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RESUMO: Este trabalho pretende refletir de forma crítica sobre as cidades inteligentes, 
humanas e sustentáveis para contribuir com a mobilização de literacias midiáticas e 
informacionais que possibilitem ensejar novas possibilidades de engajamento cidadão de 
modo a que possamos construir um futuro mais promissor e alvissareiro.   
 

INTRODUÇÃO 

No fórum Global Media and Information Literacy Week4 em 2018, a Unesco trouxe o tema 

MIL Cities para tratar da revolução digital como um elemento distintivo ao pensar a cidade do 

futuro. O conceito de cidade inteligente ganha força neste cenário em que se propõe integrar 

informação, tecnologia e mídia no cotidiano da vida urbana de modo a permitir a 

compreensão e o engajamento ativo das pessoas com o seu território. Nestes termos, caberia 

às cidades o reconhecimento da necessidade de políticas abrangentes de informação e 

comunicação, incluindo a importante e frequentemente tão negligenciada questão da 

alfabetização midiática e informacional.  

Em sintonia com esta proposta, entendemos que a pandemia configura um cenário fértil para 

refletirmos sobre o papel das tecnologias de comunicação e informação nos complexos 

centros urbanos.  Situamos a discussão na cidade de São Paulo, focalizando dois estudos 

feitos em 2020 para tratar dos modos de viver na cidade. O primeiro: "Viver em São Paulo: 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 02 (Competência crítica em comunicação e informação), no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisa em Mídia e Cotidiano. 
2 Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, 
São Paulo. Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, com pós-doutorado em Sociologia pelo Goldsmiths 
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3 Doutoranda em Comunicação e Práticas de Consumo na ESPM, São Paulo, com período sanduíche no CIC-
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4 Unesco. Disponível em: <https://en.unesco.org/globalmilweek2018/featureevents/registration>. Acesso em: 
04/02/2021. 
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Especial Pandemia"5 foi elaborado por uma organização da sociedade civil brasileira que atua 

na proposição de uma agenda de apoio à gestão pública na formação de políticas mais 

inclusivas. O segundo é o report "Casa e Cidade: impactos da pandemia na vida urbana, 

tendências e insights"6, promovido por uma plataforma de informação especializada no centro 

de São Paulo, em parceria com a empresa oficial de turismo e eventos da cidade7.  

Neste trabalho, iremos discorrer sobre as mudanças nas dinâmicas da comunicação e das 

práticas de consumo em São Paulo no contexto da pandemia, apresentar os principais 

objetivos do projeto de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis vinculado ao tema das 

Cities MIL (Unesco) e, por fim, refletir criticamente sobre o incentivo às literacias midiáticas 

e informacionais como base do engajamento cidadão na vida urbana, imprescindível na 

complexa realidade atual.   

Servimo-nos dos aportes teóricos de três campos convergentes: os estudos das articulações 

comunicação e consumo (BACCEGA e CASTRO, 2009) aliados ao conceito de bios 

midiático (SODRÉ, 2014), que nos auxilia no enquadramento do espaço urbano midiatizado; 

o estudo das literacias (CUNHA, 2019; LOPES, 2015) e, finalmente, os estudos sobre cidades 

(CARLOS, 2018; HARVEY, 2014; SANTOS, 2012) aliados a documentos de âmbito global 

como o da Unesco sobre Cidades MIL e de âmbito local como o da Frente Nacional de 

Prefeitos sobre Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (CHICS), além dos 

dois relatórios sobre São Paulo mencionados acima. 

A seleção desses dois estudos teve como critério a credibilidade das instituições - Rede Nossa 

São Paulo e A Vida no Centro - e a relevância do tema com foco em São Paulo. Nossa análise 

resultou em quatro indicadores temáticos: (i) hábitos e comportamentos pós-pandemia; (ii) 

pontos de contato com a cidade; (iii) múltiplas formas de literacia informacional e midiática; e 

(iv) novas dinâmicas de consumo da e na cidade, como mobilização e engajamento. Esses 

eixos norteiam nossa reflexão acerca das literacias midiáticas e informacionais, entendidas 

como um conjunto de competências a serem exercidas pelo cidadão na sua experiência com a 

cidade. 

