLOGIA 

DISRUPTIVA: O CASO DO AIRBNB 

 

O conceito de “economia compartilhada”, como definida por 

Frenken et al. (2015), da qual faz parte o modelo peer-to-peer, 

distingue-se de outros modelos de economia em três pontos:  
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• Economia compartilhada é referente a plataformas peer-

to-peer, ou seja, entre consumidores. Não inclui serviços 

prestados por empresas para consumidores, como 

locação de automóveis. 

• A economia compartilhada apenas garante o uso 

temporário de um bem/posse, sem a transferência de 

propriedade. Portanto, não inclui o comércio de 

mercadorias, como Mercado Livre ou Ebay. 

• A economia compartilhada não deve ser pensada como 

indivíduos prestando serviços a outros, mas sim como 

um uso inteligente de recursos/bens físicos. Diferente de 

plataformas que prestam serviço on demand, ao colocar 

em contato consumidores que podem realizar serviços.  

Frenken et al. (2015) propuseram classificar a economia 

compartilhada, visando a regulamentação dessas plataformas. 

Muitas dessas plataformas não são regulamentadas e 

oferecem serviços ilegais dentro dos países onde chegam, o 

que cria a necessidade de uma classificação clara para 

regulamentar e enquadrar essas plataformas dentro do modelo 

de economia compartilhada.   A International Federation for 

Housing and Planning (IFHP) argumenta sobre como 

plataformas no modelo do Airbnb e Uber coordenam serviços 

através de um canal de oferta e demanda que não existia antes 

no mercado, o que não os classificaria dentro da economia 
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compartilhada uma vez que estão expandindo ou criando novos 

mercados digitais e lucrando com cada transação. (IFHP, 2016) 

Daniel Guttentag analisa a Airbnb como uma tecnologia 

disruptiva (disruptive innovation). Essa teoria para tecnologia 

disruptiva descreve como um produto inferior, através de um 

baixo custo inicial e vantagens alternativas, transforma o 

mercado e, em consequência, consegue captar um número 

expressivo de consumidores ou até mesmo vir a dominar o 

mercado. O Airbnb oferece um modelo inovador através do uso 

da tecnologia, sua plataforma online, para facilitar o 

compartilhamento de imóveis. Embora não oferecesse as 

vantagens dos serviços de alojamentos tradicionais, assim 

como a segurança da hospedagem em um local regularizado, 

o Airbnb originalmente compensava pelo preço, pela facilidade 

e trazia a experiência de viver o cotidiano local. Com o tempo, 

o sistema de críticas do próprio aplicativo e o contato prévio 

entre o hóspede e o dono do imóvel ajudou a diminuir a 

insegurança em relação à hospedagem, o que aumentou 

expressivamente o número de usuários: criada em meados de 

2008, a Airbnb conseguiu agendar seu primeiro 1 milhão de 

quartos/ diárias em fevereiro de 2011, mas já em junho de 2011 

alcançou 2 milhões e, no final de 2012, 10 milhões. Esse 

crescimento se enquadra na teoria sobre as tecnologias 

disruptivas, quando argumentam como uma tecnologia 
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disruptiva inicialmente é marginalizada mas, à medida que 

começa a se enquadrar no mercado tradicional, sofre também 

um grande crescimento. (GUTTENTAG, 2013) 

A desconsideração no planejamento urbano e territorial de 

medidas voltadas para essas tecnologias torna as cidades 

vulneráveis ao impacto que elas causam. O rápido crescimento 

da Airbnb, devido ao uso de uma nova tecnologia, causa 

transformações nas cidades onde a empresa chega. As 

legislações locais não são rápidas o suficiente, ou não 

conseguem compreender todo o escopo das mudanças 

causadas pela Airbnb que, como consequência, torna uma 

parte dos serviços prestados ilegais em relação às legislações 

de estadia de curto prazo (GUTTENTAG, 2013). A IFHP debate 

sobre possíveis problemas causados pelo modelo da Airbnb: 

evasão de impostos devido à locação informal; efeitos 

colaterais no mercado imobiliário devido ao uso comercial ou 

semicomercial do imóvel residencial, podendo ocorrer aumento 

dos preços e gentrificação; problemas gerais de segurança, 

devido à falta de fiscalização; competição desleal com o 

mercado tradicional local; a falta de fiscalização e divulgação 

dos dados por parte do aplicativo também dificultam o controle 

do fluxo de turistas. Porém, existem também benefícios que 

podem ser aproveitados como o aumento do turismo devido à 

facilidade nas estadias de curta duração, o aumento da renda 
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dos anfitriões, o aumento do orçamento local por recolhimento 

de impostos uma vez que esse mercado esteja devidamente 

legalizado. (IFHP, 2016) 

 

Imagem 2: Hospedagens listadas em Copenhage, 2016 (Inside Airbnb 

2016). Encontrado em: IFHP ones The Airbnb Impact on Housing and 

Tourism (2016).  
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Imagem 3: Dados sobre o Airbnb em Copenhage. Crescimento de 

hospedagens e porcentagem dos tipos de acomodações (Airdna, 2016). 

