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Resumo – Partindo dos conceitos que reforçam os paradigmas técnico-científicos 
da contemporaneidade têm-se elaborado diversas tentativas de se entender a representação 
urbana da contemporaneidade, no ciberespaço. Cibercidades, cidades digitais, cidades 
virtuais, ou telecities, todas são nomenclaturas comumente utilizadas para definir a 
interação entre as cidades contemporâneas e o espaço virtual em que crescentemente a vida 
material se projeta e se representa. Este ensaio apresenta algumas das características que 
aproximam os estudos sobre esse tipo de representação das cidades contemporâneas, ao 
estudo da informação, do seu fluxo e de sua disseminação, através das novas tecnologias. 
Além de apresentar o fenômeno das cidades digitais, busca-se caracterizá-lo como um 
possível objeto de estudo da chamada Ciência da Informação, tomada como um protótipo 
de uma ciência “pós-moderna” e interdisciplinar. A cidade informacional, por sua vez, é 
conceituada como um espaço de fluxo e construção social da informação, no qual.as redes 
digitais ameaçam mudar a forma pela qual se dão as relações sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1960, e no Brasil mais marcadamente no início da década de 

90 do século XX, uma série de inovações científicas e tecnológicas convergiram para a 

criação de novos paradigmas. As redes interativas de computadores cresceram – e estão 

crescendo – criando novos canais de informação e comunicação e operando mudanças nas 

relações sociais, econômicas e culturais. 

Neste contexto, a cidade contemporânea vem sofrendo alterações estruturais nas 

relações tempo-espaço vivenciadas pelo cidadão. Ela tende agora a se caracterizar pela 

velocidade de circulação, com fluxos de mercadorias, pessoas e capital, em ritmo cada vez 

mais acelerado (ROLNIK, 1995). Sendo um espaço de fluxos de variada natureza, ela se 

projeta no ciberespaço – o reino da informação - como uma cibercidade, isto é, um espaço 

de fluxos informacionais. E, como tal, uma cidade digital, ou virtual, ou uma telecity. Todas 

são nomenclaturas comumente utilizadas para definir a interação entre as cidades 

contemporâneas e os meios de propagação eletrônicos da informação através de redes 

digitais de comunicação e informação, como a Internet. 

Este ensaio é o ponto de partida de um projeto maior, uma dissertação de mestrado 

que está sendo desenvolvida no programa de mestrado do Instituto de Ciência da 

Informação – UFBA, que busca analisar, do ponto de vista da informação, as cidades 

digitais brasileiras. Neste ensaio pretende-se apresentar um estudo acerca das cidades 

informacionais e a sociedade contemporânea, pretendendo caracterizar o fenômeno e situá-

lo como um possível objeto de estudo da Ciência da Informação, através das relações 

criadas entre estas novas formas de digitalização do cotidiano e sua utilização como 

ferramenta de construção e disseminação da informação.  

 

A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E A EXPLOSÃO INFORMACIONAL 

 

O período histórico de desenvolvimento das telecomunicações,  da cibernética e da 

interação entre estes dois campos foi marcado pela extrema velocidade com que se 

difundiram as novas tecnologias de comunicação e informação, marcando um 

desenvolvimento nunca visto num intervalo de tempo historicamente tão pequeno – cerca 



de duas décadas. Segundo Manuel Castells, “estamos vivendo um desses raros intervalos na 

história. Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa ‘cultura material’ 

pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da 

tecnologia da informação (CASTELLS, 2002, p.67)”.  

As mudanças tecnológicas só podem ser entendidas no contexto da estrutura social, 

e as sociedades são organizadas através do processo humano determinado por relações 

históricas de produção, experiência e poder. Produção é a ação humana sobre a matéria, 

com o objetivo de transformá-la em produto, através da apropriação, transformação ou 

consumo. Experiência é a ação do sujeito humano sobre si mesmo, a interação entre suas 

dimensões biológicas e culturais, buscando o preenchimento de seus desejos e 

necessidades. Poder é a relação entre seres humanos, baseada na produção e experiência, 

impondo-se a vontade de alguns sujeitos sobre outros, através do emprego da violência real 

ou simbólica (CASTELLS, 1992). 

