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O professor André Lemos começa sua fala abordando a questão do planejamento de longo
prazo em um momento de tamanha dinâmica tecnológica. Afirma que pensar 35 anos nesse
contexto é bastante complicado, principalmente em função das descontinuidades
administrativas tão típicas no Brasil. Porém, considera que o esforço desse planejamento a
longo prazo é válido desde que ele inclua essa capacidade de atualização.
Com relação às tecnologias, o professor informa que em 1999 começou a estudar as chamadas
“cidades digitais”, a partir de um evento ocorrido na cidade portuguesa de Aveiro. O que se
dizia era que o urbanista tem um olhar sempre para as coisas concretas, não atentando para as
dinâmicas comunicacionais, que tem muito influência para a visão de cidade. Afirma que
quando se discute cidade, fala-se em ambiente, em cultura, em economia, mas não se fala em
comunicação, mídia e novas tecnologias, que precisam ser pensadas, mesmo que isso seja
difícil prever o que acontecerá com essas tecnologias. Afirma que se perguntassem, em 1950,
qual seria a tecnologia dali a 30 anos, diriam carros voadores, robôs domésticos. O professor
afirma que não temos os robôs domésticos, mas temos internet, que é muito mais
interessante.
O professor afirma que para entender a cidade hoje, é fundamental pensar a dinâmica e o uso
dessas novas tecnologias. Por isso, chama atenção para uma discussão de uma cidade digital
enquanto projeto, que vem sendo discutido em várias cidades como Curitiba, Glasgow e
Bristol, mas sem perder de vista que já existe uma cidade digital funcionando hoje na maioria
desses lugares. Dá como exemplo o aplicativo Waze. A rádio e a televisão de Salvador usam
esse aplicativo em detrimento das informações oficiais da Transalvador. Não é que a
Transalvador seja ruim, mas no Waze são centenas, milhares de pessoas informando em
tempo real o trânsito em que elas estão inseridas naquele momento, o que torna essa uma
informação muito mais consistente. Essa informação do Waze midiatizada no rádio já torna a
cidade mais inteligente. Inclusive o que o professor Lemos busca estudar agora é justamente
como as mídias sociais alteram o espaço, uma vez que as mídias tradicionais sempre tiveram
esse papel, seja com o telégrafo, o telefone, a televisão, etc. Uma prova disso com relação aos
Waze é que algumas pessoas estão começando a passar por ruas por onde elas nunca
passavam. Isso gera duas conseqüências. Primeiro, ruas anteriormente calmas, onde as
crianças podiam brincar, passaram a ter um fluxo mais intenso por conta dos desvios e atalhos
indicados pelo Waze para sair do trânsito pesado das vias principais dos bairros da cidade.
Segundo, essas vias passam a ter um fluxo que muda o uso das áreas lindeiras, possibilitando,
por exemplo, oportunidades de comércio. Segundo o professor, é importante que o Poder
Público pense sobre isso, pois na opinião dele, não está pensando. Dá o exemplo da Índia,
onde há um projeto de ter uma experiência de cidade inteligente em cada uma das regiões do
país. A China e a Austrália também estão fazendo algo semelhante.

Ainda sobre o Waze, o professor afirma que ele pode mudar o espaço de um outro modo. Se o
Waze me diz para passar por um lugar que eu sei que é inseguro, eu não passo. Mas se outras
pessoas que não sabem que esse espaço é perigoso começam a passar por lá por conta da
indicação do Waze, pode ser que esse movimento mais constante permita uma reapropriação
desse espaço, o que pode torná-lo mais movimentado e, por conta disso, menos inseguro. Esta
é outra mudança na realidade da cidade que pode advir dessa cidade digital que já existe ao
nosso redor. A mesma coisa está acontecendo com outras mídias como Twitter, Facebook e
FourSquare. No caso do FourSquare, onde cada pessoa pode divulgar nessa rede social a sua
opinião sobre um determinado lugar, um restaurante, etc. Um guia turístico é estático no
tempo enquanto as redes sociais são alimentadas com muito mais freqüência, em tempo real,
afirma o professor.