Encontrado em: IFHP ones The Airbnb Impact on Housing and Tourism 

(2016). 
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Imagem 4: Porcentagem do tempo de hospedagem do Airbnb em 

Copenhage. A legislação de Copenhage permite no máximo 2 meses para 

locações de pequenas durações, mas de acordo com os dados, 

aproximadamente 13% das hospedagens ultrapassam 3 meses de duração 

(Airdna 2016). Encontrado em: IFHP ones The Airbnb Impact on Housing 

and Tourism (2016). 
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CIDADES INTELIGENTES 

 

O uso das tecnologias da informação no planejamento de 

territórios é algo cada vez mais necessário, levando em 

consideração as possibilidades dessa tecnologia e os 

problemas que a falta de planejamento delas podem causar na 

cidade, visto o caso das tecnologias disruptivas. Richard 

Sennett argumenta sobre o potencial das cidades inteligentes 

em criar ambientes abertos, através da melhora no acesso a 

cidade e no próprio planejamento e construção da cidade, por 

meio do potencial participativo que essas tecnologias trazem. 

Existem várias iniciativas que conseguem, por meio de 

sensores que enviam dados e sinais, trabalhar com indicadores 

gerados em tempo real, simulando um futuro de internet das 

coisas. Porém, Sennett alerta sobre o uso simples e 

funcionalista dessas tecnologias que, se usadas apenas para 

geração de dados por sensores tendo em vista ações para 

melhoria de performance, podem tornar a cidade um sistema 

fechado. 
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SISTEMA FECHADO 

  

Sistema fechado é um plano que não aceita mudanças. Ele é 

fechado pois foi criado para funcionar sem interferências. A 

cidade fechada é aquela que possui um plano “de cima pra 

baixo”, ou Top Down, chamado assim por pensar a cidade em 

uma escala macro a partir de um conceito e implementa esse 

conceito sistematicamente nas menores escalas (RATTI, 

2016).  

Brasília é uma cidade feita em sistema fechado. Seguindo os 

princípios da Carta de Atenas e dos modernistas da CIAM, o 

plano de Lúcio Costa projetou desde um sistema funcional para 

a mobilidade da cidade até uma setorização de como a vida, 

baseada por atividades, deveria acontecer. O plano, por não 

aceitar mudanças, teve como resultado o surgimento de 

cidades em seu entorno, tradicionais e caóticas, mas também 

intensas tanto na economia quanto nas relações sociais. A 

resposta de Lúcio Costa, de que a sociedade não havia 

alcançado ainda o patamar necessário para utilizar as lógicas 

de planejamento e construção modernistas, exemplifica a 

mentalidade do plano Top Down, fechado. (SENNETT, 2018) 

A cidade de Songdo, na Coréia do Sul, se tornou referência do 

potencial da tecnologia da informação no planejamento de uma 
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cidade. Possui sensores espalhados pela cidade que controlam 

os níveis de poluição, o trânsito, os edifícios são criados 

pensando no menor impacto ambiental, além de ter uma rede 

pneumática para coleta de lixo que transporta os resíduos de 

cada residência para uma planta de processamento e 

tratamento central. Existe um controle centralizado que 

monitora e processa os dados gerados pelos sensores. Esse 

modelo de cidade inteligente é fechado, pois procura implantar 

uma visão de eficiência e funcionalidade baseada em 

informações geradas por sensores e cruzadas por 

computadores. Seu funcionamento foi planejado para 

acontecer independente dos moradores. Songdo, nas palavras 

de Richard Sennett: “(...) Esse espaço é um pesadelo para 

muitos urbanistas, e uma fantasia para muitas corporações de 

computador”.  

Songdo representa um modelo de cidade Top Down que utiliza 

Big Data para atingir um ideal funcionalista, sustentável e 

autônomo. Em muitos sentidos poderia ser comparada aos 

ideais do CIAM. O uso da informação para o planejamento pode 

trazer inúmeros benefícios para a cidade, como mostra o 

próprio exemplo de Songdo. Porém, o problema desta se 

encontra na maneira de implantação, fechada, desses 

sistemas.  
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O ideal de funcionalidade do sistema fechado remete às fluidez 

e transparência, tão necessárias para o Homo Digitalis. Ao 

contrário, a cidade que oferece resistência é vista como inimiga, 

errada, porém, como já visto, a resistência traz o pensamento, 

a evolução, a mudança. A cidade digital, de Songdo, é 

homogênea, tanto nas suas tipologias de habitação, quanto no 

seu plano de funcionamento. Esse modelo de território, define 

Sennett, é prescritivo, pois possui um plano pré-concebido de 

funcionamento da cidade.  

