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Resumo: O presente artigo, visa contribuir com a temática desenvolvimento regional. Para 

tanto, foi desenvolvido um estudo com base nos conceitos de desenvolvimento baseado em 

conhecimento e smart cities (cidades inteligentes), com ênfase em cidades de pequeno porte. 

De modo, a estruturar a presente pesquisa foi realizado uma revisão da literatura, com base 

no conceito de cidades, cidades inteligentes, urbanização e desenvolvimento baseado em 

conhecimento com destaque em cidades de pequeno porte. Para tal, sente como objetivo, 

verificar a importância da aplicação do Desenvolvimento Baseado em Conhecimento em 

cidades de pequeno porte, sob a égide das smart cities. Realizou-se uma pesquisa quali-

quantitativa, com finalidade exploratório-descritiva, adotando-se como procedimento 

técnico a pesquisa bibliográfica para o arcabouço teórico e um levantamento de campo por 

meio de formulário com 40 pessoas respondentes, residentes das cidades de Anitápolis 

(Região da Grande Florianópolis) e Santa Rosa Lima (Região da Amurel), com uma 

população inferior a 3.500 habitantes. Como resultado, constatou-se que que as cidades não 

conhecem como deveriam a importância da aplicação do DBC e não estão preparadas para 

enfrentar os vários problemas oriundos do processo de urbanização. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Baseado em Conhecimento, Cidades Inteligentes, 

Urbanização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O crescimento da urbanização do planeta é algo inevitável, a população cresce e 

constrói em um processo de ascensão contínuo e de forma muito acelerada. Atualmente, não 

mais conseguiremos conter esse crescimento acelerado, a questão não está mais em como 

frear e sim, em como fazer com que esse processo se torne organizado e sustentável. Esse 



 

crescimento é um ponto que tem sido amplamente discutido de forma ambiental, social, 

sanitária e econômica, um bom exemplo, são os 17 objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Possivelmente, 

urbanização, desigualdades, problemas ambientais entre outros fatores, resultantes do 

crescimento populacional, serão pontos de ampla discussão nos próximos anos.  

Fachinelli (2019); Gutiérrez et al. (2017); Marchetti et al. (2019) corroboram ao 

afirmar que pela primeira vez em todo o mundo, mais pessoas estão morando nas cidades do 

que nas áreas rurais. Ainda de acordo com as estimativas das Nações Unidas de 2015, até o 

ano de 2050 quase 68% da população mundial viverá em cidades. Isso corresponde a quase 

9 bilhões de habitantes compartilhando infraestrutura urbana, recursos naturais e meio 

ambiente, consequentemente aumentando a demanda por bens de consumo e serviços, 

necessários para atender às expectativas individuais e coletivas. 

No Brasil, a situação ainda é mais preocupante, de acordo com projeções da ONU 

(2015), o Brasil no último século teve um crescimento urbano intenso, a proporção de 

pessoas vivendo em cidades, que era de 36% em 1950, aumentou para aproximadamente 

87%, em 2018. E ainda, segundo projeções da própria ONU, para o ano de 2050, a proporção 

chegará a 92,4%. Perante essa projeção e com as dificuldades que enfrentamos diariamente, 

devido ao rápido crescimento urbano, cria-se algumas discussões e reflexões acerca de 

possíveis questões problema, para um futuro não tão distante, tendo em vista que os grandes 

centros, já sofrem com problemas de moradia, mobilidade, problemas sociais e ambientais, 

entre outras situações. Apesar desses aspectos serem de suma importância, o presente 

trabalho busca discutir outro ponto resultante do processo de urbanização e que tem chamado 

muito atenção, especialmente nas últimas cinco décadas, os êxodos dos habitantes das áreas 

rurais e das cidades de pequeno porte, para os grandes centros. 

