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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 

campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

6. Cidadania, cocriação e micropolítica

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 
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implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

"'. BRESSER-PEREIRA, L. C. Do estado patrimonial ao gerencial. In: 
PINHEIRO, W. (Org.). Brasil: um século de transformações. São Paulo: Cia 
das Letras, 2001.

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

-. Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012.

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

").MINISTÉRIO da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano 
diretor da reforma do estado. Brasília: Câmara de Reforma do Estado, 
1995.
"*. SANTOS, Milton. Uma globalização perversa. In: ______. Por uma outra 
globalização: do pensamento único à consciência universal. 6. ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2001.

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Havia, naquele momento do IPCCIC, logo após a conclusão 
da pesquisa intitulada Equação de Tudo e a organização do 
projeto Seja Comunidade, que na sua essência propunha ações 
de formação e cidadania, uma vontade em avançar na ativi-
dade de campo sobre a cidade-sede do grupo. Era um misto de 
responsabilidade com vontade de fazer. Os resultados da 
aplicação da Teoria U para o centro da cidade de Ribeirão Preto 
tinham sido muito satisfatórios enquanto projeto, mas sem 
nenhuma aplicabilidade. O grupo entendeu que se avançasse 
com a oferta de um estudo mais amplo, poderia produzir um 
barulho maior e fazer ecoar socialmente. 

A Tecnologia Social do IPCCIC começava a se consolidar 
enquanto um modelo a ser seguido, mas um exercício 
acadêmico propôs uma parada que foi muito providencial. Um 
debate sobre o conceito de desenvolvimento levou o colegia-
do a um estudo sobre o termo, objetivamente para quali!car o 
seu uso, nos discursos sobre gestão de cidades. Das leituras 
feitas pelo colegiado, a obra do !lósofo Edgard Morin foi a que 
mais contribuiu. Tanto que houve imediata absorção de muito 
do conteúdo difundido pelo francês.     

Os pesquisadores trabalharam com A Via para o Futuro da 
Humanidade e Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro"#. De pronto, na primeira obra, Morin sentencia: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que 

nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer. O 
autor analisa que a crise política se agrava pela incapacidade 
de pensar e  enfrentar a novidade, a amplitude e a complexi-
dade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o proces-
so da Tecnologia Social do IPCCIC. Edgard Morin diferencia 
desenvolvimento de envolvimento. A!rma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devas-
tações e degradações que produz. A ideia de desenvolvimento 
é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas tragédias 
sociais humanas são derivadas de uma busca desvairada por 
desenvolvimento apenas sob o enfoque de criação de riqueza. 
Vários problemas não existiriam se, num passado não muito 
distante, a !nanceirização não tivesse sido apontada como a 
única alternativa para a sociedade. 

Morin alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-pa-
drão que ignora os contextos humanos e culturais”. Essa 
a!rmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessi-
dade de ser feito o diagnóstico de referências culturais das 
cidades, antes de propor qualquer iniciativa. Para o autor, “o 
envolvimento signi!ca a manutenção da inserção em sua 
cultura, suas comunidades, a primazia da qualidade poética do 
viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. O 
envolvimento favorece à comunidade”.  A perda da solidarie-
dade conduz ao mal-estar, inclusive, no próprio cerne do 
conforto material. 

O !lósofo a!rma que não é possível uma reforma política 
sem reforma do pensamento político, que, por sua vez, pres-

supõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta 
numa reestruturação da Educação em constante diálogo com a 
conscientização.

Nesse caminho, também não existe reforma econômica e 
social sem uma reforma política, que pressuponha reforma do 
pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética, 
sem a reforma das condições econômicas e sociais do modo de 
viver, e não há reforma social sem reforma de vida e sem refor-
ma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças 
sociais só se darão após a formação de cidadãos cocriadores. 
Essa assertiva havia sido validada anteriormente, na pesquisa 
Equação de Tudo, e desde então passou a ser o objeto de 
pesquisa do Instituto, que cravou como busca a resposta para a 
pergunta: Como transformar cidadãos usuários das cidades em 
cidadãos cocriadores de seu lugar?