 

 

SISTEMA ABERTO 

 

O sistema aberto é incompleto. Por ser incompleto permite a 

mudança. A atuação Bottom up, contrário de Top Down, é a 

incorporação no projeto da possiblidade de participação e 

mudança. O projeto aberto é coordenador, nas palavras de 

Sennett, ao invés de prescritivo, pois coordena a cidade ao 

invés de força-la em um modelo. Hackear a cidade, de acordo 

com Saskia Sassen, são as possibilidades de atuação, de 

conseguir representação e visibilidade, mesmo que não altere 

a lógica de poder existente. Sassen coloca como exemplo os 

movimentos Occupy – occupy wall street – que conseguiram, 
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através de eventos momentâneos, gerar uma visibilidade e 

repercussão grandes. Para Carlo Ratti, o sistema aberto traz 

diversas possibilidades para o uso da tecnologia da informação 

no planejamento da cidade inteligente. O sistema de trânsito 

controlado em Songdo é pensado para a máxima fluidez do 

transporte mas, Ratti argumenta, em um sistema aberto os 

sinais emitidos por cada veículo podem ser utilizados para criar 

um sistema de compartilhamento real – compartilhamento de 

trajetos, não apenas do transporte. Um experimento realizado 

pelo Seanseable City Lab, grupo de pesquisa encabeçado pelo 

Carlo Ratti no Massachussets Institute of Technology (MIT), 

demonstrou, através da análise dos dados de percursos dos 

táxis de Nova Iorque durante o período de um ano, que toda a 

demanda atual de táxis poderia ser suprida com apenas 40% 

da frota atual, caso fosse implementado um sistema de 

compartilhamento de trajetos.  

O sistema aberto para uma cidade inteligente permite, e até 

estimula, as iniciativas dos moradores através da tecnologia. 

Existem casos no Brasil, como Salvador e Campinas, que estão 

implantando a tecnologia da informação na cidade, mas de 

maneira participativa.  
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SALVADOR  

 

O plano para a transformação de Salvador em um polo 

tecnológico, Salvador 360, começou com as gestões de 2013 e 

2016 da cidade através de programas realizados por consultas 

populares, investimentos em áreas carentes, e a aprovação do 

novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Lei do Uso 

de Ordenamentos do Solo Municipal (JAIMES, 2017). 

Salvador 360 é dividido em oito eixos de atuação, sendo eles:  

• Simplifica: redução na burocracia para facilitar a 

eficiência na prestação de serviços, melhorar o ambiente 

de negócios e gerar empregos. 

• Negócios: potencializar empreendimentos, gerar renda e 

empregos e aproximar emprego e moradia.  

• Centro Histórico: atuações junto ao centro histórico 

buscando dinamizar a economia, potencializar a 

indústria do turismo e aproximar emprego e moradia. 

• Inclusão Econômica: regulamentação de atividades 

informais. 

• Cidade Sustentável: incentivo a negócios e 

equipamentos sustentáveis, criação de parques e 

contribuição com o Acordo de Paris. 
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• Cidade Criativa: incentivo à economia criativa e 

potencialização da capacidade exportadora da cidade. 

• Cidade Inteligente: Uso de tecnologia para melhorar a 

eficiência da administração e serviços da cidade e 

criação de um novo vetor econômico. 

• Investe: investimentos públicos em infraestrutura urbana 

e parcerias com o setor privado (concessões e PPPs). 

O eixo tecnológico pretende gerar Big Data com módulos de 

implantação progressiva no intuito de gerar indicadores com 

impacto nas políticas e serviços públicos. Estão propostas 

também a implantação de soluções digitais como a criação de 

aplicativos com interface para os cidadãos, a exemplo do Citta 

Mobi já existente, melhorar a fiscalização urbana, uso de 

semáforos inteligentes através de um sistema de câmeras, 

facilitar serviços da prefeitura através de plataforma online. 

(SALVADOR 360) 

Uma medida já implantada em Salvador é a Ouvindo Nosso 

Bairro. Essa medida pretende atender e priorizar os gastos da 

prefeitura com obras para cada bairro, de acordo com as 

prioridades dos moradores do bairro. Inicialmente foram feitas 

pesquisas e ouvidorias públicas para decidir as prioridades de 

cada bairro, mas hoje o sistema foi integrado com a rede, 

podendo ser feitas votações, sugestões e escolhas através de 

uma plataforma online. Esse é um exemplo de como as 
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tecnologias da informação podem ser integradas em um plano 

de construção da cidade de maneira participativa, aberta, 

Bottom Up. 

 

 

CAMPINAS 

 

A cidade de Campinas tem se colocado como um polo 

tecnológico importante, através de incentivos e programas junto 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), do Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPqD), do Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PECTI) e do futuro Planejamento Estratégico 

Campinas Cidade Inteligente (PECCI), além das iniciativas 

através de financiamento por Parcerias Púbico Privadas 

(PPPs). Alguns programas já implantados incluem um portal 

online único para o cidadão, que tenta centralizar diversos 

serviços municipais em uma única plataforma. Essa plataforma, 

o Portal do Cidadão, além de facilitar o acesso e agendamentos 

de serviços, gera dados que podem ser cruzados para criar 

informações. É possível, por exemplo, triangular informações 

de endereços com sintomas de doenças encontradas na rede 

SUS, o que facilita a visualização de regiões potenciais de 
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doenças e atuação do município na prevenção. O município 

pretende também universalizar o acesso à internet, criar 

midiatecas e centros de tecnologia nas periferias, com o de 

criar um ambiente competitivo na cidade para o surgimento de 

iniciativas startups voltadas para essas tecnologias.  