Segundo a pesquisa do IBGE (2020) a maior parte dos municípios brasileiros (68,3%) 

tem até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,5% da população do país. Estima-se que, os 

municípios com até 20 mil habitantes foram o que apresentaram maior redução populacional, 

por outro lado, o grupo dos municípios superior a 100 mil habitantes, é o que 

proporcionalmente mais cresceu, teve um aumento de 1% no ano de 2020.  

Para melhor fundamentar e tornar aplicável, optou-se em realizar uma pesquisa em 

duas cidades de pequeno porte, Anitápolis e Santa Rosa de Lima. Visando a resolução da 



 

pergunta de pesquisa: qual a importância da aplicação do DBC (Desenvolvimento Baseado 

em Conhecimento), em cidades de pequeno porte, sob a égide das smart cities? 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 CIDADES INTELIGENTES 

“A cidade existe há séculos, mas foi principalmente a partir da cidade industrial que 

se começou a produzir teoria urbana” (PARKER, 2004, p. 8-26). Ao longo da história alguns 

lugares tornaram-se importantes locais de troca culturais e comerciais, esse processo de 

transformação de vilas, tornando-se cidades, isso acontece desde a pré-história, quando o 

homem deixou de ser nômade e tornou-se sedentário, ele esboçou o primeiro passo em 

direção à urbanização. 

O termo “cidades inteligentes” (“smart cities”) nasceu há cerca duas décadas atrás, 

por meio das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), que começou a perceber as 

cidades como um grande mercado a ser explorado, surgindo assim, uma grande oferta de 

soluções para melhorar a prestação de serviços urbanos. Esse termo popularizou-se e passou 

a ser usado com diferentes sentidos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Com o 

passar do tempo, o termo “cidades inteligentes” viraram “inteligentes e humanas”, 

“inteligentes e sustentáveis”, “inteligentes, sustentáveis e humanas” e assim por diante. A 

escolha de palavras indicava uma disputa nos bastidores. Algumas vezes, “cidades 

inteligentes” ficava subordinada à agenda mais ampla do desenvolvimento urbano, dando 

menos espaço às tecnologias de informação e comunicação (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2020, p. 27). 

Segundo a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes dentro do contexto brasileiro e 

descrito de uma forma resumida, cidades inteligentes: 

São cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação 

digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que 

atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento 

digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para 

solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com 

eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de 

vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das 

tecnologias da informação e comunicação (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2020, p. 29-30). 

 



 

Uma cidade inteligente deve desenvolver-se pautada na sustentabilidade e no 

equilíbrio, entretanto, entre a teoria e a prática, nem sempre isso funciona como planejado. 

Segundo Yigitcanlar et. al (2018), planejar é garantir condições de vida, dentro do contexto 

de tão rápido crescimento da população urbana do mundo, nesse sentido um 

desenvolvimento sustentável e equilibrado, requer uma compreensão mais profunda do 

fenômeno da cidade inteligente. Deste modo, uma cidade inteligente está muito além da 

construção e/ou desenvolvimento de uma cidade baseada em tecnologia, uma cidade 

inteligente tem muito mais a ver com sustentabilidade e equilíbrio, do que propriamente alta 

tecnologia. Para Yigitcanlar et al (2019, p. 24): 

A noção de cidade inteligente, apesar de algumas tentativas promissoras, ainda 

não foi conceituada de forma adequada. A falta de conceituação deve-se 

principalmente à percepção do ‘inteligente’ em cidades inteligentes como 

inteligência tecnológica, em vez de inteligência humana / de decisão. Isso é 

evidente em alguns dos estudos de caso investigados - por exemplo, Masdar, 

Songdo. Eles apresentam, em geral, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia 

avançada, muito mais do que o desenvolvimento e a implementação de decisões 

ou políticas corretas.  