Com base em Morin é que se estruturam as propostas do 
IPCCIC organizadas em sua Tecnologia Social. O francês a!rma 
que “a política da humanidade implica o respeito aos saberes, aos 
fazeres, às artes de viver das diversas culturas, inclusive as orais”. 

A via proposta por Morin passa pela elaboração de um 
humanismo planetário e pela incorporação do melhor das 
experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente 
um !lósofo como Edgard Morin, balizado por toda sua 
trajetória de pensamento, poderia a!rmar que “a política de 
civilização necessita de plena consciência das necessidades 
poéticas do ser humano”.

Com base nisso, o IPCCIC propõe ações que visam restaurar 
as solidariedades, reumanizar as cidades, requali!car as regiões 

interioranas. Para o autor, esse modelo de política “inverteria a 
hegemonia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegian-
do a qualidade de vida; preconizando o melhor e não o mais e, 
com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer fala em ecossistema diferenciado de 
ego-sistema e Morin apresenta a ecopolítica, que, em nível 
global, se impõe ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como Liber-
dade, entende que a partir de tais transformações é possível 
alcançar a liberdade e, vai além, ao enfatizar que, para tanto, se 
faz necessária a compreensão da complementaridade entre o 
indivíduo e as disposições sociais. Conclui a!rmando a 
importância das in$uências sociais sobre o grau e  alcance da 
liberdade individual, ou seja, o combate aos problemas postos 
em nossa contemporaneidade só se faz possível uma vez 
considerada a liberdade individual como um comprometimen-
to social. Do “ego” ao “eco”. Do “eu” ao “nós”, no qual se inclui o 
“eu”, o “outro” e o meio com os quais se estabelece a integração.  

A partir de Morin, muitas ideias do IPCCIC tomaram corpo; 
dentre elas, os pesquisadores se inspiraram em conceitos, 
como: 

(1) ressureição da lógica da doação, da ajuda mútua, da 
      gratuidade;
(2) desenvolvimento do comércio equitativo; 
(3) desenvolvimento dos bancos solidários;
(4) desenvolvimento do microcrédito e 
       micro!nanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e 

(6) o desenho dos Ecobairros. 
Na essência de Morin, está a assertiva de que se trata de 

recuperar a Economia no social, no cultural, no humano, o que 
signi!ca, fundamentalmente, colocar a Economia como meio, 
e não como !m último da atividade humana. Pondera que uma 
Economia deve manter e favorecer as redes de solidariedade e 
o desenvolvimento do tecido social das populações, que vivem 
nos espaços de pobreza. Trata-se de recorrer a todas as redes 
sociais que irrigam o setor informal e que funcionam segundo 
a lógica da dádiva/contra dádiva, e não segundo a lógica do 
mercado.

Em relação ao expressivo universo dos não participantes, 
Morin a!rma que a capacidade de criar laço social constitui 
fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de opor-
tunizar momentos de vivência social.

Sobre governança, o francês sugere as práticas dos 
princípios de solidariedade e responsabilidade; os princípios de 
pluralidade e os de participação. Para Morin, “a reforma de 
Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, 
mas pela modi!cação da lógica que considera os seres 
humanos como objetos sujeitos à quanti!cação, e não como 
seres dotados de autonomia, de inteligência, de afetividade”. 

Para o autor “não se pode reformar a instituição sem antes 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem 
antes reformar as instituições”. O IPCCIC pactua que as reformas 
das instituições se deem a partir do homem, e não o inverso.

Ainda diante do tema governança, Morin explica a neces-

sidade de reformar os orçamentos. Considera inconcebível a 
dissociação de temas a!ns, como poluição e saúde, por exem-
plo. Construir o Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos 
princípios de negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as 
destinações, bem como a elaboração de indicadores de gover-
nança, é uma alternativa de atuação da sociedade dentro de 
seus direitos políticos e democráticos do exercício  de  acom-
panhamento  horizontal  sobre seus representantes, verti-
calmente eleitos pelo voto.

