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RESUMO: O mundo atual atravessa mudanças profundas com comprovada 
alteração comportamental das sociedades e criação de novos paradigmas que 
exigem respostas que possam conduzir a novos modelos sociais e econômicos, 
que garantam maior sustentabilidade e melhor qualidade de vida aos cidadãos. 
Todo esse processo exige atuações colaborativas entre os diversos atores 
potenciais para o estabelecimento de parcerias urbanas, visando superar 
abordagens tradicionais e implementar concepções e práticas educativas 
inovadoras com foco na sustentabilidade e na promoção dos Direitos Humanos.  
O objetivo do presente estudo, é promover uma reflexão crítica, através da 
pesquisa exploratória de natureza qualitativa, sobre a dinâmica dos living labs 
no desenvolvimento de territórios e na configuração das “Human Smart Cities”, 
para a construção de pesquisa aplicada e inovação social com potencial de 
acelerar os ODS e fomentar o aprimoramento de políticas públicas, com foco no 
desenvolvimento territorial, a partir da aplicação de novos desenhos teórico-
metodológicos e de modelos de governança abertos que envolvam e estimulem 
os cidadãos e organizações a participar na definição de processos colaborativos 
e deliberativos, nos quais sejam agentes de inteligência urbana, confiantes e 
motivados a resolver problemas cotidianos e encontrar caminhos para o 
desenvolvimento sustentável. A pesquisa em desenvolvimento tem por hipótese, 
o entendimento que o entrelaçamento de governos, empresas, universidades e 
comunidade, num processo de inovação social, possui maior potencial de 
promoção dos direitos humanos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, 
em territórios vulneráveis. Os resultados atingidos por meio de tecnologias 
sociais de desenvolvimento territorial baseadas na governança deliberativa e 
inovadora, por meio do Mapa Social no município de São José dos Pinhais, 
Brasil, revela a viabilidade de modelos colaborativos, especialmente pela 
construção de indicadores e pactuação de ações colaborativas e integradas.  
Promover iniciativas que resultem na construção de sociedades sustentáveis é 
hoje um tema de maior relevância na agenda dos Direitos Humanos face às 
mudanças sociais, econômicas, políticas, ambientais culturais, com recortes de 
gênero, social e étnico-racial, no contexto da economia capitalista, resultado em 
expressões da questão social, ensejando desigualdades expressas nos 
territórios. Diante desse cenário os living labs emergem como desafio de 
construção de um ecossistema transversal, criativo e solidário - em interseção 
de gênero, classe e raça, que oportunize a produção e o compartilhamento de 
soluções e oportunidades para o desenvolvimento de territórios vulneráveis e 
configuração de cidades humanas e inteligentes, a luz dos objetivos globais da 



ONU e da Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 
ODS. 
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