Ainda de acordo com o autor, ao revisar a literatura, em todas as categorias, 

identifica-se que a pesquisa sobre cidades inteligentes se limita principalmente aos países 

desenvolvidos da Europa, América do Norte, Oceania e Sudeste Asiático - embora haja 

alguns artigos enfocando cidades de economias emergentes, como o Brasil. Esta descoberta 

mostra paralelos com a cidade inteligente em início de atividade nas principais cidades do 

mundo (YIGITCANLAR et al., 2018). Ou seja, vários estudos apontam que quando 

abordamos a temática cidades inteligentes, seguimos um modelo delimitado em padrão 

norte-americano ou europeu, quando aplicamos esse modelo como algo padronizado em 

diferentes cidades com culturas e espaços geográficos diferenciados, estamos fadados ao 

fracasso. 

Tan Yigitcanlar destaca, em seu artigo The making of smart cities: Are Songdo, 

Masdar, Amsterdam, San Francisco and Brisbane the best we could build? o exemplo de 

Brisbane na Oceania, que tem seguido o modelo europeu e isso tem trazido bons resultados 

(YIGITCANLAR, 2019). Entretanto, o que temos que ter bem claro ao utilizar modelos, ao 

planejar e discutir cidades inteligentes, é que podemos seguir alguns modelos norteadores, 

mas não podemos padronizar estes modelos como algo imutável entre uma cidade e outra, 

isso pode trazer muito mais malefícios, do que propriamente benefícios. 



 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO BASEADO EM CONHECIMENTO 

O novo milênio tem sido marcado pelos efeitos da transição de uma era industrial 

para a era da produção baseada no conhecimento, o chamado “novo ciclo evolutivo da 

civilização” (CARRILLO, 2004, p. 19). Por meio dessa transição, surge a chamada 

Sociedade 5.0, também conhecida como sociedade do conhecimento.  

O surgimento da sociedade do conhecimento associada aos movimentos de gestão do 

conhecimento, é parte da base fundamental de muitas das principais perspectivas na 

evolução do campo do desenvolvimento baseado no conhecimento. (FACHINELLI, 2017). 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o desenvolvimento baseado em conhecimento tem 

bases fundamentadas na relação de surgimento da sociedade do conhecimento e associado 

ao movimento de gestão do conhecimento, e com o passar do tempo, criou-se bases sólidas 

associadas ao planejamento e a gestão das cidades. 

Carrillo (2014), assim como  Hodgson e Knudsen (2010, p. 234),  afirmam que a 

promessa do DBC (Desenvolvimento Baseado em Conhecimento) é contribuir para o 

entendimento e design da coexistência humana em ambientes intensivos em conhecimento. 

Ainda de acordo com os autores, essa afirmação apresenta um grande desafio, pois, implica 

em como chegar a um acordo com o conhecimento como fenômeno natural e 

comportamental, bem como com suas implicações econômicas.  

Ainda, segundo Carrillo (2014), o DBC (Desenvolvimento Baseado em 

Conhecimento) pode ser definido como: a identificação coletiva e o aprimoramento do 

conjunto de valores cujo equilíbrio dinâmico promove a viabilidade e transcendência de uma 

determinada comunidade. Neste sentido, o DBC em especial aplicado ao crescimento das 

cidades, possui a funcionalidade de identificar, discutir e planejar problemas e possíveis 

problemas futuros, tanto de origens naturais, quanto humanizados, e que possa afetar 

diretamente a sustentabilidade do espaço e dos seres ali inseridos. 

Nas próximas décadas será crucial o papel da DBC, tanto na construção e 

reconstrução das cidades, quanto na compreensão das relações entre o homem e o mundo. 

Na Sociedade do Conhecimento, ignorância é pobreza e, parafraseando George Orwell, 

ignorância aniquila o futuro. Enquanto as pessoas não tiverem meios e capacidades para dar 



 

sentido ao seu mundo e agir de forma adequada, a desigualdade epistêmica prevalece 

(CARRILLO, 2021).  