Uma frase de Morin explica a trajetória dos pesquisadores 
do IPCCIC, antes mesmo do !lósofo francês ter sido incluído no 
referencial do grupo. “Um pensamento repensado deve 
alimentar-se de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos e sociológicos. Deve levar em conta e, ao mesmo 
tempo, ultrapassar todos os lados.” 

Assim, poderia emergir um “urbanismo re$exivo”, que 
desenvolveria efetivamente um pensar sobre o presente e o 
futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisci-
plinar. “Re$etir sobre a cidade do amanhã resulta de uma 
providência cultural destinada a encontrar os fundamentos de 
laços entre o local e o global, o contexto urbano e o contexto 
natural, a exigência da mobilidade e a da identidade de todos.” 

Outras contribuições de Edgard Morin tomadas pelo 
IPCCIC são apresentadas no capítulo sobre micropolítica e 
cidadania ativa. 

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.



93

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

#+. Essa parte da metodología foi apresentada no Congresso Internacional 
de Cidades Criativas, na cidade do Porto, m 2017 e adaptada para este 
livro. Veja o artigo completo em: ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira; 
SILVA, Adriana; ROSA, Helena de Oliveira. Gestão das cidades com base 
nas políticas públicas. Actas. ICONO14 – V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIUDADES CREATIVAS, 01/2017. Asociación de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías.

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e #,. BOURDIEU, P.; DARBEL, A. O amor pela arte: os museus de arte na 

Europa e seu público. São Paulo: Edusp/Zouk, 2003.

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Alguns temas abertos nas páginas anteriores  ainda 
não foram tratados, como a transição do conceito de 
Cidade Criativa para Cidade Humana e a própria descrição 
metodológica da Tecnologia Social. Entretanto, antes 
dessas duas abordagens, é preciso, no campo da base 
teórica, oferecer ao leitor considerações, a fim de permitir 
que fiquemos todos na mesma página. 

O projeto Seja Comunidade suscitou um estudo sobre 
cidadania. A recomendação feita de pensar global e agir 
local colocou na mesa do IPCCIC a demanda de um referen-
cial sobre micropolítica, para a qual também é necessário 
um entendimento sobre políticas públicas e formação do 
Estado.  O tema cocriação, por sua vez, está compreendido 
na Teoria U. 

Ao abordar políticas públicas, Lawrence Mead"%  
defende que cabe ao Estado formulá-las, pressupondo a 
existência de determinados domínios da atividade humana, 
nos quais é preciso ocorrer a intervenção governamental 
para garantir o bem comum. A compreensão dessas ações 
sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo 
objetivo é a análise do governo em relação às demandas da 
sociedade. Essa questão complexifica-se se for considerada 
a afirmação de René Rémond"&  de que essas demandas têm 
aumentado. Como resultado, áreas anteriormente não plani-

ficadas vêm passando por regulamentação pública, ampli-
ando o papel e o alcance do Estado. Essa é uma tendência da 
sociedade contemporânea: a expansão do universo político, 
ainda que algumas análises tenham decretado a falência do 
Estado, a partir da implantação do neoliberalismo.

Tem ocorrido gradual passagem de uma sociedade de 
desenvolvimentos espontâneos para uma sociedade planifi-
cada, na qual não apenas a política econômica tem um papel 
importante, mas também outras dimensões da realidade 
social, entre as quais a área cultural, se tornaram foco da 
ação do governo. No debate sobre o que é responsabilidade 
de quem está em curso, estado e sociedade  revezam-se,  
complementam-se e, muitas vezes, não se entendem. Trazer 
o tema gestão de cidades para essa seara e propor uma 
relação com a micropolítica, é clarear o que cabe ao Estado, 
jogando luz no poder decisório das cidades em promoverem 
suas próprias políticas.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira"', esse processo é parte de 
um contexto mais amplo, que presenciou, no plano político, o 
trânsito do Estado oligárquico para o democrático, a partir de 
1985. Nessa fase, ocorreu a redemocratização brasileira, após 
20 anos de ditadura militar, consolidada constitucionalmente 
com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, o 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas, como saúde e assistência 
social. 