Foi feita uma entrevista com funcionário da Secretaria de 

Desenvolvimento e Turismo de Campinas sobre os incentivos 

atuais, os planos que estão sendo desenvolvidos e as 

perspectivas para o futuro. 

1) O Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Campinas (PECTI) propõe diretrizes e estratégias 
envolvendo financiamento por Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) que vão desde a criação de museus de tecnologia e 
media centers até a implantação e manutenção de 
infraestruturas urbanas. Qual a importância do modelo de 
financiamento por PPPs para a prefeitura? Quais os desafios 
e benefícios para a prefeitura quanto a esse modelo de 
parceria? 
 
 
 
O modelo de financiamento por meio de PPPs permite que o 
poder público possa buscar na iniciativa privada a superação 
das restrições orçamentárias que possui. As PPPs em 
serviços especializados possibilita que a gestão municipal se 
concentre em oferecer serviços que ela tenha vocação natural 
ou obrigação legal.  
 
Além da superação das limitações de recursos públicos, pode-
se mencionar como vantagens o compartilhamento de risco 
com o setor privado, estímulo à introdução de inovações, 
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redução do prazo para implantação de empreendimentos, 
possibilidade de realização de um número maior de projetos, a 
liberação de recursos públicos para outros projetos prioritários 
etc. 
 
Dentre os desafios estão aqueles inerentes ao modelo, como 
minimização de riscos, garantir a segurança dos projetos, 
estabelecer a governança, modelagem jurídica, modelagem 
econômico-financeira, retorno sobre o investimento, 
mecanismos de proteção ao risco financeiro, gestão e 
operação de PPPs etc. 
 
 
 
2) Também no Planejamento Estratégico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Campinas (PECTI), é previsto o 
incentivo a um ambiente propício para o empreendedorismo 
no setor de tecnologia e informação, assim como incubadoras 
para startups, visando um cenário de 2025 onde Campinas 
deverá ocupar lugar de destaque nacional nesses setores. 
Existem perspectivas de futuras parcerias, ou parcerias já 
existentes, com frutos desses incentivos? As PPPs previstas 
no PECTI estão sendo modeladas pensando em empresas de 
qual porte? 
 
As PPPs não são a única forma de parcerias vislumbradas no 
PECTI. Diversas outras possibilidades existem, como as 
parcerias com universidades e centros de pesquisa, que 
podem ser financiados por agências de fomento, inclusive 
com recursos não reembolsáveis, financiamento por 
instituições financeiras nacionais e internacionais. Algumas 
das ações previstas no PECTI estão sendo empreendidas em 
parceria com grandes empresas de tecnologia para a 
experimentação de soluções no ambiente da cidade, parceria 
com universidades e centros de pesquisa, parcerias com 
organismos internacionais etc. 



 

58 

 
 
 
 
 
3) A International Federation for Housing and Planning (IFHP), 
em 2016, fez uma publicação sobre o impacto do Airbnb no 
planejamento urbano, mercado imobiliário e nos setores 
tradicionais hoteleiros das cidades europeias 
(<http://www.ifhp.org/product/ifhp-ones-airbnb-impact-housing-
and-tourism.Os planejamentos estratégicos que estão sendo 
implantados em Campinas, tanto o já mencionado PECTI 
quanto o Planejamento Estratégico Campinas Cidade 
Inteligente (PECCI, em desenvolvimento), como eles preveem 
uma adaptação da legislação urbana tradicional (leis, 
zoneamento, tributação) ao surgimento de 
aplicativos/iniciativas de tecnologias colaborativas? 
 
Tanto o PECTI como o PECCI contribuem apenas para o 
planejamento da cidade com diretrizes estratégicas e 
propostas de soluções que podem ser incorporadas na gestão 
da cidade, na melhoria da sua infraestrutura e na oferta de 
serviços ao cidadão. A legislação urbana é tratada no Plano 
Diretor da cidade, que foi reeditado recentemente e que trouxe 
enormes avanços para a implementação do PECTI e do 
PECCI. A questão dos aplicativos tem sido tratada pelo 
legislativo local em discussão direta com as demais partes 
interessadas da cidade. 
 
 
 
 
4) Quanto aos Planejamentos Estratégicos, PECTI e PECCI, 
quais áreas do conhecimento/profissionais estão envolvidos 
(T.I., engenheiros, arquitetos/urbanistas)? Qual o potencial de 
ferramentas de análise de dados e profissionais de T.I. na 
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elaboração dos Planos Estratégicos? Existe uma tendência de 
substituição de profissionais experientes na elaboração 
desses planos por essas novas abordagens? 
 
Tanto o PECTI como o PECCI têm como “patrocinador maior” 
o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI), que é presidido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo (SMDEST) 
da Prefeitura de Campinas. No conselho e nas equipes que 
participam da elaboração dos planos (foi assim no PECTI e 
está sendo no PECCI) têm profissionais de várias áreas, 
inclusive de TI, engenheiros, arquitetos e outros, Ou seja, há 
uma participação plural em ambos os casos. Na nossa visão, 
sem considerar atividades repetitivas e previsíveis, as novas 
tecnologias não irão substituir os profissionais, mas sim 
contribuir para que se tenha mais qualidade e produtividade 
na realização de suas atividades. 
 