 

2.3 URBANIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O processo de urbanização do Brasil, é uma situação ainda bastante preocupante, de 

acordo com projeções da ONU (2018), estima-se que no ano de 2050, 92,4% da população 

estarão vivendo em áreas urbanas. Segundo Marques (2020, p.18), a pressão gerada pela 

crescente urbanização gera desafios complexos e multifacetados que só podem ser 

enfrentados por meio de processos que envolvam inovação de forma compartilhada, tais 

como, as abordagens de urbanismo inteligentes, sustentáveis e baseadas no conhecimento, 

que podem ajudar as localidades a prosperar não apenas em termos de economia e sociedade, 

mas também em termos de espaço e governança.  

As cidades tiveram de acomodar o rápido crescimento gerado como consequência da 

rápida industrialização e urbanização, e o planejamento urbano foi fundado para dar ordem 

às mudanças e impor padrões nacionais de saúde e segurança. Agora, as cidades precisam se 

tornar mais intencionais e proativas. Em uma sociedade cada vez mais aberta e global, as 

cidades terão que antecipar e facilitar novas formas de desenvolvimento e proteger a cidade 

como um valor cultural e a região como um valor ecológico (KNIGHT, 1995). 

Infelizmente em um futuro muito próximo as cidades que não tornarem proativas e 

intencionais, enfrentarão sérios problemas para manter a sustentabilidade das mesmas. 

Provavelmente essas cidades enfrentaram problemas das mais variadas formas: choques de 

cultura, êxodo para regiões mais atrativas, agravantes sociais, econômicos e ambientais. 

Ainda de acordo com Knight (1983, p. 3), “a maioria das cidades passa por crises à 

medida que evoluem, todas as cidades passam por ciclos de reconstrução à medida que 

amadurecem; faz parte do desenvolvimento da cidade”. Várias cidades no mundo passaram 

por reconstrução ou reestruturação, entre elas, podemos citar: Estocolmo, Paris, Montreal, 

Toronto e, mais recentemente, Viena, Edmonton, São Francisco, Washington, Atlanta, 

Buffalo e Pittsburgh. 

Algumas cidades crescem em uma velocidade surpreendente, entre elas, temos a 

cidade de Palhoça, uma cidade periférica à Florianópolis -SC. Segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população do município da Palhoça que 



 

faz parte da região da Grande Florianópolis em 1991 era 68,4 mil, no ano 2013, já estava 

contabilizando 150,6 mil habitantes e a estimativa de 2020 foi de 175.272 habitantes no ano, 

isso significa que em três décadas a população da cidade triplicou. Nesse sentido, cidades, 

como Palhoça, São José e até mesmo Florianópolis, passarão por momentos de crise ao longo 

dos próximos anos, devido ao crescimento exponencial e a falta de planejamento estratégico, 

no âmbito do município e região. Muito provável que estas cidades tenham um 

amadurecimento e que passem pelo processo de reestruturação e reconstrução como foi o 

exemplo de outras cidades, caso contrário essas cidades enfrentaram sérios problemas de 

sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa assumiu características de estudo qualitativo, foi realizada por 

meio de investigação bibliográfica e coleta de dados, aplicada por meio de formulário. Para 

Araújo (2003, p. 58), o termo “pesquisa” diz respeito a uma classe de atividades cujo objetivo 

é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável. Já Moreira (1999) descreve 

a pesquisa científica como um processo de busca, tratamento e transformação de 

informações segundo regras fornecidas pela metodologia da pesquisa. Nesse sentido, 

desenvolveu-se a presente pesquisa corroborando com a conceituação dos autores. 

A pesquisa busca verificar a importância da aplicação do Desenvolvimento Baseado 

em Conhecimento em cidades de pequeno porte, sob a égide das smart cities. Dessa forma, 

quanto à natureza, esta pesquisa se caracteriza como aplicada, uma vez que se baseia em um 

estudo de campo, utilizando-se de uma abordagem quanti-qualitativa. Esta pesquisa também 

se caracteriza pelo método descritivo, exploratório e bibliográfico, por seu caráter teórico-

empírico com base em inferências a partir do referencial teórico apresentado. 