O desenvolvimento tecnológico que se organizou em torno da informação foi 

baseado na habilidade de armazenar, recuperar e processar a informação. Manuel Castells 

(1992) aponta para três características que definem este novo paradigma social: 

a) As novas tecnologias são focadas no processamento da 

informação e o objetivo dessas tecnologias é a informação e o 

conhecimento; 

b) O principal efeito desse novo paradigma é no processo e não 

no produto. “O fato das novas tecnologias serem baseadas no 

processamento da informação tem conseqüências diretas nas relações 

sócio-culturais e seus capitais simbólicos. Informação é baseada em 

cultura e processamento de informação é, de fato, manipulação 

simbólica da base dos conhecimentos existentes que são codificados e 

verificados por experiências científicas e/ou sociais”; 

c) Como terceira característica deste novo paradigma 

informacional destaca-se a flexibilidade na produção, consumo e 

administração. 

 

[Othon1] Comentário:  Falta 
a referência 



A emergente virtualização observada nas cidades contemporâneas através da 

digitalização de diversos elementos do cotidiano, como o trabalho on-line, o comércio 

eletrônico, educação a distância ou mesmo as formas de diversões em rede não significam o 

fim da cidade. Estes fluxos devem fortalecer a cidade física, devido à sua mobilidade 

crescente na Era da Informação e à sua flexibilidade temporal (CASTELLS, 2002). Esse 

espaço de fluxo é uma das características das cidades virtuais, bem como é o espaço das 

cidades que constituem os grandes pólos de desenvolvimento econômico, cultural e social 

da humanidade, na contemporaneidade. 

 
AS CIDADES E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 
As cidades digitais fazem parte de uma nova forma de distribuição do fluxo 

informacional da sociedade, que se constitui por meio de dois elementos fundamentais: a 

explosão quantitativa da informação e a implosão do tempo de comunicação da informação 

(LE COADIC, 2004).  A isto se tem dado o nome de Era da Informação, cuja evolução 

tecnológica permite tanto a disseminação quanto a aplicação da informação no processo de 

construção de novos conhecimentos em fluxos nunca vistos. Para esta disseminação da 

informação e construção do conhecimento vêm sendo utilizadas as tecnologias de 

comunicação e informação, mais especificamente a Internet. Os usos destas tecnologias 

passaram por três estágios distintos: a automação de tarefas, as experiências de usos e a 

reconfiguração das aplicações (CASTELLS, 2002). 

Em analogia aos três momentos de uso da Internet pode-se destacar três momentos 

no estudo das cidades digitais. Num primeiro momento foram utilizadas ferramentas de 

virtualização do espaço urbano para o planejamento urbanístico (automação de tarefas); 

num segundo momento realizou-se a transposição literal da cidade física para o ambiente 

virtual, através dos primeiros modelos de cidades digitais (experiência de uso); e, por fim, 

passou-se a entender que a cidade contemporânea constitui-se do entrelaçamento entre as 

redes físicas e digitais reconfigurando suas aplicações. 

Diversos conceitos têm sido desenvolvidos para tentar-se entender a interação entre 

as cidades contemporâneas e as redes digitais de comunicação e informação. Manuel 

Castells (2002) denominou as cidades integradas aos meios digitais de informação e 

comunicação como Cidades Globais; Anthony Townsend (2001) caracterizou-as como 



Network Cities; Alessandro Aurigi e Stephen Graham (1997) como Virtual Cities; Lévy 

(2000) e Lemos (2001, 2004) utilizam a denominação de Cidade Digital ou Cibercidades; 

enquanto Castells em 1992 e Firmino em 2005 denominam o fenômeno como Cidade 

Informacional. Neste artigo utilizar-se-á a nomenclatura de cidade informacional para a 

caracterização do objeto; no entanto, o conceito será formado a partir de fragmentos das 

obras dos diversos autores que já vêm estudando o assunto.  

A cidade informacional é a cidade do espaço de fluxos, na qual uma série de 

transformações sociais, econômicas e políticas, potencializadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação, têm prenunciado novas formas de interação do cidadão com o 

espaço urbano. Nesta nova configuração do espaço urbano as tecnologias de informação 

são utilizadas fundamentalmente para flexibilizar a noção de espaço dos lugares, através de 

redes digitais de informação. Essas redes expressam a desarticulação das sociedades e 

culturas baseadas num local físico, transitando assim para uma cultura de rede e para um 

espaço de fluxo (CASTELLS, 1992). 