                                                 
5 Rede Nossa SP. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/pesquisas/especial-pandemia/>. Acesso 
em: 04/02/2021. 
6 Vida no Centro. Disponível em: <https://avidanocentro.com.br/cidades/nova-relacao-com-o-espaco-publico/>. 
Acesso em: 04/02/2021. 
7 SP Turis. 
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Organizamos este artigo em quatro partes: a primeira parte localiza a cidade de São Paulo 

como espaço urbano midiatizado,  focando nas articulações entre comunicação e consumo 

durante a pandemia. Na segunda parte tratamos especificamente das literacias como chaves de 

leitura e instrumentos por meio do qual se promove o engajamento cidadão nos complexos 

espaços urbanos da contemporaneidade. A terceira parte traz aportes dos dois relatórios sobre 

São Paulo no contexto da pandemia e estabelece as conexões com discursos de âmbito global 

(MIL Cities) e local (CHICS) sobre as cidades. Finalmente, a conclusão enfatiza a relevância 

da promoção de literacias midiáticas e informacionais para o engajamento responsável na vida 

social da cidade no futuro.  

Esperamos ainda contribuir para uma reflexão sobre as nomenclaturas utilizadas para 

identificar e caracterizar a cidade que se propõe inteligente, humana e sustentável, verificando 

em que grau a imagem construída por meio dos fluxos comunicacionais no espaço urbano se 

reveste de significado e mobiliza para a ação cidadã. 

 

FLUXOS COMUNICACIONAIS E PRÁTICAS DE CONSUMO 

A cidade não existe. Existem configurações geográficas, convenções políticas e construções 

legais e sociais que constituem um movimento incessante de urbanização. Neste sentido, um 

projeto de cidade pode ser considerado um projeto de caráter discursivo: ler e escrever a 

cidade consiste não em “reproduzir o visível, mas torná-la visível, através dos mecanismos da 

linguagem” (GOMES, 2008, p. 35). Essa imagem da cidade possibilita pensá-la como um 

organismo vivo e profundamente permeável às dinâmicas humanas e sociais.  

No entanto, decerto que a rigor ninguém mora no país ou estado. As pessoas moram, 

trabalham, estudam e se divertem nas cidades. Deste modo, toda uma lógica de organização 

social é construída com base nas cidades. Entender as estratégias de produção e consumo 

contemporâneas inseridas nos circuitos globalizados do capitalismo financeiro possibilita 

identificar a emergência das cidades como espaços privilegiados de diálogo e disputa, 

perpassado por programas, leis, discursos e ideologias.  

Sabemos que o capitalismo financeiro globalizado constitui hoje um elemento central no 

desenvolvimento de cidades. A dimensão do desafio pode ser conferida ao analisarmos o 
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número de habitantes do planeta, que cresce anualmente. São hoje 7,8 bilhões8, todos 

querendo consumir mais, cada corporação querendo extrair e vender mais, com tecnologias 

cada vez mais potentes permitindo ampliar todo esse processo.  

Enquanto uma nova visão de mundo está se delineando no horizonte, Muniz Sodré (2014) nos 

auxilia a refletir sobre a ideologia financeira seguindo pari passu com a comunicação a partir 

de suas condições de possibilidade. Como ensina, a economia não trata apenas da relação 

autônoma entre objetos, mas também da relação entre sujeitos. É na combinação das práticas 

da tecnologia da informação com a criação de modelos matemáticos que se aprimora o 

fundamento dos mercados financeiros. Desse modo, o capitalismo contemporâneo se 

conforma ao mesmo tempo financeiro e midiático.  