Com relação à coleta de dados, optou-se por uma pesquisa bibliográfica na obtenção 

de dados primários e pela aplicação de formulários para os dados secundários. A pesquisa 

bibliográfica buscou evidências científicas sobre o tema por meio de publicações 

proeminentes em livros, revistas e artigos científicos, com a finalidade de dar suporte com à 

elaboração de um arcabouço teórico, ao desenvolvimento do formulário e à análise de 

resultados. Para coletar os dados empíricos, foi elaborado um formulário com 14 questões 

de múltipla escolha, cuja aplicação se deu após pré-teste realizado com três pessoas com as 



 

mesmas características dos respondentes da pesquisa, para o aperfeiçoamento desta, com o 

propósito de sanar possíveis dificuldades na interpretação das questões. Após o pré-teste, 

partiu-se para sua aplicação junto à dois municípios com população inferior a 3 500 

habitantes cidade de Anitápolis e Santa Rosa de Lima, ambas localizadas no estado de Santa 

Catarina. O formulário foi baseado em uma projeção da ONU, prevendo uma intensificação 

no processo de urbanização para um futuro próximo, o mesmo, ainda faz uma abordagem 

sobre conceitos “Cidades Inteligentes” e “Desenvolvimento Baseado em Conhecimento” e 

como eles, podem serem aplicados em cidades de pequeno porte.  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

A aplicação do formulário contou com a participação de 40 pessoas respondentes, 

residentes nas cidades de Anitápolis (Região da Grande Florianópolis) e Santa Rosa Lima 

(Região da Amurel). O público respondente contempla as mais variadas áreas: 

Administração Pública (10), Associações, Cooperativas e Grupos (06), Sociedade 

Acadêmica (08), Empresários (06), Sociedade em Geral (10). 

Em um primeiro momento, foram realizadas perguntas com intuito de mensurar o 

grau de conhecimento sobre os conceitos Desenvolvimento Baseado em Conhecimento e 

Cidades Inteligentes, conforme o Gráfico 1 e 2. 

Gráficos 1 e 2 - Compreensão sobre a temática de pesquisa.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ao observar o gráfico 1 e 2, torna-se evidente o grande percentual de pessoas que já 

ouviram falar sobre a presente temática de pesquisa, entretanto, quando tratamos sobre o 

entendimento dos conceitos Desenvolvimento Baseado em Conhecimento e Cidades 

Inteligentes, esse dado torna-se preocupante. Segundo o gráfico 2, 67,5% das pessoas 



 

entendem pouco sobre os conceitos, 25% não entendem, mas ouviram falar e 7,5% não 

entendem sobre os conceitos. 

Os gráficos a seguir, tratam acerca do potencial das cidades onde foi realizada a 

pesquisa e quanto ao planejamento delas.  

Gráfico 3 e 4 – DBC e o Potencial de Destaque das Cidades (Anitápolis e Santa Rosa de 

Lima). 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Quando perguntado, qual seria o maior potencial das cidades e/ou municípios em 

destaque, 72, 5% dos respondentes apontaram que seria a agricultura, 25% turismo e 2,5% 

indústrias. Entretanto, quando perguntado se existe algum planejamento para consolidar ou 

alavancar esses setores, apenas 28,2% dos respondentes afirmaram que sim, que existe 

algum planejamento. 

 O gráfico 5, busca trata acerca do planejamento das cidades estudadas, e se existe 

ações ou previsões de demandas futuras. 