O mesmo autor, em outra obra (2002), define a cidade global como local onde se 

sobrepõem em camadas sucessivas e por vezes indissociáveis, de tão interdependentes, o 

espaço dos lugares e o espaço dos fluxos de informação. O seu espaço geográfico é 

delimitado pela soma de todos os pontos onde existe a convergência de aglomerados 

urbanos e onde se situam os nós das diversas redes que transmitem a informação ou 

propiciam a comunicação. Esse é o espaço de todas as cidades que constituem os grandes 

pólos de desenvolvimento econômico, cultural e social da humanidade, na 

contemporaneidade.  

As cibercidades, ou cidades digitais são estruturadas na relação entre as cidades e o 

ciberespaço. Esta relação pode-se dar de quatro formas distintas: por meio de analogias 

entre comunidades territoriais e as comunidades virtuais; por meio da substituição das 

funções da cidade clássica pelos meios técnicos do ciberespaço; pela assimilação da 

estrutura física das redes a um equipamento territorial clássico; ou explorando os diferentes 

tipos de articulação entre o funcionamento urbano e as novas formas de inteligência 

coletivas (LÉVY, 2000). 

Dessas quatro formas de relações, Lévy (2000) acredita que a articulação entre o 

funcionamento urbano e as novas formas de inteligência coletiva - as redes digitais de 



interação – é a que apresenta maiores possibilidades para o desenvolvimento sócio-urbano. 

As cibercidades, construídas por meio de analogias com as cidades reais, são aquelas que 

fazem uma transposição literal da cidade física para o espaço cibernético, sem aproveitar as 

diferentes formas de interatividade apresentadas por este espaço. A substituição nega à 

cidade digital o caráter de reconstituição da sociabilidade, fortalecendo as diferenças 

socioeconômicas encontradas nas sociedades contemporâneas. A assimilação das estruturas 

físicas à cidade é um passo importante para se permitir o pleno desenvolvimento destas 

cidades digitais, mas deve-se fugir do tecnicismo que obscurece as relações sociais que 

compõem a estrutura urbana das cidades. Por fim, Lévy propõe a articulação, entendida 

como um processo de desenvolvimento de cibercidades que pretende articular os espaços 

tecnológicos do ciberespaço com o espaço físico da cidade contemporânea, por meio da 

reorganização do espaço urbano em torno do ciberespaço, fortalecendo a troca de 

informações entre os habitantes deste espaço urbano e entre esses habitantes e o governo e 

o capital. 

Para Lemos (2001) as cidades digitais devem ser vistas como formas espaço-

temporais que se constroem pelo movimento: transporte (informação) e comunicação, onde 

os percursos de pessoas pelo espaço informativo, a partir das trocas comunicacionais, 

possam se inserir em trocas de informação entre elas. As cidades locais e virtuais mantêm 

uma analogia que vai além da simples metáfora: ambas fazem circular a informação. 

O mesmo autor (Idem, p.25) afirma existirem três modelos de cidades virtuais. Dois 

modelos propostos por Alessandro Aurigi e Stephen Graham (grounded cybercity e non-

grounded cybercity), e um terceiro modelo proposto pelo próprio autor (metaphorical 

cybercity). Grounded Cybercity apresenta-se como um modelo formado por “cibercidades 

ancoradas em formas de virtualização de instituições, que compõem um determinado 

espaço urbano real”. Este modelo pode ser também denominado de cibercidade 

“enraizada”.  

Non-grounded cybercity configura-se como o modelo formado por redes que visam 

“oferecer informações turísticas e culturais de um determinado espaço urbano”. Lemos 

acrescenta ainda um terceiro modelo que se caracteriza por utilizar a metáfora de uma 

cidade na arquitetura da informação, mas que não representa nenhuma cidade real; este 

modelo é conhecido como metaphorical cybercity. 



Pode-se afirmar que “o objetivo de uma cibercidade não seria substituir a cidade 

real pela descrição de seus dados, mas insistir em formas de fluxos comunicacionais e de 

transporte através da ação à distância (característica das redes telemáticas)” (Lemos, 2001). 