No campo da cultura, o texto também inovou, amplian-
do o conceito e adotando uma nova percepção de patrimô-
nio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colabo-
ração da comunidade em ações de preservação. Alguns anos 
depois, o Artigo 216-A avançaria ainda mais na proposta de 
políticas públicas democráticas de cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional  71, de 2012, sobre 
a organização do Sistema Nacional de Cultura, definiu o 
regime de colaboração, de forma descentralizada e partici-
pativa, contemplando a gestão democrática e permanente, 
pactuada entre  Federação e  sociedade"(. Inverteu-se a 
lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura 
organizacional antidemocrática, que resultava em projetos 
elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, 
pensados por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a 
descentralização e a democratização (ainda em curso), na 
tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborati-
va entre atores públicos e sociedade civil.

Paralelamente a esse processo, Bresser Pereira afirma 
que o Estado passaria por outra transformação. Para a equipe 
que assumia o poder, a partir da década de 1990, era “imper-
ativo” aumentar a eficiência e melhorar o desempenho da 
administração pública, adotando um perfil menos patrimo-

nialista e mais gerencial, como resposta ao aumento das 
funções do Estado. Essa mudança foi defendida pela 
Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se 
considerava a “crise generalizada do Estado”, bem como 
uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis distin-
tos: o político e o administrativo"). 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a 
participação igualitária, defendida pelas eleições, pelo pensa-
mento e pela imprensa livres. A prática frequente da partici-
pação e do controle da administração pública pelos cidadãos 
passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível adminis-
trativo, implantou-se a reforma que adota um modelo geren-
cial de gestão, baseado na eficácia e no controle dos resulta-
dos, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e horizontalidade das decisões.

Milton Santos"*  olha para esse movimento de maneira 
mais abrangente. Ao longo dos últimos séculos, com o 
desenvolvimento e  reforço do capitalismo, paralelamente,  
surgiram ideias filosóficas que se tornaram forças na política, 
que impediram a ampliação do utilitarismo, como prática de 
lucro e concorrência. Reforçou-se uma ética que convocou o 
indivíduo e a coletividade à responsabilidade. Ambos foram 
“chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que 

iria apontar para a busca da democracia, por intermédio do 
Estado Nacional, do Estado de Direito e do Estado Social, e 
para a cidadania plena, reivindicação que foi se afirmando 
ao longo desses séculos”.

O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a 
ser plena, no Brasil, exatamente porque a democracia 
também ainda não se tornou plena. Mas é um processo em 
curso, que vem sendo construído lentamente, mantendo a 
função de dique contra o “capital pleno”. A resposta seria o 
fortalecimento do “cidadão num lugar”, que se envolve na 
construção de soluções buscadas localmente. Aí estaria a 
cidadania plena. Nesse sentido, a prática da micropolítica 
pode ser um caminho, uma vez que a construção de uma vida 
plena pode se dar a partir de escolhas cotidianas capazes de 
produzir a confluência entre interesses individuais e os 
anseios da comunidade local, promovendo alianças fortes o 
suficiente para exigir dos representantes da micropolítica o 
posicionamento sobre as demandas de determinado grupo 
social. 

Para Edgar Morin, esse movimento passa pelo fortaleci-
mento da democracia participativa. Isso porque, segundo o 
autor, a democracia pautada no sistema representativo 
republicano e na separação dos poderes está “desvitalizada” 
por uma “insignificância do pensamento político, desinteres-
se dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desa-
fios da era planetária”. Um novo modelo democrático deve 
ser inventado, pautado em experiências locais. Para ser 
cidadão, é necessário ouvir, participar, responsabilizar-se, 

debater na localidade, espaço por excelência das vivências 
coletivas. 

De volta às contribuições do IPCCIC, ao propor um 
modelo de gestão de cidades pautado na micropolítica, na 
cidadania e na cocriação, é importante promover articu-
lações que possibilitem uma movimentação do Estado a fim 
de que sejam criadas ferramentas de interação com a socie-
dade e esta efetivamente participe. 