Como um complexo sistema comunicativo, a cidade integra o suporte material e imagético em 

uma construção permeada pelas tecnologias midiáticas e informacionais. Temos, portanto, de 

um lado o plano construtivo como suporte ao ambiente comunicativo e, de outro lado, 

concretiza-se a imagem midiática da cidade que abarca o cotidiano, a sociabilidade e as 

trocas. Na interação entre esses dois planos, temos as propostas de totalização em modos de 

fazer a cidade que consagram algumas de suas nomenclaturas: cidade inteligente, cidade 

criativa ou cidade sustentável.  

Iniciativas como a MIL Cities da UNESCO (2018)9 congregam outros empreendimentos com 

a Rede de Cidades Criativas10 e a coalização internacional de Cidades Inclusivas e 

Sustentáveis11 destacam a alfabetização midiática e informacional como suporte para a 

cidadania global. Esse movimento é particularmente interessante e não menos conflituoso 

pois posiciona a cidade como agente e reflexo desta transformação. Ao mesmo tempo que se 

pretende contribuir para a formação de cidadãos críticos e aptos a participar e se beneficiar da 

crescente sociedade do conhecimento e da informação, configura políticas e estratégias locais 

com base em contextos políticos, econômicos e sociais globais.   

                                                 
8 Word Population Clock. Disponível em: <https://www.worldometers.info/world-population/>. Acesso em: 
04.02.2021. 
9 Global Media and Information Literacy Week 2018. Disponível em: < 
https://en.unesco.org/globalmilweek2018>. Acesso em: 04.02.2021. 
10 Creative Cities Network. Disponível em: < https://en.unesco.org/creative-cities/home>. Acesso em: 
04.02.2021. 
11 International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities. Disponível em: < 
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar>. Acesso em: 04.02.2021. 

https://en.unesco.org/globalmilweek2018
https://en.unesco.org/creative-cities/home
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar
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Pensar a cidade como matéria-prima de uma comunicação que se pretende cidadã requer 

pensar em modos de consumir/habitar a cidade como formas de sua apropriação política. 

Sendo assim, é indispensável observar que as redes ganham uma dimensão ampliada quando 

articuladas ao meio comunicativo e colocam em relação o espaço físico e o móvel, os bens 

material e simbólico, os territórios fixos e os fluxos. É neste contexto que chegamos às 

literacias e a sua aplicação no ambiente urbano midiatizado contemporâneo.   

 

LITERACIAS IMPLICADAS EM UM ECOSSISTEMA MIDIÁTICO GLOBAL 

A participação das práticas socioculturais urbanas via digital em rede corresponde a uma 

multiplicação de usuários e de seus conteúdos/mensagens em diferentes canais de 

comunicação que operam em escala global. Esse fluxo exponencial de informação exige 

novas competências interpretativas, críticas e comunicativas (LOPES, 2012). Essas 

competências são, a rigor, competências de literacia midiática e informacional. De sinônimo 

de alfabetização no século XX que envolvida a capacidade de utilização na vida quotidiana de 

competências de leitura, escrita e cálculo; a literacia do século XXI é um conceito evolutivo e 

alinhado às mudanças sociais, técnicas e econômicas que ocorrem na sociedade (CUNHA, 

2019). Assim, as literacias se associam às práticas sociais cotidianas, à participação em 

múltiplas comunidades de significados, aos contextos mediados por instrumentos diversos que 

exigem domínio de uma grande variedade de competências específicas como pensamento 

crítico, criatividade, avaliação de riscos, gestão de emoções, resolução de problemas, 

iniciativa e tomada de decisão.  

Neste sentido, a cidade midiatizada e voltada para os princípios das literacias pode ser 

projetada para construir pontes entre os diferentes atores que participam da (re)produção do 

espaço urbano: poder público, sociedade civil, empresas de tecnologia, conglomerados de 

mídia, instituições educacionais formais e não formais, ONGs etc.   