Dessa forma a cidade digital é a cidade contemporânea. 

Cibercidade nada mais é do que um conceito que visa acentuar as formas de 

impacto das novas redes telemáticas no espaço urbano. É importante que o conceito de 

cibercidades (ou cidades digitais) não seja pensado como uma novidade radical, mas sim 

como uma convergência das tecnologias de informação e comunicação, através do espaço 

urbano contemporâneo, que faz com que se reconfigurem as tradicionais dinâmicas sociais 

das cidades (Lemos, 2004). 

As cidades digitais também podem ser classificadas quanto à sua relação com o 

espaço urbano, como apresentado por Silva (2005), em rizomática e telemática. A 

abordagem rizomática apresenta o conceito de cidades digitais como metáforas da cidade 

no ciberespaço. Elas são “projetos digitais”, que têm como objetivo principal utilizar as 

novas tecnologias da comunicação no fortalecimento dos vínculos urbanos, como as 

relações cidadão-cidadão, cidadão-Estado, cidadão-capital, Estado-capital, capital-capital, 

entre outros. 

A abordagem telemática concede um conceito mais elástico ao termo cidade digital. 

Ela se refere não à representação metafórica da cidade digital, mas à cidade real, com seus 

espaços físicos e lugares concretos, permeados pelas estruturas físicas que permitem a 

digitalização da informação e comunicação como as redes de telecomunicações, cabos de 

fibra ótica, redes Wi-Fi
1
, Wimax

2
, e Bluetooth

3, entre outras.  A ênfase dessa abordagem 

está na relação espacial entre a cidade e as tecnologias, destacando as relações 

                                                
1 Wi-Fi é o nome dado ao padrão IEEE 802.11b ou 802.11a que utiliza tecnologia de transferência de dados 
via ondas de rádio para conectar redes locais sem fio (Wireless LAN). Uma rede Wi-Fi pode ser utilizada para 
conectar computadores, interconectar redes sem fio e para permitir acesso à internet [http://www.wi-fi.org/].  
2 Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax). Trabalhando através de transmissão por ondas 

de rádio na freqüência IEEE 802.16, esta tecnologia permite a transmissão de dados em áreas maiores que o 
Wi-Fi. Considerada como uma possibilidade de estender a conexão sem fio de banda larga a cidades inteiras 
e áreas rurais através um baixo custo. [http://www.wimaxforum.org/] 
3 Padronização sendo desenvolvida para conexão de dados sem fio entre dispositivos eletrônicos. Utilizando a 
tecnologia de rede sem fio por ondas de rádio, o Bluetooth tem um alcance ainda mais reduzido que a 
tecnologia Wi-Fi, operando em redes com no máximo 10 metros de distância. Esta tecnologia tem sido 
utilizada para prover soluções domésticas de redes sem fio, possibilitando ligações entre computadores, 
terminais celulares, impressoras, e conectando com a Internet. O desenvolvimento desta tecnologia tem sido 
atribuído ao Bluetooth Special Interest Group (SIG). [https://www.bluetooth.org]. 



socioeconômicas, políticas e culturais advindas da analogia gerada entre cidade e 

tecnologias da informação e comunicação (Silva, 2005).  

A Era da Informação está, portanto, prenunciando uma nova forma urbana: a cidade 

informacional. (CASTELLS, 1996 apud FIRMINO, 2005). A cidade contemporânea não 

deve ser analisada por meio de suas partes, mas, a partir de uma visão holística, que aborde 

seus aspectos materiais – redes físicas de estrutura urbana – e virtuais – espaços de fluxos 

construídos através de relações sociais.   

A cidade digital seria, para Firmino (2005), “um dos elementos que compõem a 

cidade contemporânea”, por ele denominada como cidade informacional. Para Firmino o 

foco que guia a análise das cidades contemporâneas está na complementaridade. A cidade 

informacional é vista como uma conseqüência da coexistência de espaços físicos e virtuais, 

ou, como afirma, de elementos urbanos “tradicionais” e eletrônicos. Esta visão integrada 

“considera as tecnologias como parte do processo de construção social do espaço” e “a 

cidade é resultado de uma coexistência dialética de pessoas, objetos, territórios, instituições 

e fluxos” (FIRMINO, 2005, p.317-318).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Figura 1: as cidades virtuais como parte da cidade contemporânea. 