Gráfico 5 – DBC e o planejamento das cidades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

 De acordo com os dados levantados em pesquisa, 70% dos respondentes, não sabe 

responder à pergunta ou acredita que não existe um planejamento ou previsão para o 

desenvolvimento das cidades onde residem, somente 30% afirmam que sim, que existe um 

planejamento. Segundo Knight (1995), para que o desenvolvimento seja sustentável, as 

cidades também terão que desempenhar um papel fundamental na articulação dos critérios e 

no controle do desenvolvimento. Corroborando com o autor, para que o desenvolvimento 

seja sustentável é necessário que as cidades tenham equilíbrio, tanto dentro da própria cidade 

quanto nas relações com as demais cidades, em especial as que tem uma zona proximal maior 

ou que apresentam pontos de conectividades em comum. 

 O gráfico 6, aborda o Desenvolvimento Baseado em Conhecimento e as questões 

ligadas as previsões e demandas das cidades. 

Gráfico 6 – DBC, planejamento, previsão e demandas das cidades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ao ser questionado, sobre o planejamento e a resolução de problemas das cidades em 

destaque, 60 % dos respondentes afirmaram que de modo geral, as ações de desenvolvimento 

e planejamento das cidades, são desenvolvidas para sanar problemas momentâneos, 20% 

responderam dentro de um prazo de 5 anos, 5% superior a 5 anos, 5% superior a 10 anos e 

10% não souberam responder. 

 Os gráficos 7 e 8, trazem uma abordagem com base em uma projeção de urbanização 

da ONU e fazem uma reflexão sobre os possíveis impactos do Êxodo Rural. 

Gráfico 7 e 8 – DBC, o processo de urbanização e o êxodo rural. 



 

   

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 De acordo com os dados coletados e apresentados no gráfico 7, 62,5% dos 

respondentes afirmaram que a cidade não possui estratégias para minimizar os impactos do 

Êxodo Rural. Apesar de 22,5% responderem que existe estratégias para minimizar esse 

impacto, no gráfico 8, isso tornou-se contraditório, pois, somente 2,5% (equivalente a uma 

pessoa) respondeu que sim, que existe um planejamento para minimizar as perdas de mão 

de obra e arrecadação, enquanto 77,5% responderam que não existe planejamento e 20% não 

souberam responder. 

 Os gráficos 9 e 10, apresentam uma análise de dados referentes ao planejamento, 

aplicação e existência de estratégias e ações, associadas a melhorias da área urbana. 

Gráfico 9 e 10– DBC, o processo de urbanização e as demandas futuras. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 De acordo com os dados obtidos e apresentados no quadro 9, de modo geral 72,5 % 

dos respondentes afirmaram que não existe estratégias ou projetos de melhorias para a área 

urbana, para atender futuras demandas, somente 7,5%, responderam que existe e 20% não 

souberam responder. Complementando o estudo, por meio do gráfico 10, apenas 10% dos 

respondentes acreditam que existe ao menos uma estratégia e/ou planejamento referente ao 



 

trânsito, saneamento ou áreas de construção residencial ou comercial, enquanto, 70% 

afirmaram que não existe estratégia e/ou planejamento e 20% não souberam responder.  

 O gráfico 11, apresenta os resultados da pesquisa relacionados com o planejamento 

e/ou previsão de desastres ambientais. 

Gráfico 11 – DBC e o planejamento e/ou previsão de desastres ambientais. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quando questionado sobre a existência de planejamento para minimizar possíveis 

perdas ocasionadas por desastres ambientais, apenas 5% dos respondentes responderam que 

existe planejamento, enquanto 70% disseram que não existe e 25% não souberam responder. 

No gráfico 13, foi realizado uma abordagem referente aos problemas herdados por 

ações impensadas ou até mesmo oriundas da falta de planejamento.  

Gráfico 13 – Existência de problemas resultantes de falta de planejamento. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ao responder a pesquisa, 75% dos respondentes acreditam que exista algum 

problema de caráter social, ambiental, de infraestrutura entre outros, oriundo da falta de 

planejamento. 