Não obstante, como vimos, o capitalismo financeiro globalizado não cria somente coisas 

(bens materiais), mas elementos importantes sociais, culturais e de auto identidade (bens 

simbólicos). A transição da era industrial para a era do conhecimento destaca o papel de 

vinculação social da comunicação, reforçando o “tornar comum” (cf SODRÉ, 2014).  É neste 

sentido que a Unesco toma como base a alfabetização midiática e informacional (AMI) e 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

402 

propõe programas de literacia midiática e informacional nas cidades visando capacitar os 

cidadãos para que possam não apenas usar os serviços da cidade, como também participar do 

desenvolvimento local e da indispensável construção permanente da democracia. 

Tal concepção reverbera no modelo de Cidade Humanas, Inteligentes, Criativas e 

Sustentáveis (CHICS), criado pela Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas 

(RBCIH), um movimento municipalista brasileiro que defende a inserção dos municípios na 

agenda nacional de ciência e tecnologia, com o objetivo de promover qualificação tecnológica 

em prol da gestão sustentável focada no bem-estar social. A metodologia CHICS tornou-se 

mais difundida com a publicação do relatório12 disponível para download gratuito. Além das 

dimensões teóricas que embasam o plano de ação, a estratégia envolve uma dimensão prática 

que configura sua operacionalização em uma plataforma denominada NASCHI13 (núcleo de 

ativação e sustentabilidade das CHICS).  

Entretanto, embora tratemos a cidade como local privilegiado para a alfabetização midiática e 

informacional por meio das estratégias de literacia, conforme proposta da Unesco, bem como 

para a implementação do modelo de gestão proposto pela municipalidade brasileira, não 

podemos perder de vista que a dimensão política da governança urbana muitas vezes se perde 

na ideologia da gestão otimizada. Em certos casos, se confunde com a administração 

empresarial e lucrativa da cidade, estabelecendo novos ordenamentos e regulações, 

promovendo expulsões e normalizando a segregação socioespacial (CARLOS; VALOCHKO; 

ALVAREZ, 2018). 

Na era do capitalismo digital, o exame rigoroso dos diferentes interesses colocados em jogo 

no espaço urbano permite apreender a relevância da literacia informacional, destacadamente 

no contexto brasileiro. O avanço tecnológico formou muitas pessoas a operar o sistema 

computacional no trabalho, mas não a lidar com a inteligência algorítmica das plataformas de 

comunicação, sociabilidade e consumo. Com a pandemia, alterações nas lógicas de produção 

e dinâmicas do consumo ensejam mudanças na apropriação e uso do espaço urbano. Parece-

nos que a crise atual pode configurar um tempo profícuo para oportunas mudanças. 

 
                                                 
12 RBCIH. Disponível em: < https://www.ibrachics.org.br>. Acesso em: 04.02.2021. 
13 Cf. metodologia disponível no livro O futuro é das CHICS. Disponível em: < 
https://portal.connectedsmartcities.com.br/2020/07/21/lancamento-do-livro-o-futuro-e-das-chics-como-construir-
agora-as-cidades-humanas-inteligentes-criativas-e-sustentaveis/>. Acesso em: 04.02.2021. 

https://www.ibrachics.org.br/
https://portal.connectedsmartcities.com.br/2020/07/21/lancamento-do-livro-o-futuro-e-das-chics-como-construir-agora-as-cidades-humanas-inteligentes-criativas-e-sustentaveis/
https://portal.connectedsmartcities.com.br/2020/07/21/lancamento-do-livro-o-futuro-e-das-chics-como-construir-agora-as-cidades-humanas-inteligentes-criativas-e-sustentaveis/
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A VIDA EM SÃO PAULO: MUDA O CONSUMO, MUDA A CIDADE 