 
Fonte: Firmino (2005) 

 

A cidade informacional não pode ser pensada apenas como uma representação 

virtual da cidade, ou apenas como estruturas físicas que possibilitem a instauração da 

chamada Era da Informação. A primeira possibilidade apresenta o risco de uma cidade 

esvaziada das relações sociais que caracterizam o espaço urbano, reduzindo estas a 

experiências unilaterais, sem interação entre os diversos setores sociais. Ao focalizar as 

atenções apenas na segunda possibilidade, estar-se-ia correndo o risco de se pensar uma 

cidade para o capital informacional, e não para o capital social, cultural e político. Por esse 

caminho seriam fortalecidas as estruturas financeiras da cidade, mas, ao mesmo tempo, 

estariam sendo enfraquecidas as possibilidades interacionais entre seus cidadãos. 

Um importante ponto em comum entre as abordagens apresentadas é que uma 

cidade informacional não se faz apenas por sua representação na Internet, mas pela 



interação entre a cidade física “tradicional” e o uso das redes telemáticas de comunicação 

para gerarem novas formas de redes, que perpassem a tradicional estrutura urbana 

(CASTELLS, 2002; LEMOS 2001, 2004; LÉVY, 2000). Entende-se que no 

desenvolvimento da cidade informacional as relações não ocorram de forma independente, 

mas sim através de um processo dinâmico de interações e de complementaridade. A cidade 

informacional é a representação urbana da sociedade em rede, apresentando-se como um 

ponto nodal de desenvolvimento social, econômico e político, podendo ser compreendida 

como um catalisador das redes e dos fluxos urbanos, através das convergências 

tecnológicas possibilitadas pelas redes digitais de telecomunicações. 

 

INFORMAÇÃO, CIÊNCIA E CIDADE 
 

A partir das novas tecnologias das redes digitais de informação e comunicação, que 

penetraram no Estado e na Sociedade Civil, constituíram-se novas formas de interatividade, 

que interligaram diferentes sujeitos em pontos distintos de espaço e tempo. As cidades 

informacionais são formas de interações do espaço urbano com estas redes digitais de 

comunicação e informação. 

No contexto contemporâneo da explosão informacional, convergência de meios e 

diluição das barreiras de tempo e espaço, proporcionadas pelas redes digitais de 

comunicação e informação, nasce a Ciência da Informação. Pinheiro e Loureiro (1995), ao 

traçarem as origens dessa ciência, lembram que, em 1967, Rees e Saracevic afirmavam ser 

ela uma ciência interdisciplinar, que, juntamente com o conhecimento acumulado em 

outros campos do conhecimento, preocupa-se em analisar as propriedades, comportamento 

e circulação da informação. Yves-Fraçois Le Coadic (2004) define o objetivo da ciência da 

informação como “o estudo das propriedades gerais da informação e a análise de seus 

processos de construção, comunicação e uso”. Em entrevista cedida a alunos do 

departamento de ciência da informação da Universidade Federal Fluminense, Aldo Barreto 

(2002) afirma que “a ciência da informação se preocupa com os princípios teóricos e as 

práticas da criação, organização e distribuição da informação. Estuda os fluxos da 

informação desde sua criação até a sua utilização, pela transmissão ao receptor, em uma 

variedade de formas e através de uma variedade de canais”. 



A informação digitalizada e sua disseminação por meio de redes telemáticas criou 

um paradigma de fluxo informacional nunca visto na história. Para Le Coadic (2004), este 

panorama gerou quatro novos paradigmas nos estudos da Ciência da Informação: do 

trabalho coletivo; do fluxo; do uso e do elétron. Estes novos paradigmas permitem que 

analisemos as cidades contemporâneas, principalmente quanto a seu fluxo de informação, 

seu uso e seu caráter de trabalho coletivo. 

Nos períodos que antecediam o modo de produção informacional tinha-se o papel 

como suporte físico da informação. A mudança da base informacional do papel para o 

elétron gerou um fluxo de informação quase infinito e ininterrupto. O uso, no contexto das 

redes, passa a ser orientado ao usuário, ressaltando explicitamente suas necessidades de 

informação, e todas as decisões são tomadas colocando-o numa posição central. “Os 

sistemas, os serviços e os produtos de informação destinam-se a responder às necessidades 

de informação de usuários múltiplos e diversificados, que darão à informação que 

obtiverem usos multiformes (LE COADIC, 2004, p.110)”. 