 

O gráfico 14, apresenta dados referente a existência ou não, de estratégias ou 

planejamento para captar e manter o capital intelectual das cidades em destaque. 

Gráfico 14 – DBC e o capital intelectual das cidades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com dados coletados, somente 15% dos respondentes, acreditam que 

existe algum tipo de estratégia ou planejamento para captar e manter o capital intelectual, 

enquanto 55% acreditam que não existe e 30%, não souberam responder. O desenvolvimento 

e a valorização dos recursos de conhecimento local devem estar presentes ao planejar a 

sustentabilidade de uma cidade.  Ao oportunizar condições adequadas para desenvolver e 

manter o conhecimento dentro da própria cidade, de certa forma investiremos em capital 

intelectual e em desenvolvimento de talentos locais. Isso contribuirá diretamente para o 

desenvolvimento e permanência do conhecimento, de forma a contribuir com as questões 

futuras da própria cidade (KNIGHT,1995).  

Por fim, com o intuito de concluir a coleta de dados e tornar a pesquisa mais sólida, 

buscou compreender sobre o sentimento de pertencimento dos respondentes perante o 

planejamento e desenvolvimento das cidades (Gráfico 15). 

Gráfico 15 – DBC e o sentimento de pertencimento no processo de desenvolvimento das 

cidades. 

 



 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quando abordado sobre a responsabilidade de cada indivíduo, instituição, associação, 

comunidade ou esfera, 85% dos respondentes acreditam que todos somos responsáveis pelo 

desenvolvimento sustentável das cidades, entretanto 12,5% acreditam que isso é 

responsabilidade somente da Administração Pública. 

O processo de urbanização traz inúmeros desafios para as cidades, que afetam de 

forma direta toda a sociedade que ali vive ou convive, é muito comum ainda nos dias de hoje, 

responsabilizarmos e exigirmos soluções imediatas por meio das instituições públicas, 

entretanto, somos parte desse processo. Devemos sim, cobrar ações, mas nossa missão está 

além desse ato, devemos participar diretamente com sugestões, servindo de exemplos com 

nossas ações diárias e até mesmo participar direta ou indiretamente nas tomadas de decisões 

e consequentemente no processo de governança. 

Segundo Knight (1983), cada cidade deve criar sua própria visão e iniciar seu 

próprio programa de desenvolvimento. A visão vai depender de como a liderança da cidade 

pensa sobre si mesma, sobre o futuro e sobre os papéis que a cidade pode desempenhar nesse 

futuro. Como o próprio autor descreve, “a cidade é uma cultura, mais uma obra de arte do 

que um fenômeno que pode ser explicado e previsto cientificamente. O que é necessário é 

uma visão ampla e de longo prazo do potencial de uma cidade”. Nesse sentido, o 

desenvolvimento e sustentabilidade de uma cidade, irá depender muito da valorização e 

visão das pessoas que vivem ou fazem parte desse processo, em especial as lideranças 

públicas, privadas e comunidade em geral. Ainda o autor, “a resiliência das cidades 

dependem de como os cidadãos pensam e valorizam sua cidade, ou seja, uma cidadania 

motivada e informada. Os cidadãos que se beneficiaram e valorizam a cidade também 

precisam de liderança que os ajude a ver além dos problemas aparentemente insolúveis que 

resultaram do crescimento em períodos anteriores” (KNIGHT, 1983). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso planeta tem nos dado sinais de seu desgaste, a população mundial continua 

a crescer. Em 1910 éramos aproximadamente 1,6 bilhões de habitantes no mundo, em 2020, 

países como China e Índia ultrapassaram os 1,3 bilhões de habitantes em cada uma das 

nações. Não bastasse esse crescimento exponencial, nossas relações homens/natureza 



 

continuam com uma base sólida dentro da cultura consumista e destrutiva, se não mudarmos 

o modo de enxergar e de viver, provavelmente estaremos fadados ao caos.  