Outro exemplo que algumas prefeituras estão usando é o Colab. O Colab é um aplicativo que
me permite tirar uma foto de um buraco na rua, uma lâmpada de poste queimada, etc, e
disponibilizar na rede para que a prefeitura possa atuar. Porém, não adianta ter isso e não ter
capacidade ou para efetivamente responder ou para ao menos dar uma reposta. Por isso as
tecnologias que os governos usam pode ser um remédio ou um veneno, pois o governo só
pode usar se conseguir, de fato, dar o feedback ao cidadão. Em Curitiba é um dos poucos
lugares onde o Colab funciona bem. Mas porque eles já tinham um sistema de ouvidoria (156)
que já funcionava bem e conseguia dar a resposta.
Uma outra forma de gestão pública tecnologicamente inteligente é o monitoramento das
redes sociais para identificar tendências como muitas pessoas de um mesmo bairro
reclamando que não tem área de lazer. A prefeitura detecta isso e coloca aquele bairro como
possível investimento em área de lazer. Isso não exclui os outros mecanismos de contato com
a comunidade. Mas as redes sociais compõem uma fonte de informações extremamente
poderosa que não está sendo devidamente considerada pelos poderes públicos.
Dizer se essas redes específicas (Facebook, Twiter, etc) vão existir no futuro, ninguém sabe,
segundo o professor. Mas ele afirma que hoje, o que é inexorável é a lógica das redes. E essa
lógica obrigatoriamente vai gerar uma gestão mais adaptável, mais fluída a partir do uso de
dispositivos em rede, como, por exemplo, o celular, que tem uma capacidade enorme de
informação e está com as pessoas o tempo inteiro.
Sobre a idéia de que as pessoas, por conta da tecnologia, teriam a tendência a se isolar cada
vez mais e ficar dentro de casa, deixando de se encontrar pessoalmente e de usar o espaço
público, o professor André Lemos discorda das duas teses. Segundo ele, o que ocorre hoje é
que todos podem estar em contato com todos o tempo inteiro. Então, as pessoas não estão se
isolando. Pelo contrário, elas estão mais abertas do que nunca a novos contatos sociais. Com
relação a ficar dentro de casa e não usar o espaço público, o professor rebate com a
informação de que se fosse assim não haveria um crescimento tão grande de dispositivos
móveis, mostrando que as pessoas estão usando as redes justamente nas ruas e nos espaços
públicos. Porém, o professor levanta uma questão importante. Como ele mesmo colocou no
texto escrito para uma publicação distribuída durante a palestra do professor Manuel Castells,
realizada no Teatro Castro Alves este ano, é importante encontrar um equilíbrio entre
isolamento e conexão. Segundo o professor, “é preciso ficar só para se comunicar melhor”, ou
seja, é preciso que em nossa rotina de conexões encontremos um tempo de isolamento para

ler um livro, ouvir uma música, sem necessariamente comunicar esse ato ao mundo. Até para
dar mais conteúdo a sua própria comunicação futura. Então, concluí, essas teses de que as
pessoas estão se isolando e ficando em casa não tem, segundo o professor, base empírica.
O professor destaca a necessidade da educação tecnológica nas primeiras idades escolares, a
exemplo da Inglaterra, onde com seis anos as crianças já são estimuladas a lidar com softwares
e computadores. Afirma que cabe ao poder público estimular esses usos proativos das
tecnologias para que os jovens tenham oportunidades de, primeiro, usar e interagir com
aparatos tecnológicos para depois criar seus próprios aparatos. Para isso é importante além da
própria educação, também a infraestrutura de conexão.
Sobre como Salvador se posiciona diante do panorama das experiências de cidades
informacionais, o professor informa que no Brasil ainda não há muita coisa acontecendo.
Existem algumas experiências em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Curitiba, com ações
como Open Data e Data Mining, onde os dados gerados pelo poder público ficam
disponibilizados e podem ser pesquisados por qualquer cidadão, gerando novas iniciativas
sociais a partir deles. Outra vertente desse uso tecnológico é a vigilância e o monitoramento
eletrônico.