Os reports sobre a cidade de São Paulo no contexto da pandemia demonstram pelo menos três 

grandes mudanças de comportamento que impactam o consumo da e na cidade. A primeira é 

a valorização do local, o fortalecer dos vínculos com a vizinhança e o bairro, reavaliando o 

tempo que normalmente se perde com deslocamentos na atribulada megalópole. A segunda 

mudança diz respeito ao fortalecimento do senso de comunidade, principalmente quando se 

valoriza a adesão e o engajamento em ações solidárias neste período de dificuldades e 

sofrimento. A terceira mudança de comportamento presente nos dois relatórios configura uma 

nova relação com o espaço público, notadamente os espaços ao ar livre  mais valorizados em 

função dos protocolos recomendados como medida de proteção à saúde. Nesses espaços, o 

mobile emerge como elemento fundamental para as atuais dinâmicas de comunicação e 

consumo.  

O trabalho remoto, as compras online e as (re)descobertas de novas possibilidades de 

interação a partir dos meios digitais foram catalizadores de mudanças que exigem uma revisão 

do planejamento urbano a fim de que as cidades absorvam tais transformações, com 

modificações no espaço público, no sistema de transporte, na promoção de melhores 

condições de moradia e saneamento básico.  

O movimento municipalista brasileiro apresenta a metodologia CHICS como solução para 

criarmos uma cidade adequada ao novo tempo e resiliente frente ao contexto de crise 

sanitária, econômica e política. Neste modelo, as respostas são planejadas e construídas em 

longo prazo, funcionando em uma nova lógica de organização social com ênfase nas cidades. 

Tal proposta demanda a participação ativa da sociedade para a tomada de decisões 

estratégicas sobre a cidade. Neste ponto, os termos estabelecidos pela UNESCO para as 

cidades MIL podem ser importantes vetores para o desenvolvimento das literacias, na medida 

em que o cidadão possa ser capacitado para ler e interpretar os contextos que envolvem a sua 

experiência urbana. Constitui-se, assim, um lugar central para em estratégias de literacia que 

incentivem e engajem o cidadão ativo na permanente transformação da sua cidade.   

A quarentena ensejou uma nova relação com a vida dentro e fora de casa. Esse movimento 

envolve a ideia de comunidade, presente nos dois relatórios sobre São Paulo. A comunicação 

digital em rede configura uma importante mediação das práticas sociais nos territórios que 

habitamos. Novos modelos da gestão da cidade precisam priorizar estratégias de literacia 
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midiática e informacional visando para o engajamento qualificado e responsável da ação 

cidadã no espaço urbano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na virada do século, privilegiava-se o empoderamento das tecnologias. Na sociedade hiper 

conectada atual, cabe empoderar o cidadão. Esse é um dos princípios da literacia, exercício 

crítico que se desenvolve no cotidiano da vida social capacitando o cidadão para entender a 

complexidade do mundo e intervir de modo responsável em seu meio.  

A preocupação da Unesco em situar as literacias no contexto da cidade visa expandir a 

concepção fechada nos tradicionais circuitos de educação formal, abrindo-se ao entendimento 

das cidades catalisadoras da participação social cívica pelo fomento ao engajamento crítico 

com base nas literacias midiáticas e informacionais.  

O modelo CHICS apresenta o ponto de partida para a incorporação das literacias às cidades 

brasileiras, ao prever a participação responsável e ativa do cidadão brasileiro na vida em 

sociedade. Considerando a tendência financeira e global de unicidade das técnicas e da 

convergência do conhecimento, quiçá pode a rede de cidades incentivar uma outra 

globalização, mais humana (cf. SANTOS, 2000) e posta a serviço de outros fundamentos 

sociais e políticos. 

Com base na reflexão aqui esboçada, podemos concluir que trabalhar estratégias de literacia 

midiática e informacional pode possibilitar um engajamento qualificado nas ações de 

cidadania que visam fortalecer os vínculos sociais e ambientais em um contexto marcado por 

grandes crises, que podem também ser apreendidas como oportunidades para inventarmos 

novas bases para o futuro que desejamos ver nascer. 
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