 
 
 
5) O Plano Estratégico PECTI prevê para 2025 uma 
integração digital entre os cidadãos e o governo, em um canal 
único, o que possibilitaria ações que vão desde o 
monitoramento de pacientes e atuação para prevenção de 
endemias até uma democracia mais participativa com 
audiências públicas online. O Portal do Cidadão, 
implementado em Campinas, seria um primeiro passo para 
essa integração digital? Quais os próximos passos? 
 
Sem dúvida, o Portal do Cidadão é um passo importante no 
processo de transformação digital de Campinas, mas não é o 
único. Outros passos importantes são: a horizontalização das 
soluções por meio de uma plataforma digital, a implementação 
de cadastro único, adoção de política de dados abertos, 
padronização de soluções, melhoria na infraestrutura de TIC, 
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estabelecimento de governança apropriada e outras não 
menos importantes.  
 
 
 
 
 
6) Qual a perspectiva das politicas públicas para um horizonte 
próximo de internet das coisas (IoT) e conexão 5g, quando é 
prevista uma abundância de dados sendo gerados? 
 
A quantidade de dados gerados no mundo e internamente na 
Prefeitura já é uma preocupação atual e, com a transformação 
digital em curso, isto só tende a aumentar. O PECCI procura 
definir orientações estratégicas de como lidar com tudo isso. A 
IOT é sem dúvida uma necessidade para prover soluções 
inteligentes na cidade e a conexão 5G vais abrir um leque 
enorme de possibilidades para o oferecimento de serviços 
inovadores e de qualidade aos cidadãos 
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OUTRAS INICIATIVAS 

 

A cidade aberta incentiva a participação dos seus cidadãos. O 

empoderamento a partir da tecnologia pode levar a colaboração 

entre as pessoas de maneiras inventivas e inovadoras, desde 

flash mobs até a mudanças mais significativas, como visto na 

primavera árabe. Antoine Picon fala sobre as possibilidades da 

cidade que incorpora a tecnologia de maneira colaborativa: 

“Em oposição à cidade que é programada como máquina bem 

oleada existe a cidade que prioriza as mobilizações criativas de 

seus cidadãos. (...) O desejo para a colaboração pode ser muito 

mais significativo do que o redescobrimento da 

espontaneidade. Uma de suas formas favoritas está no 

florescimento extraordinário de negócios participativos e 

colaborativos, possibilitados pela Web 2.0, e que formam novos 

acessos para a cidade inteligente.” (PICON, 2015). 

O empreendedorismo colaborativo possui terreno fértil com as 

tecnologias da informação. O planejamento de territórios que 

seja aberto, Bottom up, procura incentivar esse tipo de 

iniciativa. Um dos casos de parceria do CPqD de Campinas 

com pequenas iniciativas é o aplicativo Pluvi.ON de previsão 

climática em tempo real precisa. O aplicativo, desenvolvido 

inicialmente em 2016, no ano de 2017 recebem financiamento 
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e apoio do CPqD para desenvolvimento do Hardware. Hoje o 

Pluvi.On conta com as pequenas estações de medição 

climáticas, espalhadas pela cidade que monitoram o microclima 

e geram big data. A informação gerada e processada é mais 

precisa do que os outros aplicativos do mercado, chegando a 

precisão de escala do microclima da rua. simples de celular. O 

Pluvi.On vende essas informações mais precisas para 

empresas planejarem sua logística sem surpresas climáticas. 

O projeto também pretende disponibilizar no futuro, através de 

um app, informações climáticas precisas para os demais 

usuários e emissão de alertas de emergência climáticas. 

O Pluvi.On é um caso de inciativa colaborativa que usa 

tecnologia da informação. O apoio que recebeu do CPqD 

reforça a posição da cidade de criar um ambiente aberto, 

colaborativo e empreendedor através dessas tecnologias.  
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PARTE 2  

PROJETO URBANO: REDE DE SAÚDE 

PARAISÓPOLIS 

 

O território de Paraisópolis foi escolhido para exercício de um 

masterplan voltado para a área de saúde/emergência que 

utilize tecnologia da informação. Por se tratar de um território 

complexo, carente de infraestrutura, mas rico em relações 

sociais, espontâneas e empreendedoras, foi feita a escolha 

partindo do pressuposto de como a tecnologia pode tirar 

proveito desse território para suprir uma de suas maiores 

carências: saúde. 