Para falar de cidades inteligentes, o professor Lemos usa a metáfora do corpo. Um corpo
inteligente seria, para ele, um corpo que usa plenamente seus sentidos para captar o mundo
exterior e sua capacidade de processamento dos dados trazidos por esses sentidos. Para o
professor, a tecnologia usada na gestão urbana hoje está concentrada quase que
exclusivamente no sentido visão, sem ouvir, sem tocar, etc. E, pior que isso, a sua capacidade
de processamento do que ela vê ainda é imperfeita, tornando o que já é limitado ainda mais
ínfimo diante da quantidade existente na cidade e necessária para a boa gestão do espaço
urbano.
Sobre experiências como a do Pólo Tecnológico, o professor afirma que conhece o local,
conversou com os envolvidos, mais ainda acha o local muito árido e deserto. Seria preciso
disponibilizar áreas para que os jovens pudessem usar as tecnologias ali disponíveis para
produzir novas tecnologias e, a partir daí, criar uma dinâmica que tornasse o lugar viável
também para as empresas que querem usar aquelas idéias quanto para os jovens que querem
usar aquela tecnologia. Ele sugere que sejam feitos concursos para a criação de aplicativos
para a gestão urbana. Afirma que acha o aplicativo para ônibus da prefeitura muito ruim, pois
se o usuário quiser saber que ônibus ele pega para ir do ponto A ao ponto B, o aplicativo não
diz nada. Ele só diz que, num determinado ponto, passa tais ônibus. Com uma iniciativa como
um concurso de aplicativos, poderiam ser criados outros muito melhores. No sentido desses
estímulos à criação espontânea de novos aparatos e aplicativos tecnológicos, Salvador, na
opinião do professor, ainda está muito aquém dessas outras experiências nacionais.
Outro fator que inibe essas formas colaborativas, além da falta de estímulo do Estado, é a
própria insegurança da cidade, que gera, enquanto causa, mas também como conseqüência,
uma relação violenta das pessoas com a cidade. Sob esse ponto de vista, é possível identificar
também uma tendência das pessoas irem para dentro dos shoppings e usarem menos o
espaço público. Nesse sentido, ele afirma que o Plano Salvador 500 também deve buscar
proteger e revigorar essa força natural da cidade de Salvador que é a criatividade cultural, o

sair e viver a cidade. Segundo ele, a idéia não é ter um bom café no shopping, como se poderia
ter em São Paulo, mas sim possibilitar que, além desse bom café, se tenha também a
possibilidade de estar numa boa barraca de praia aproveitando o que Salvador tem de
particular também. Todos esses usos devem estar garantidos porque a cidade é feita de
diferentes pessoas com diferentes desejos.
Com relação às diretrizes para a cidade do futuro, o professor Lemos afirma que é muito difícil
prever alguma coisa, mas acredita que seria importante potencializar tecnologias que já
existem hoje, como “smartgrids”, que permitem o uso mais racional da energia na cidade, a
partir da identificação e racionalização do consumo. Da mesma forma, em prédios públicos
deveriam ser utilizados mais sensores que economizassem água e energia a partir da
identificação de padrões de consumo desses insumos. Para o professor, é fundamental que os
governos, seja através de suas secretarias ou através de fundações comecem a criar setores
que estudem como essas novas tecnologias podem ser utilizadas para otimizar a prestação de
serviços atuais e o planejamento futuro da cidade.
O professor Lemos apontou também outros três elementos fundamentais para pensar a
Salvador do futuro. O primeiro aspecto tecnológico que poderia estar mais integrado à
Salvador do futuro é a chamada “Internet das Coisas”, ou seja, a comunicação direta entre
aparatos tecnológicos. Há exemplos no Brasil e ao redor do mundo: chips em uniformes
escolares que permitem saber em tempo real quantos e quais alunos estão nas escolas;
monitoramento de idosos, com sensores nas caixas de remédios que informam, primeiro a um
parente cadastrado e depois ao serviço médico local, quando os remédios não são tomados. E
assim por diante. Porém, o professor lembra que tudo isso pode fazer muito sentido em
Zurique, mas em Salvador ainda precisamos melhorar o básico – por exemplo, garantir um
atendimento médico de emergência eficiente – para começar a efetivar – não quer dizer que
não possa pensar e planejar desde já, é claro – o uso mais intensivo de tecnologia, até porque
esta também depende de melhoramentos significativos na própria infraestrutura de conexão
da cidade. Lembra que Vitória da Conquista tentou o monitoramento dos alunos via chips nos
uniformes e não funcionou porque o sinal dos chips não chegavam na central de
monitoramento por falta de conexão adequada. O professor Lemos afirma que muitas vezes
Salvador peca no básico. Dá como exemplo a numeração métrica. Ou seja, é preciso ordenar a
cidade nas coisas mínimas para poder efetivar o uso tecnológico mais intensivo na gestão.