Outro exemplo bastante importante e de ampla discussão no segmento do 

desenvolvimento baseado em conhecimento, é o contexto pandêmico, a pandemia de 

coronavírus que teve início no final do ano de 2019 e atualmente assola o mundo, esse 

contexto incomum e inesperado, nos trouxe mudanças significativas. 

Apesar de todas as situações adversas enfrentadas durante a pandemia tivemos 

muitos avanços. A crise aparentemente ofereceu uma visão repentina do mundo futuro, em 

que “o digital” se torna central para todas as interações, forçando organizações e indivíduos 

a avançar na curva de adoção digital quase da noite para o dia. (COSTA, 2021). A era digital 

nunca esteve tanto em evidência quanto nesses últimos anos. A pandemia nos apresentou 

uma nova forma de pensar e repensar o conceito de era digital e o modo de vida, em alguns 

meses todas nossas ações diárias presenciais sofreram mudanças bruscas. Em primeiro 

momento a pandemia do coronavírus nos fizeram repensar nossas práticas perante o mundo. 

Entretanto, nossas ações mais solidárias, sustentáveis e benéficas com o passar dos meses 

tornam-se mais corriqueiras e aos poucos voltamos a procrastinar. 

Com o planejamento e desenvolvimento das cidades não é diferente do exemplo 

citado anteriormente, muitas cidades não estão preparadas para enfrentar os vários 

problemas oriundos do processo de urbanização, desse modo, a maioria das ações apresenta-

se na forma de um remendo, ou seja, sem planejamento prévio, deixa-se acontecer o 

problema para somente então, buscar uma solução. 

Knight (1983), descreve em seus estudos que a cidades devem tornar-se mais 

intencionais e que cada cidade deve criar sua própria visão e iniciar seu próprio programa de 

desenvolvimento. Quase quatro décadas se passaram e o artigo ainda é atual e até mesmo 

inovador, eis que fica a questão a ser respondida, o autor era um visionário ou avançamos 

pouco? Infelizmente a realidade brasileira em relação à planejamento estratégico e 

mobilidade das cidades brasileiras, pouco tem avançado nessas últimas décadas e situação 

vem tornando-se ainda pior nas pequenas cidades, pois cada vez aumenta-se mais a perda de 

capital intelectual. Talvez, a chave para o sucesso ao tratamos dos conceitos de 

Desenvolvimento Baseado em Conhecimento e Cidades Inteligentes, sejam as escolas, 

especialmente quando relacionado ao contexto de pequenas cidades. A educação ainda é a 



 

grande responsável pelas transformações do mundo, entretanto, o mundo mudou, não 

podemos ensinar do mesmo modo que ensinávamos. 

Costa (2020) relata em seus estudos que existem dois problemas principais com 

esse comportamento reacionário nas escolas, o primeiro é que o professor não é mais o único 

detentor do conhecimento e o segundo é que as escolas preparam nossos filhos para trabalhar 

na sociedade industrial. Os educadores não podem utilizarem fielmente a mesma didática de 

cinco anos atrás, a tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano, não podemos 

simplesmente ignorar esse fato, mas sim, utilizá-lo a nosso favor, instruindo como fazer o 

melhor uso dela. Outro fato, é que a escola, enraizado em suas propostas e currículo tem 

cada vez mais dado ênfase em criar trabalhadores do que seres críticos, pensantes e 

comprometidos com o coletivo e social do espaço onde estão inseridos. 

Ao resgatarmos o sentimento de pertencimento dos seres e associarmos ao 

desenvolvimento com base no conhecimento, provavelmente teremos um contexto mais 

sustentável, justo e inteligente, independentemente do espaço geográfico ou até mesmo do 

tamanho da cidade. 

 

Trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa CoMovI, do PPGEGC (Programa de 

Pós-Graduação da Engenharia e Gestão do Conhecimento) da UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina). 
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