Foram feitas visitas em campo guiadas pelo arquiteto Fernando 

Botton, que possui experiência no território. O embasamento 

teórico serviu para reforçar a criação de um plano participativo, 

bottom up, que já são características próprias de Paraisópolis, 

vistas na autoconstrução, na ocupação do território ou no 

próprio empreendedorismo dos moradores, que movimentam 

uma economia própria e interna dentro da comunidade. 
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PARAISÓPOLIS: ANÁLISE DO TERRITÓRIO E 

INDICADORES 

 

Paraisópolis é um território complexo e heterogêneo. Possui 

diferenças sociais, presentes na distribuição da infraestrutura 

no território. É dividida em quatro setores: Centro-Brejo, 

Antonico, Grotão e Grotinho. A região do Centro-Brejo (as 

vezes dividida em duas, Centro e Brejo) é a região mais servida 

de infraestrutura. Conta com grandes lojas de varejo, como 

Casas Bahia, além de ter atuação de Organizações Não 

Governamentais importantes, como o Hospital Albert Einstein. 

Possui também, no setor Brejo, uma AMA, que é um dos 

principais equipamentos de saúde atuantes hoje em 

Paraisópolis, além de contar com a Escola Estadual Professor 

Homero Forte, importante escola local.  

O Grotão é uma das áreas mais fragilizadas do território, com 

dificuldades estruturais devido aos grandes desníveis. A região 

sofre com problemas de deslizamento e incêndios. Atualmente 

está em construção o Parque Sanfona, que pretende conectar 

os desníveis locais em patamares através de uma grande 

estrutura de parque. No Grotão, encontra-se também um dos 

principais pontos de encontro e lazer de Paraisópolis: a Arena 

Palmeirinha. Existe um projeto em andamento do Urban Think 
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Tanks, para o Grotão, de uma escola em de música em uma 

área de risco devido a topografia. O projeto, além do programa 

da escola, pretende criar infraestrutura de drenagem em 

patamares, que servirão de espaço de lazer, ajudando também 

a combater os problemas de topografia e risco de deslizamento.  

O Grotinho foi uma área pouco explorada nas visitas por 

dificuldade no acesso, devido a dificuldades sociais indicadas 

pelos moradores locais. É vizinha ao Grotão e também possui 

a topografia acidentada e carência social.  

O Antonico, embora possui áreas com boa estrutura, 

principalmente próximas ao setor Centro,  apresenta também 

grande carência e problemas estruturais e de saúde devidos ao 

córrego a céu aberto. Existe um projeto do MMBB para a 

criação do Parque Linear Córrego do Antonico e planos da 

prefeitura para canalização do córrego. 

A favela é delimitada pelas avenidas Giovanni Gronchi e Hebe 

Camargo. Margeando o território existem os projetos de 

habitação social, e que possuem uma dinâmica própria – os 

edifícios foram murados pelos próprios moradores. Próximo 

das avenidas, está localizado o centro de triagem e coleta de 

lixo. 
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Imagem 5: Mapa de Paraisópolis, com destaque para os setores principais 

e equipamentos locais.  
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Imagem 6: Paraisópolis, foto do córrego a céu aberto Antonico. Do autor 

(2018). 

 

Imagem 7: Paraisópolis, foto do córrego a céu aberto Antonico. Do autor 

(2018). 
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Imagem 8: foto da região Grotão de Paraisópolis, vista a partir da construção 

do Parque Sanfona. Fonte: do autor (2018) 

 

Imagem 9: Foto do Parque Sanfona em construção, junto do Grotão ao 

fundo. Vista a partir da rua Pasquele Gallupi, próxima a avenida Hebe 

Camargo. Fonte: do autor (2018). 

 



 

69 

 

Imagem 10: Muro separando Paraisópolis dos edificios de habitação social. 

Fonte: do autor (2018). 

 

 

Imagem 11: Complexo do Hospital Israelita Albert Einstein em Paraisópolis, 

na região Centro de Paraisópolis, rua Manoel Antônio Pinto. Fonte: do autor 

(2018). 
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Imagem 12: Complexo Telma Sobolh, do Hospital Israelita Albert Einstein, 

na região Centro-Brejo de Paraisópolis. O complexo fica em frente a loja 

Casas Bahia. É possivel ver a feira livre acontecendo a direita na foto. Fonte: 

do autor (2018). 

 

Imagem 13: residências vistas de uma laje de cobertura, no setor Antonico. 

A autoconstrução em alvenaria é predominante. Fonte: do autor (2018). 
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Imagem 14: Foto do contraste social existente entre Paraisópolis e os 

condominios de alto padrão do Morumbi, separados pela av. Giovanni 

Gronchi. Vista da região do Antonico. Fonte: do autor (2018).  
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Imagem 15: O “Copan” de Paraisópolis, como chamado pelos moradores. O 

edifício de autoconstrução possui riscos em sua estrutura, pois foi 

construído sem fundação em cima de um córrego a céu aberto.  
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Paraisópolis 

Setor Situação 
Nível de 

Degradação População Pop. % 

Grotão Topografia acidentada,  apresenta Alto 9.000,00 15% 

 alto risco de desabamento    

Grotinho Topografia acidentada Alto 6.000,00 10% 

Central Região menos acidentada. Várias Baixo 12.000,00 20% 

 famíias foram removidas durante a    

 canalização do Córrego do Brejo.    

Antonico 
Cortado pelo córrego Antonico. 

Região Médio 24.000,00 40% 

 de alta concentração de comércio.    