Por outro lado, ainda é preciso formar esse cidadão para 
exercer a cidadania plena e a cocriação. Os movimentos 
podem seguir paralelos, mas nunca de maneira unilateral. 
Esse é o desafio que está posto para a equipe do IPCCIC. 
Ainda que aplique sua Tecnologia Social nas cidades, fazen-
do o trajeto da Teoria U, e sendo propositivo ao final, ainda é 
preciso promover as mudanças compreendidas como 
necessárias. Nesse caso, o envolvimento da comunidade é 
primordial e a ação facilitadora do poder político local 
essencial.  

Esse formato, para Morin, “permitirá discutir em nível 
local os problemas de interesse nacional e até mesmo 
planetário”. O autor indica como um dos caminhos a 
implantação de um novo tipo de governança, capaz de 
unir as instâncias participativas cidadã, política e adminis-
trativa, locais, regionais e técnicas. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para 
aqueles que o habitam. Se essa proposição está correta, 
então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produ-
tores de sentidos, percebendo as referências que configuram 

suas identidades culturais. 
Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do 

IPCCIC vêm aprimorando, por meio da pesquisa e aplicação 
prática, métodos de análise de políticas públicas, visando a 
contribuir com propostas de melhoria das ações governa-
mentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em que 
vivem. Após pesquisa sobre a cidade de Ribeirão Preto, que 
será apresentada como estudo de caso, o IPCCIC resolveu 
criar sua Escola de Governança,  que já foi prototipada com 
bom resultado, conforme escuta dos participantes das ativi-
dades promovidas em 2017.

O Instituto defende, com base na Teoria U, que a construção 
de políticas públicas democráticas passa pela percepção 
profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para 
obter esse nível de compreensão é necessário suspender as 
barreiras que separam os agentes governamentais e a socie-
dade civil, aparentemente colocados em lados opostos no 
campo dos interesses, religando-os em torno do bem 
comum. Esse processo exige uma nova configuração de 
cidadania, pois avança em relação aos direitos e deveres, 
exigindo empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e entendê-lo, assim como enfatizado ante-
riormente. Pede envolvimento, uma postura de desloca-
mento do eu em direção ao outro. Abrange um cuidar 
daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o cole-
tivo, como referenciado na Teoria U e na concepção da 
Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra, faz-se necessário o estímulo à 

reflexão, de maneira que tanto técnicos como membros das 
comunidades tornem-se conscientes de quem são e quais os 
seus papeis. Essa reflexão passa pela escuta atenta do outro, 
entendendo o que lhe é importante; o grupo do qual faz 
parte; quais os significados que atribui ao lugar em que vive; 
e a sua produção cotidiana. Com uma postura empática, 
acredita-se ser possível construir políticas públicas que 
atuem no local, mas que pensem de maneira integrada nos 
interesses regionais, nacionais e planetários. 

Vale reiterar, sem receio de repetir, a importância de 
superar desigualdades, transpor especializações e ultrapas-
sar fronteiras de conhecimento, de maneira a auxiliar a 
sociedade  ocidental  a lembrar aquilo que parece ter esque-
cido: religar-se ao meio ambiente, religar-se ao Estado do 
qual faz parte, religar-se entre si, formando comunidades. 
Reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. 
Avançar na construção de uma cidadania para além da 
participação, em direção ao envolvimento, que, para Edgard 
Morin, significa o empoderamento da sociedade civil, con-
quistado com a progressão em liberdade, autonomia e 
comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade. “A 
orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, 
fundamentalmente, o objetivo não é mais o desenvolvimen-
to de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do 
calculável; é  também  o retorno de  cada um às  suas  neces-
sidades interiores, à estimulação das aptidões de com-
preender o outro, próximo e distante”. Como já citado, o 
filósofo francês é definitivo ao sentenciar que “o envolvi-

mento significa a manutenção da inserção em sua cultura, 
suas comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. 
O desenvolvimento favorece o individualismo. O envolvi-
mento favorece a comunidade”.