A Ciência da Informação surge num momento de críticas à sociedade moderna 

industrial, num panorama de uma cultura contemporânea pautada pela informação, e desta 

forma tenta se estabelecer como um protótipo de uma nova forma de construção do saber, 

como uma ciência “pós-moderna”. Como tal, constitui-se numa forma de superação do 

paradigma cartesiano estabelecido durante a modernidade industrial, no qual o sujeito 

cognoscente empreende seus esforços a fim de compreender o objeto cognoscível. A 

ciência “pós-moderna” busca a interdisciplinaridade, a integração das diferentes formas do 

saber, para que se possa ter um entendimento mais completo da contemporaneidade. Evita-

se, assim, a estratificação do objeto estudado em pequenas partes, buscando-se, ao 

contrário, compreender de que forma o sujeito e o objeto interagem num processo 

complexo e incessante de mutação (SANTOS, 2000). 

A Ciência da Informação apresenta-se como uma ciência “pós-moderna”, ao aceitar 

seu caráter interdisciplinar (ARAÚJO, 2003), não estratificando o conhecimento, mas 

atendo-se a uma linha que a conduz a diversos outros campos do conhecimento. Seu objeto, 

a informação, é um objeto multidisciplinar, à medida que é um dos principais elementos da 

estrutura da sociedade contemporânea, não se podendo, pois, pensar em estudar a 



informação por meio de uma ciência moderna, estática e estratificada. Araújo (2003) 

recorre a Cardoso (1996) para reforçar o caráter interdisciplinar da ciência da informação: 

“constitui-se assim sua interdisciplinaridade, característica cada vez mais 
presente como componente da ciência na sociedade atual, em que a 
magnitude dos problemas enfrentados (ecológicos, étnicos, demográficos) 
está a exigir soluções inovativas e plurais. A ciência da informação vem 
se consolidando, então, a partir de elementos emprestados da matemática, 
da física, da biologia, da psicologia, da sociologia, da antropologia, da 
semiologia e da teoria da comunicação e de quantas ciências puderem 
contribuir para sua fundamentação e aplicabilidade” (CARDOSO, 1996, 
p.74 apud ARAÚJO, 2003, p.26). 

 

A cidade contemporânea, independente da nomenclatura que se utilize, não pode 

mais ser pensada apenas como apenas uma estrutura física, mas também nas suas estruturas 

espaciais, seus fluxos econômicos, políticos, sociais e informacionais. Entender a cidade 

informacional é pensar a realidade contemporânea por meio dos seus diversos fluxos, 

analisando como, através da convergência tecnológica, ela vem se tornando não apenas um 

espaço de circulação, mas também um provedor de informação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A cidade é constituída por redes, sejam elas intangíveis, como as redes sociais, 

econômicas ou políticas, ou físicas e materiais, como as redes viárias, ferroviárias, de água 

ou de luz. A sociedade contemporânea viu o nascimento de uma nova grande rede, que 

excedeu os limites urbanos e até mesmo as barreiras nacionais: a Internet. Observa-se na 

cidade informacional a digitalização de muitas dessas redes, transconfigurando-as de 

materiais para bits e bytes. Em seu conjunto compõem uma grande rede virtual, 

potencializando assim o fluxo do que vem sendo considerado o mais importante insumo 

desta era: a informação. 

A Ciência da Informação, de caráter transdisciplinar, apresenta-se como um 

importante núcleo de conhecimento para o entendimento da cidade contemporânea, que não 

coincidentemente vem sendo denominada de cidade informacional. Ao pesquisador da 

informação cabe, para analisar esta nova forma urbana em sua plenitude, reconhecer e 

utilizar essa transdisciplinaridade, observando o permanente desenvolvimento necessário 

para seu entendimento através de urbanistas, comunicólogos, sociólogos, geógrafos, 

economistas e gestores de políticas públicas, entre outros. Só assim poderá compreender o 



fenômeno contemporâneo do fluxo informacional que vem alterando as estruturas urbanas 

das cidades contemporâneas. 
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