Brejo Alta concentração de residências. Médio 9.000,00 15% 

  Total 60.000,00  

 

Perfil dos moradores  

 Chefes de família   Homens: 37.800  (63%)   Mulheres: 22.200 (37%)  

 Idades predominantes   Entre 19 e 26: 9.600 (16%)   Entre 40 e 59: 16.800 (28%)  

 dos chefes de família    Entre 26 e 39: 30.600 (51%)    

 Média salarial das   
 Até 2 salários mínimos: 24.000 
(40%)   De 4 a 5: 4.200 (7%)  

 famílias moradoras   De 2 a 5: 11.400 (19%)   Acima de 5: 4.200 (7%)  

   De 3 a 4:  11.400 (19%)    

 Tempo de moradia 
das    Menos de 1 ano: 9.600 (16%)   De 5 a 10: 14.400 (24%)  

 famílias    De 2 a 3: 14.400 (24%)   De 10 a 15: 6.000 (10%)  

   De 3 a 5: 7.800 (13%)   Mais de 15: 7.200 (12%)  

 

Fonte: Eliane Roberto Ferreira - urbanização de assentamentos precários | 
paraisópolis mecanismos de inclusão da cidade informal. Encontrado em 
<http://paraisopolis.org/wp-content/uploads/2008/07/artigo-
paraisopolis_elianeroberto.pdf>, último acesso em 09/02/2016 (2011) 
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Morbidade por trauma em crianças moradoras da comunidade de Paraisópolis, 
São Paulo, Brasil 

Mecanismo de Trauma       % 

Quedas         
1.162 
(77,98%) 

Queimaduras         
229 
(15,36%) 

Atropelamentos         76 (5,10%) 

Colisões         67 (4,50%) 

Mordeduras de Animais       67 (4,50%) 

Bicileta         65 (4,36%) 

Intoxicações         46 (3,10%) 

Afogamentos         7 (0,50%) 

Outros          90 (6,04%) 

1.490 questionários analisados. Média de idade das crianças : 5,2 anos (maior 
incidência de traumas em meninos - 59,6%). Média de idade dos pais: 32,4 anos 
e das mães: 29,5. O grau predominante de escolaridade dos pais foi Ensino 
Fundamental Incompleto. O papel de cuidador foi preenchido  pelas mães 
(69,4%), ou pelas avós ou tias (11,9%). A média de pessoas cohabitando cada 
residência é de 4,6, com uma média de 3 cômodos por habitação e 1 banheiro. 

Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein. Morbidade por trauma em crianças 
moradoras da comunidade de Paraisópolis, São Paulo, Brasil. Encontrado em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
45082014000100002&lng=pt&tlng=pt>, último acesso em 09/02/2016 



 

75 

Outros indicadores importantes são os de morbidade infantil, 

levantados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, hoje uma das 

ONGs mais atuantes em Paraisópolis. Os dados mostram um 

alto nível de morbidade por quedas (77,98%) e queimaduras 

(15,36%), em 2016. São dados alarmantes e que reforçam a 

precariedade de infraestrutura local.  

 

 

PLANO URBANO: REDE DE SAÚDE PARAISÓPOLIS 

 

O plano urbano se encontra dividido em diferentes frentes e 

escalas. Ele parte da divisão do território em uma malha que se 

replicará na escala do terreno. O princípio da malha serve para 

facilitar o entendimento e integração do território na escala 

macro, e como diretriz arquitetônica para facilitar a construção 

na escala do lote. Foram escolhidos alguns lotes ou áreas com 

potencial dentro do território de Paraisópolis que serviriam para 

a montagem de pequenos centros de pesquisa, coleta e análise 

de dados e coworking médico. Cada centro poderá oferecer 

consultas e atendimentos básicos a população, gerando 

informações no processo que serão processadas para criar 

uma rede de informação para antecipar crises de saúde. A 

tecnologia da informação possui grande potencial em triangular 
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sintomas com locais, além de fatores como possíveis desastres 

climáticos, problemas de endemia relacionados a depósitos de 

lixo clandestinos. Cada pequena estação fará a triangulação 

dessas informações, enquanto gera dados próprios. O princípio 

é atuar em uma etapa anterior a da prevenção. Esse potencial 

é multiplicado se gerado de maneira colaborativa com 

instituições como o Albert Einstein, com o cadastro dos 

moradores no atendimento SUS, ou mesmo com o auxílio dos 

próprios moradores por meio de aplicativo. 
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Imagem 16: Masterplan da malha inteligente de rede de saúde para 