Além da Internet das Coisas, o segundo aspecto para o qual o professor chama atenção é o Big
Data, ou seja, o uso da enorme quantidade de dados gerais produzidos para identificar
tendências. Dá como exemplo a Infraero, que enviou um email para ele assim que pegou um
vôo, perguntando sobre a viagem e próximos planos. Ou seja, um sistema que utiliza Big Data
identificou o horário da viagem do professor e buscou captar suas próximas previsões de vôos
para que a própria Infraero tivesse como planejar melhor possíveis aumento ou diminuição de
vôos para certos destinos. Da mesma forma, os emails formam trilhas que podem ser
detectadas (pessoas mais ou menos conectadas, conexões intensas em um período que
deixam de ser em outro, etc). O uso do GPS também pode ser usado nesse sentido. Ao invés
de fazer pesquisas de campo sujeitas a uma série de variáveis para identificar horários de pico
ou pontos de ônibus mais movimentados e em quais horários, pode-se, por exemplo, usar o
sinal de GPS dos celulares para saber quantas pessoas estão em quais pontos de ônibus da

cidade naquele momento e como isso vai sendo alterado ao longo do dia. Além disso, esse
“olhar eletrônico” é mais dinâmico identificando que um ponto pouco movimentado pode
passar a sê-lo se, por acaso, se abre uma pizzaria em frente. O olhar da pesquisa de campo é
muito mais estático em relação a essas mudanças. A possibilidade de usar o Big Data não é
futurista, segundo o professor, pois já está sendo usado agora em várias cidades.
O terceiro aspecto é o olhar tecnológico sobre o próprio urbanismo da cidade, para entender
quais as práticas das pessoas no espaço urbano, pois cada cidade tem um ritmo diferente uma
das outras. E as empresas já estão começando a fazer isso, com o Waze, por exemplo, que já
monitora o trânsito.
Apesar dessas dificuldades, o professor Lemos aponta que o uso da tecnologia não pode ser
entendida como “etapista”, ou seja, não pode avançar enquanto não se resolva essas questões
mais básicas de gestão de serviços e infraestrutura de conexão. As iniciativas tecnológicas tem
que ser iniciadas em paralelo a essas outras questões, até para evidenciar ainda mais a
necessidades de solução dessas questões mais básicas. Outro destaque que o professor dá é
ao fato das transformações no campo tecnológico, principalmente no que tange a internet e
redes sociais tem acontecido de uma forma muito mais “bottom-up” (de baixo para cima) que
“top-down” (de cima para baixo), ou seja, muitas vezes não é o Estado nem as grandes
empresas que fomentaram esses avanços, mas sim empresas ou mesmo pessoas em iniciativas
individuais que transformaram a rede. Isso mostra como essas transformações já estão
acontecendo, cabendo ao governo se adaptar para otimizar o potencial dessas iniciativas em
benefício do interesse público. Hoje, o que aconteceu é que o Estado tem muita informação,
existe todo um monitoramento, mas não há o uso inteligente destes dados.
Como proposta de ações de curto prazo que precisam ser tomadas de imediato, o professor
Lemos cita o ensino dos algoritmos nas escolas. Isso permitiria aos alunos desenvolverem,
desde a tenra idade, a capacidade de se relacionar com a tecnologia de uma maneira mais
intensa. Por mais que não se saiba se teremos celular e Facebook no futuro, o professor Lemos
afirma que teremos algoritmos no futuro. Esse desenvolvimento levaria, portanto, até a uma
maior independência do país em termos de tecnologia.
Como ação de longo prazo, o professor Lemos cita a mudança de mentalidade do gestor
público em relação à tecnologia. Para ele, seria preciso ter um órgão da prefeitura voltado
exclusivamente para a coleta e/ou produção e uso inteligente da base de dados da prefeitura.