Nesse caminho proposto por Morin, os pesquisadores do 
IPCCIC consideram que devem ser considerados alguns 
elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas, a serem feitas ao se construir políticas 
públicas: O quê? Para quem? Por quê? Como?#+ 

A primeira delas “O quê? ”, ou seja, qual o objeto de 
intervenção do Estado?  É o campo que será regulamentado 
por marcos legais e controlado por órgãos e mecanismos de 
planejamento e acompanhamento. É importante que, ao 
identificar o objeto de uma política pública, se contextualize 
a situação na qual está inserido, compreendendo-o no 
tempo e no espaço, como fruto de uma construção históri-
co-social. 

O estabelecimento da governança política, ainda a partir 
de Morin, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas, permite a articulação de 
interesses entre o governo, os cidadãos e grupos, exercitan-
do os direitos e mediando diferenças e conflitos. Para que 

isso ocorra, é necessário que se pergunte: “Para quem” se 
elaborará a política pública? A resposta aqui poderia ser 
rápida: para a sociedade brasileira. Mas, nesse caso, não se 
estaria considerando a diversidade da sociedade brasileira. 
“Ocorre o risco de conduzir ações com caráter universal, em 
uma sociedade marcada pela desigualdade natural das 
necessidades culturais”, como apregoa Pierre Bourdieu#, . 
Por isso, a identificação dos atores envolvidos é fundamental. 

Não há como implantar uma política pública 
democrática sem levar em conta os inúmeros envolvidos e 
seus interesses diversos. Ainda segundo Bourdieu, isso 
ocorre quando os emissores de políticas públicas buscam o 
conhecimento sobre os consumidores e produtores de 
bens culturais. Ao fazê-lo, torna-se possível identificar as 
variadas e diversas maneiras e condições sociais de apro-
priação desses bens. Ao indagar “Para quem?” questiona-se 
sobre quais porções da sociedade serão atendidas e quem 
são os indivíduos, grupos, as organizações, os movimentos, 
partidos, entre outros, capazes de influenciar na elabo-
ração, implantação e avaliação da política. 

O próximo passo é questionar: “Por quê?”. Cabe, então, 
ao analista, compreender as motivações e justificativas dos 
diversos grupos interessados. Nessa fase, importa que sejam 
identificados os diferentes significados atribuídos ao objeto 
da política pública. Ao escutar os grupos, é possível desen-

volver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas 
e seus anseios diferenciados, em relação às ações governa-
mentais, em determinada área. Portanto, ao estudar e analis-
ar uma política pública é fundamental observar se os diver-
sos atores foram ouvidos. 

Ao observar a ocorrência dessa prática, é possível inte-
grá-la a um conjunto de ações que tende a reduzir, ou 
mesmo reverter, a exclusão de uma parcela da população 
brasileira do processo de criação cultural, por exemplo, e da 
manutenção da sua própria cultura. Isso significa elaborar e 
implantar democraticamente uma política pública, tornan-
do-a mais apta a estabelecer relações entre os direitos de 
cidadania universais, ao mesmo tempo em que valoriza e 
reconhece as especificidades dos envolvidos (sua identi-
dade), representadas em suas referências culturais. São con-
siderados, de maneira conexa, a diversidade cultural e o 
compartilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

Finalmente, a última pergunta a ser feita é “Como?”.  Sig-
nifica identificar, compreender e avaliar o plano de gestão 
proposto pelo governo para a sua intervenção em determi-
nado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a 
gestão têm se revelado como os pontos frágeis das políticas 
públicas no Brasil. Não raro, as ações governamentais não 
apresentam nexo entre o que dizem buscar e as iniciativas 
que são colocadas em prática. A estratégia é traçada, mas não 
se define com clareza como alcançá-la. Identificar a existên-
cia de um planejamento estratégico, com objetivos e metas 
demonstra que a política pública avançou na construção e 

implantação de ferramentas que garantam a sua consecução, 
atingindo a sua missão, que é atender às necessidades da 
sociedade.

Essas mesmas quatro perguntas foram consideradas no 
momento de fazer o diagnóstico das referências culturais 
nos municípios. Sobre isso, seguem outras informações, no 
próximo capítulo.