Paraisópolis.  
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Foram propostos quatro centros inicialmente, um em terreno 

próximo ao setor do Antonico, dois foram pensados no setor do 

Centro-Brejo, ao lado do Complexo Telma Sobolh do Hospital 

Albert Einstein e outro junto da Escola Estadual Professor 

Homero Forte, e um último próximo ao Parque Sanfona, no 

Grotão. A atuação junto ao Antonico é fundamental, devido aos 

problemas de saúde do córrego a céu aberto e da possível 

estrutura de apoio que o centro de pesquisa e atendimento 

poderia contribuir. A parceria com o Hospital Albert Einstein é 

muito desejada para o cruzamento de dados e atuação 

conjunta. A atuação junto da Escola Estadual aproveita da boa 

infraestrutura existente, em um espaço para geração de dados 

e atendimento aos frequentadores, junto a um ponto estratégico 

próximo do encontro das quatro regiões e da Arena 

Palmeirinha. O Parque Sanfona será um hub importante de 

entrada para diversas áreas de Paraisópolis, com acesso a 

diferentes níveis e, portanto, um bom local para geração e 

coleta de dados, além de poder atuar de maneira rápida em 

situações de emergência no Grotão.   
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PROJETO: GRID NA ESCALA DO LOTE 

 

O grid, pensado na escala do território, repete-se na escala do 

lote. No território a malha serve de guia para formar uma rede 

que conecta os equipamentos de saúde e pesquisa. No lote, 

serve de diretriz construtivo, para a construção rápida em steel 

frame caso exista a necessidade. O Steel Frame foi escolhido 

pela velocidade construtiva e maleabilidade, necessários para 

os desafios de trabalhar com construções emergenciais.  

O projeto desenvolvido é uma possibilidade desse sistema 

transformado em um pequeno hospital. O projeto começou 

como o pequeno centro de atendimento colaborativo e análise 

de dados, mas foi ampliado em um exercício conceitual, uma 

hipótese de emergência que fossem necessários leitos de 

internação em uma ala de enfermagem, uma ala de consultas 

dedicadas, uma ala de atendimento emergencial, uma ala 

laboratorial e uma ala de serviços que atendesse todo o resto 

do programa.  
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Imagem 17: Maquete de entorno, com o grid demarcando a área do projeto.  

 

Imagem 18: Vista do Grid na maquete. 
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Imagem 19: Projeto inicial do centro de pesquisa junto da ala de 

enfermagem.  

 

Imagem 20: Exercício de expansão do projeto, com uma ala de serviços e 

laboratório de análises. 
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Imagem 21: Exercício de expansão do projeto, com a criação de uma ala de 

atendimento emergencial. 

O princípio da flexibilidade programática e rapidez construtiva 

são fundamentais para o projeto que pretende utilizar a 

tecnologia da informação. Embora se pretenda atuar em 

prevenção, caso os indicadores indiquem a necessidade de 

internação ou maior atendimento, seria importante a criação ou 

transformação de novos espaços. 
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PROJETO BOTTOM UP 

 

Jane Jacobs trouxe avanços importantes quanto ao 

entendimento de projeto, partindo da atuação em menor escala 

e na possibilidade que pequenas iniciativas têm no 

empoderamento da vida local. Seu maior legado é o 

planejamento na menor escala, entendo sua velocidade de 

impacto. Richard Sennett argumenta sobre o problema no 

pensamento de Jacobs, principalmente ao tratar de países 

periféricos com uma quantidade de moradores muito grande 

para se pensar apenas na microescala. Sennett destaca a 

atuação de Alejandro Aravena em Quinta Monroy, no Chile, que 

parte também de um princípio de escala menor, participativa, 

mas planeja sua expansão para uma escala maior. Aravena, de 

acordo com Sennett, consegue pensar a macro escala, como 

Mumford, porém tornando os moradores protagonistas, em um 

projeto Bottom Up. 

O projeto da rede emergencial para Paraisópolis pretende ser 

participativo, na medida que planeja dar protagonismo aos 

moradores como geradores de informação. É proposto um 

aplicativo que permita as pessoas marcarem locais onde estão 

sendo depositados lixos de maneira irregular, problema comum 

em Paraisópolis, ou marcar consultas com atendimento prévio, 
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descrevendo os sintomas, para seu melhor encaminhamento e 

mapeamento do território a partir de sintomas, de princípios de 

doenças, de acúmulo de lixo. Esse mapeamento colaborativo é 

a dimensão virtual da malha, que consegue se entrelaçar com 

a malha física. O espaço físico de cada centro de atendimento 

pode mudar dependendo dos registros no aplicativo dos 

próprios moradores, é a possibilidade de transformação a partir 

de um modelo colaborativo, proporcionado pela tecnologia da 

informação.  

Segue exemplo de aplicativo que poderia ser utilizado, com 

interface para cadastro do usuário, onde podem ser registrados 

seus dados de saúde para facilitar o atendimento, criar um 

histórico individual e mapear a região. A interface principal 

poderia possuir opções como o agendamento de exames, 

incluindo uma pré-triagem para facilitar o encaminhamento do 

usuário; opção de registrar problemas no mapa em tempo real, 

como lixo em local indevido ou água parada, gerando 

cartografias dos problemas de Paraisópolis de modo 

cooperativo; além da possibilidade de conter informações 

básicas de saúde por meio de manuais e guias.  
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Imagem 22 e 23: interface possível do aplicativo para Paraisópolis, com 

tela de abertura, login, tela de cadastro do usuário, interface principal e 

exemplo de mapa com geolocalização em tempo real, onde é possível 

marcar problemas encontrados no território, como lixo em local indevido e 

água parada.   
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