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O estudo “O patrimônio cultural nas cidades inteligentes” se propõe a investigar a problemática da 
preservação patrimonial em meio às atuais discussões sobre cidades inteligentes, perspectiva de 
governo orientada a assuntos como sustentabilidade, habitabilidade, participação cidadã e uso de 
tecnologias. Para tanto, foram analisadas fontes bibliográficas e documentais a respeito da área 
de preservação patrimonial “inteligente” e sobre iniciativas “inteligentes” realizadas em três 
diferentes cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esta pesquisa teve 
como objetivos a definição e caracterização do campo do patrimônio “inteligente”, sendo ele 
estreitamente ligado aos projetos de cidades inteligentes e ao uso de novas tecnologias para 
dinamizar a preservação e difusão patrimonial; bem como a investigação do tipo de abordagem 
empregada às questões culturais e patrimoniais nos projetos “inteligentes” nacionais da última 
década. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, que fez uso dos procedimentos 
metodológicos de revisão sistemática de literatura para a caracterização do campo do patrimônio 
“inteligente” e de estudo de caso, para a compreensão da realidade nacional. As cidades 
brasileiras que fizeram parte do estudo de caso foram escolhidas com base em sua presença e 
posição em rankings internacionais e nacionais de cidades inteligentes, e os dados a seu respeito 
foram coletados entre documentação e notícias disponibilizadas pelas prefeituras, sendo 
codificados por meio de análise de conteúdo. Como resultados, aponta-se que, embora tenha 
sido verificada a existência de iniciativas importantes para o campo cultural e patrimonial nos 
projetos “inteligentes” recuperados internacionalmente, no contexto brasileiro essas áreas ainda 
não foram envolvidas nas discussões e ações ligadas às cidades inteligentes. 
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